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يرتقب الكثري�ن يف مراكز القرار ال�سيا�سي �املايل �الربملاين يف العامل خمرجات لقاء ر�ؤ�ساء 

جمموعة الد�ل الع�سرين الذي حتت�سنه العا�سمة الريا�ض �سمن �سور التنامي امللحوظ 

يف موقعها �مكانتها كواحدة من م�سادر �سناعة القرار الد�يل، �العب رئي�ض يف م�سرية 

اال�ستقرار �ال�سالم العامليني .

�اأهمية هذا اللقاء لي�ض فقط يف مدى تاأثري الد�ل االأع�ساء يف االقت�ساد العاملي، ��سنع 

القرار ال�سيا�سي على م�ستوى العالقات الد�لية، بل اأي�سًا يف الد�ر الذي تلعبه كل د�لة على 

حدة  يف هذه املجموعة - ح�سب موقعها اجلغرايف - يف عملية التغيري �التاأثري يف فر�ض 

ال�سالم �اال�ستقرار يف منطقتها عن طريق تقدمي امل�ساعدات املالية، �حل االأزمات خا�سة 

يف ظل ما ي�سهده العامل من حتوالت ناجمة عن ما ي�سمى القوة الناعمة .

�من جهة اأخرى تعك�ض مبادرة جمل�ض ال�سورى ال�سعودي با�ست�سافة هذا اللقاء التاريخي 

الد�ر الذي يقوم به املجل�ض كركيزة اأ�سا�سية يف كيان الوطن ��سند لقيادة الد�لة �اأجهزتها، 

اأذرع ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم  �اأن املجل�ض  بات اأحد 

احلرمني ال�سريفني، يدافع عن ثوابتها �يح�سد امل�ساندة ملواقفها �يخلق فر�سًا من التعا�ن 

�التن�سيق مع الد�ل �املنظمات الد�لية، �يعمل على تعزيز ال�سورة الذهنية االإيجابية عن 

االإ�سالم �امل�سلمني، كما جت�سد تلك املبادرة  التكاملية �التناغم الذي مييز اأداء املجل�ض مع 

ال�سلطات االأخرى لتحقيق م�سلحة الوطن �املواطن .

اأن هذا اللقاء ميثل �سفحة جديدة يف �سجل املمار�سة ال�سورية ال�سعودية،   �يف اعتقادي 

�اإطاللة تفتح اآفاق التعا�ن �التكامل مع موؤ�س�سات نيابية عريقة على م�ستوى العامل .

رئي�س التحرير

مجموعة العشرين.. 
تحديات وتطلعات

•
د. حممد املهنا 
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المحتويات
ماذا يمكن أن يقدم صناع القرار بمجموعة دول العشرين؟

اأجمع عدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى و الدبلوما�شيني على اأن الجتماع الثالث لروؤ�شاء برملانات 

جمموعة الع�شرين ياأتي يف وقت مير فيه العامل بالعديد من الأزمات والنزاعات، مما اأدى اإىل 

حدوث ا�شطراب يف الأمن وزعزعة لال�شتقرار القت�شادي والجتماعي وال�شيا�شي يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط واأجزاء اأخرى من العامل.

8استطالع

رئيس مجلس الشيوخ الكندي:

اختيار موضوع االجتماع الثالث يتسم بالدقة والحكمة 
اأن  اأكــد معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي ال�شيناتور نويل كني�شال يف حــوار لـ  

الدبلوما�شية الربملانية على قدر كبري من احلرية يف طرح املو�شوعات ومناق�شاتها، واأو�شح 

اأن دعوته لالجتماع الت�شاوري الأول كان دافعه الرغبة يف ال�شتفادة من روؤية روؤ�شاء برملانات 

جمموعة الع�شرين يف مو�شوع الأمن الغذائي.

سعود الشمري:

الربيع العربي سيغير شكل الحياة البرلمانية عربيًا
اأكد الأ�شتاذ �شعود ال�شمري نائب رئي�س الربملان العربيفي حوار لـ  اأن ان�شمام اململكة 

العربية ال�شعودية اإىل جمموعة دول الع�شرين موؤ�شر على تعاظم دورها الدويل، وقال اإن عقد 

الجتماع الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات دول املجموعة يعد تعبرياً اآخر لتقدير دول املجموعة 

للمملكة ودورها الرائد يف التنمية امل�شتدامة.

الدبلوماسية البرلمانية: قرارات المجلس عززت التعاون الدولي 

وزيارات وفوده شرحت رؤى المملكة
على مدى اأكرث من ثمانية عقود ر�شخ جمل�س ال�شورى دوره يف احلياة ال�شيا�شية والت�شريعية 

وامل�شاركة يف �شنع القرار يف اململكة يف ظل اهتمام ودعم القيادة ال�شيا�شية وثقة املجتمع وما 

يتمتع به اأع�شاوؤه من خربات وكفاءات.

حوار 12

لقاء 20

30

ملف يتضمن
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آل الشيخ مبناسبة البيعة :
خطى اإلصالح اليت متيز بها عهد خادم احلرمني الشريفني 

أسهمت يف تعزيز دور جملس الشورى

الشيخ رئيس وفد اجمللس املشارك يف أعمال اجتماعات اجلمعية 
العمومية لالحتاد الربملاني الدولي بدورتها الـ 120 اليت عقدت 

يف العاصمة ُايوبية

أكد معالي رئيس جملس الشورى الدكتور عبد اهلل بن حممد بن ابراهيم آل 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  أعمال  يف  املشارك  اجمللس  وفد  رئيس  الشيخ 

لالحتاد الربملاني الدولي بدورتها الـ 120 اليت عقدت يف العاصمة ُايوبية
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ق�شم ت�شويق العالنات
هاتف: 4781111
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daroof@hotmail.com
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ت�شدر عن الإدارة العامة 

للعالقات العامة والإعالم 

مبجل�س ال�شورى

غاتوت عبداهلل من�سور

43
حممد �سادق جعفر

37
فالنتينو �سيمونيتي

27
بر�في�سور داتوء ال�سقاف

49

الملك عبداهلل رائد السالم والحوار العالمي
تبنت اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز منهج احلوار الذي انطلق باإن�شاء مركز 

امللك عبدالعزيز للحوار الوطني عام 1424هـ ثم على امل�شتوى الإ�شالمي مبوؤمتر احلوار بني علماء 

الإ�شالم عام 2008 يف مكة املكرمة، ودولياً باملوؤمتر العاملي للحوار والذي عقد يف اإ�شبانيا عام 2008، 

ووقع اتفاق تاأ�شي�س مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار يف العا�شمة النم�شاوية فيينا 

يف اأكتوبر 2011م.

مبادرات من أجل السالم وأخرى لدعم التنمية 
في بلدان العالم

حتتل اململكة العربية ال�شعودية مكانة مهمة يف التنظيم الدويل 

احلديث، فهي من اأوىل الدول التي اأ�ش�شت جامعة الدول العربية 

ووقعت ميثاق تاأ�شي�س الأمم املتحدة  واحت�شنت مقر منظمة التعاون الإ�شالمي. ويعتمد 

الدور ال�شعودي يف حتقيق ال�شالم على عالقات اململكة القوية يف املحيط العربي والإقليمي 

والإ�شالمي والدويل.

رؤية 50

44تقرير

المملكة داعم رئيس للتنمية في الدول النامية
اأكــرب الــدول الداعمة للتعاون  تعد اململكة العربية ال�شعودية من 

الدويل ودعم املجتمعات النامية كما اأنها ع�شو يف موؤ�ش�شات الدعم 

العاملية، ومن اأكرب الدول املانحة، اإذ بلغت امل�شاعدات التي قدمتها اململكة للدول النامية خالل �شبعة 

وثالثني عاماً اأكرث من )103.5( مليار دولر ا�شتفادت منها اأكرث من 95 دولة.
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منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ف
مل

 �من جهته رحب معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى رئي�ض 

االجتماع ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 

باململكة،  اجتماعهم  يف  امل�ساركة  بالوفود  ال�سيخ  اآل 

مهمة  حمطة  االجتماع  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  معربًا 

من حمطات تاأ�سي�ض العمل الربملاين لد�ل جمموعة 

اأفقًا جديدًا يف �سياغة �متابعة  الع�سرين، �اأن يفتح 

االأداء احلكومي لبلدان املجموعة. 

�اأكد اأن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ��سمو �يل 

عهده االأم��ني حتر�ض على دع��م كل جتمع د�يل من 

�ساأنه اأن يحقق اال�ستقرار االقت�سادي العاملي، ��سمان 

بني  م�سرتكة  بجهود  �م�ستدام  م��ت��وازن  من��و  حتقيق 

خمتلف الد�ل.

 �دعا رئي�ض جمل�ض ال�سورى اإىل مزيد من العمل نحو 

تفعيل اأداء الدبلوما�سية الربملانية �التي تواكب اجلهود 

�االأم��ن  ال�سلم  اأج��ل حتقيق  من  �تعززها  احلكومية 

الد�ليني، الفتًا اإىل اأن جمل�ض ال�سورى ي�سهم يف دفع 

عجلة التعا�ن ال��د�يل من خالل ما يقوم به من د�ر 

اأ�سا�سي يتمثل يف اإبداء الراأي يف ال�سيا�سة العامة للد�لة 

�امل�سادقة على االتفاقات الد�لية �امل�ساركة الفاعلة 

ي�شت�شيف جمل�س ال�شورى يف الثالث من �شهر ربيع الآخر املقبل املوافق اخلام�س والع�شرين من فرباير اجلاري وعلى 

مدى يومني الجتماع الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات الدول الأع�شاء يف جمموعة الع�شرين، وذلك يف فندق الريتز 

كارلتون يف العا�شمة  الريا�س.

ويناق�س الجتماع الذي يحمل �شعار »منو اقت�شادي م�شتدام لعامل اآمن« عدة مو�شوعات تت�شدر املو�شوعات القت�شادية 

اأولوياتها، حيث يبحث الجتماع الأزمة املالية واآثارها على ال�شتقرار والقت�شاد العاملي، كما يبحث الجتماع مو�شوع دور 

الطاقة يف التنمية امل�شتدامة، اإ�شافة اإىل مو�شوع احلوار العاملي بني اأتباع الأديان والثقافات يف �شياق اأهداف الجتماع 

الذي يعقد �شنوياً لتعزيز التعاون الربملاين يف مواجهة التحديات القت�شادية والثقافية وغريها التي تتطلب ا�شتجابة 

جماعية لدول جمموعة الع�شرين.

« اإىل اإلقاء ال�شوء على اأهم امللفات املطروحة على طاولة مناق�شات  ومواكبة لهذا احلدث غري امل�شبوق �شعينا يف »

الأع�شاء، ، كما تناولنا باإيجاز تقارير عن دور اململكة يف احلفاظ على الأمن وال�شالم العامليني، والتجربة ال�شعودية يف 

احلوار والتوا�شل حملياً ودولياً، ور�شدنا منجزات جمل�س ال�شورى على �شعيد التعاطي مع ال�شاأن الداخلي، والق�شايا 

اخلارجية خالل الدورات الأخرية.

تجمع برلماني دولي يستضيفه مجلس الشورى:

الحوار العالمي وتأثيرات أزمة الديون 
ودور الطاقة في التنمية.. أهم الملفات

خادم احلرمني ال�سريفني يتو�سط قادة د�ل جمموعة الع�سرين
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يف املنا�سط الربملانية اخلارجية، اإىل جانب ما تقوم 

به جلان ال�سداقة الربملانية التي تربطه بالعديد من 

الربملانات الد�لية �يف مقدمتها ال��د�ل االأع�ساء يف 

جمموعة الع�سرين، من تعزيز للدبلوما�سية الربملانية 

�دعم االأن�سطة احلكومية يف برامج التعا�ن الد�يل 

��سيا�سات التنمية ال�ساملة �امل�ستدامة. 

�اأ�سار اإىل اأن االجتماع الذي ي�ست�سيفه جمل�ض ال�سورى 

اأن عقد االجتماع االأ�ل يف  الثالث من نوعه بعد  هو 

العا�سمة الكندية اأ�تا�ا عام 2010م، �االجتماع الثاين 

مبدينة �سيئول الكورية اأ�ائل العام املا�سي.

العاملي  الربملاين  التجمع  هذا  اأن  اإىل  النظر  �لفت 

ينعقد يف ظل ظر�ف اقت�سادية ��سيا�سية عاملية بالغة 

ال�سعوبة، حيث تعاين العديد من د�ل العامل �بع�ض 

د�ل جمموعة الع�سرين من اأزمة الديون ال�سيادية، �هو  

�احد من امللفات املهمة التي �سيناق�سها االجتماع  ال 

�سيما التاأثريات املحتملة من تلك االأزمة على النمو 

�اال�ستقرار العاملي �الذي �سيطال جميع االقت�ساديات.

 �من املقرر اأن ي�سارك يف االجتماع ت�سع ع�سرة د�لة 

اإ�سافة اإىل كل من الربملان االأ�ر�بي �االحتاد الربملاين 

الد�يل. 

�جاء اختيار مو�سوع احلوار العاملي للثقافات ليكون 

املحور االأ�ل يف االجتماع الت�سا�ري ليعك�ض توجه اململكة 

ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  بقيادة  ال�سعودية  العربية 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتبني جملة من املبادرات 

يف هذا ال�ساأن �من ذلك موؤمتر احلوار العاملي الأتباع 

مدريد  يف  عقد  ال��ذي  �الثقافات  ال�سما�ية  االأدي���ان 

اإن�ساء مركز امللك عبداهلل  2008 م، �توقيع اتفاقية 

بن عبدالعزيز للحوار العاملي  يف العا�سمة النم�سا�ية 

فيينا التي من املتوقع اأن يناق�سها جمل�ض ال�سورى خالل 

االأ�سبوع القادم.

التنمية  يف  الطاقة  د�ر  مو�سوع  اختيار  يجيء  كما 

امل�ستدامة �سمن املحا�ر الرئي�ض لالجتماع الت�سا�ري 

ليعزز من د�ر اململكة يف منظومة االقت�ساد العاملي الذي 

اكت�سبته من مكانتها يف �سوق الطاقة العاملي، �حجم 

اقت�سادها يف منطقة ال�سرق االأ��سط، �اال�ستقرار الذي 

تنعم به، �ال�سيا�سيات البرت�لية �االقت�سادية �املالية 

املتزنة التي اتبعتها على مر العقود، اإ�سافة اإىل انفتاح 

اقت�سادها، �مركزها يف �سند�ق النقد �البنك الد�ليني 

يف  �م�ساهماتها  الع�سرين  جمموعة  يف  �ع�سويتها 

موؤ�س�سات العون االإمنائي االإقليمي �الد�يل �املبادرات 

على  اململكة  اتخذتها  التي  �التجارية  االقت�سادية 

ال�سعيدين االإقليمي �العاملي.

رئي�ض املجل�ض خالل جل�سات االجتماع الثاين لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�سرين يف �سيئول 2011 م



اأن الجتماع الثالث لروؤ�شاء برملانات  اأع�شاء جمل�س ال�شورى ال�شعودي والدبلوما�شيني على  اأجمع عدد من 

جمموعة الع�شرين الذي ت�شت�شيفه اململكة العربية ال�شعودية ياأتي  يف وقت ي�شهد العامل العديد من الأزمات 

والنزاعات، مما اأدى اإىل حدوث ا�شطراب يف الأمن وزعزعة لال�شتقرار القت�شادي والجتماعي وال�شيا�شي يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط واأجزاء اأخرى من العامل، وو�شفوا الجتماع باأنه »بارقة اأمل بدور اأكرب للربملانيني لإر�شاء 

ال�شالم وال�شتقرار العاملي«، معربني عن اأملهم يف اأن ي�شهم يف بلورة بع�س التو�شيات واملقرتحات البناءة والدفع 

بها اإىل �شناع القرار يف الدول الأع�شاء يف جمموعة الع�شرين حتقيقاً لل�شالم والأمن الدويل.

« تستطلع آراء عدد من المختصين والبرلمانيين «

ماذا يمكن أن يقدم صناع القرار 
في مجموعة دول العشرين؟!
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د. �سالح الزهراين

�يف ا�ستطالع اأجرته »ال�سورى« الآراء عدد من اخلرباء 

حول د�ر �سناع القرار يف الد�ل االأع�ساء يف جمموعة 

الع�سرين يف اإر�ساء قواعد التعا�ن الد�يل �اال�ستقرار 

املليكي  عبدالرحمن  بن  فهد  الدكتور  ق��ال  العاملي، 

امل�����س��رف ع��ل��ى م��رك��ز ال��درا���س��ات االأ�ر�ب���ي���ة مبعهد 

الدرا�سات الدبلوما�سية، بوزارة اخلارجية: »اإن جمموعة 

الع�سرين هي فريق عمل د�يل من قادة البلدان املتقدمة 

�سناعيًا �اقت�ساديًا لدعم االقت�ساد الد�يل �الت�سدي 

لالأخطار �ال�سعوبات �االأزمات التي تواجه االقت�ساد 

العاملي.

�تاأ�س�ست هذه املجموعة عام 1999م بعد االأزمة املالية 

1997م، بهدف  اآ�سيا عام  التي حدثت بجنوب �سرق 

تعزيز اال�ستقرار االقت�سادي �املايل العاملي �اإيقاف 

االنهيارات االقت�سادية املتالحقة، �مناق�سة التطورات 

االقت�سادية ب�سكل �سنوي عن طريق احلوار �التعا�ن بني 

د�ل املجموعة التي تتكون من 20 د�لة هي:

اإند�ني�سيا، اإيطاليا، كوريا  اململكة العربية ال�سعودية، 

اجلنوبية، اململكة املتحدة، اأ�سرتاليا، الهند، الربازيل، 

ال�سني، اليابان، تركيا، ر��سيا، االحت��اد االأ�ر�ب��ي، 

املك�سيك،  ك��ن��دا،  اأفريقيا،  جنوب  اأمل��ان��ي��ا،  فرن�سا، 

االأرجنتني. �لكن جند  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

امل�سكلة التي نراها يف الوقت احلا�سر هي التحديات 

االقت�سادية �التوتر التجاري امل�سيطر على االأ�سواق 

العاملية، �التحوالت ال�سيا�سية يف منطقة 

اآ�سيا،  �سرق  �جنوب  االأ����س��ط  ال�سرق 

�بع�ض د�ل اأ�ر�با ال�سرقية.

تساؤالت تبحث عن 
تفسيرات 

�اأ���س��اف ال��دك��ت��ور املليكي: »م��ن هذا 

املنطلق اأ�ستطيع القول اإن هناك حقيبة 

الت�سا�ؤالت  تثري  جديدة  د�لية  مالية 

التالية:

1. هل احلقيبة املالية الد�لية التي تعمل 

حتت مظلة جمموعة الع�سرين �سوف تلعب د�رًا اإيجابيًا 

يف عملية اال�ستقرار �ال�سالم العاملي بني الد�ل املتنازعة 

يف املجتمع الد�يل؟

2. هل هناك قرارات د�لية يف جمال االقت�ساد لدرا�سة 

االأ�سباب التي اأدت اإىل حد�ث االنعكا�سات �املتغريات 

ال�سيا�سية با�سم الربيع العربي؟

اأ�سلوب ا�ستخدام القوة  3. هل ينجح 

االقت�سادية �فر�ض العقوبات الد�لية 

التحديات يف تطوير الطاقة  ملواجهة 

اإنتاجها يف د�ل  ال��ذري��ة، �احل��د من 

العامل الثالث؟

4. هل يتغري منط العالقات ال�سيا�سية 

بني املع�سكر ال�سرقي �املع�سكر الغربي 

عن طريق احل��رب ال��ب��اردة �التعا�ن 

االقت�سادي بداًل من القوة الع�سكرية؟

لالإجابة على هذه الت�سا�ؤالت، نحتاج 

اإىل معرفة قوة العالقات بني هذه املجموعة يف جمال 

االقت�ساد العاملي �التفاهم املتبادل �الثقة على االإجناز 

ال�سيا�سي �االجتماعي خالل ال�سنوات القادمة خلدمة 

املجتمع الد�يل �مواقفها جتاه التحوالت ال�سيا�سية التي 

غريت خارطة الطريق �اإ�سقاط االأنظمة القيادية يف 

بع�ض الد�ل العربية، �اإعادة هيكلتها �ت�سكيلها �سيا�سيًا 

مثل ما حدث يف جمهورية م�سر العربية، ليبيا، تون�ض، 

اليمن.

�لكن عندما ننظر اإىل تركيبة هذه املجموعة من الد�ل 

القرار  العاملي، ��سنع  االقت�ساد  تاأثريها يف  ،�م��دى 

ال�سيا�سي على م�ستوى العالقات الد�لية، نلحظ اأن هذه 

الد�ل ب�سبب القوة االقت�سادية �الوزن ال�سيا�سي املتمثل 

يف كل د�ل��ة ع�سوًا يف ه��ذه املجموعة ح�سب موقعها 

د. املليكي: تفعيل الكيانات القت�شادية 

القوية يف �شادراتها ال�شناعية واأ�شواقها 

التجارية ي�شاعد على تفعيل التعاون يف 

جمال التنمية
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اجلغرايف - �سوف تلعب د�رًا مهمًا يف 

عملية التغيري �التاأثري يف فر�ض ال�سالم 

�اال�ستقرار يف الد�ل املت�سارعة، �ف�ض 

النزاعات ال�سيا�سية عن طريق تقدمي 

امل�����س��اع��دات امل��ال��ي��ة، �ح���ل االأزم����ات 

االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي م�����س��دره��ا الفقر 

�العلميات االإرهابية، �عدم ا�ستطاعتها 

تاأمني حياة ي�سودها االأمن، �اال�ستقرار، 

�التنمية. 

�سقوط  �ساهم يف  اجل��دي��د  االإع����الم 

العديد من االأنظمة 

بهذه الطريقة اأ�سبحت لدينا حتوالت اقت�سادية اأكرث 

الثورات،  عليها  طغت  التي  الع�سكرية  التحوالت  من 

�املظاهرات ال�سيا�سية ال�سلمية يف تغيري االأنظمة عن 

طريق ما ي�سمى القوة الناعمة با�ستخدام تكنولوجيا 

��سائل االت�سال �التوا�سل االجتماعي احلديثة، االإعالم 

اجلديد - مثل في�سبوك- تويرت- يوتوب- بالك بريي. 

�سوف  املجموعة  يف  الد�لية  االقت�سادية  فالتكتالت 

�اقت�ساديًا يخدم م�سالح كثري  �سيا�سيًا  تعا�نًا  تتيح 

من ال��د�ل خ��ارج ه��ذه املجموعة، كذلك �سوف تتاح 

الفر�سة من خ��الل ذل��ك حلل اخل��الف��ات ال�سيا�سية 

التي �قعت بني بع�ض الد�ل. مثال على ذلك اخلالف 

ال�سيا�سي �االقت�سادي بني ر��سيا �ال�سني، فقد مت حل 

هذه اخلالفات بينهما عن طريق التعا�ن االقت�سادي 

�الثقايف. 

الكيانات  »تفعيل  اأن  اإىل  املليكي  ال��دك��ت��ور  �خل�ض 

االقت�سادية القوية يف �سادراتها ال�سناعية �اأ�سواقها 

التعا�ن  تفعيل  على  ي�ساعد  التجارية 

يف جمال التنمية، مع تو�سيع العالقات 

امل�سرتكة  امل�سالح  �تقوية  ال��د�ل��ي��ة، 

بني الد�ل ال�سناعية �غري �سناعية، 

�اإنقاذ بع�ض ال��د�ل يف العامل الثالث 

من االنهيار االجتماعي الذي قد يوؤدي 

اإىل معاناتها �يالت املجاعات �الفقر 

�االن��ح��الل االجتماعي ال��ذي ي�ساعد 

الف�ساد االإداري، �الف�ساد املايل  على 

�اال�سطرابات، �الفو�سى ال�سيا�سية يف 

القيادات الع�سكرية، �فقدان االأمن �عدم ا�ستقراره، 

�ازدياد االأزمات االقت�سادية �االجتماعية.

»اصنع قرارك قبل أن تتخذه« 
اإ�سماعيل بن حممد  من جهته يرى االأ�ستاذ الدكتور 

الب�سري ع�سو جمل�ض ال�سورى »اأن عملية �سنع �اتخاذ 

القرارات املهمة �االإ�سرتاتيجية متر بعدد من املراحل 

االأ�سا�سية يف �سبيل الو�سول اإىل الغاية املطلوبة �الهدف 

املحدد، �لعل اأهم تلك املراحل هي مرحلة ت�سخي�ض 

اأم مزمنة،  امل�سكلة �حجمها �نوعها �هل هي طارئة 

عاجلة اأم اآجلة، �يف هذه املرحلة يتم حتديد الهدف، 

بعد ذلك حتليل �درا�سة امل�سكلة بعد جمع املعلومات 

املتعلقة بها، �التفكري يف اجلوانب االإيجابية �النتائج 

ال�سلبية �انعكا�ساتها على املتاأثرين بالقرار، اأفرادًا اأ� 

موؤ�س�سات، �يجب اأن يتم ذلك بدرجة كبرية من الدقة 

�املو�سوعية �ال�سمولية �الو�سوح يف الر�ؤية، �عندئٍذ 

ميكن ملتخذ القرار القيام باإ�سدار القرار الالزم. 

�ه��ن��اك مقولة م��ت��دا�ل��ة ت��ق��ول: »ا�سنع ق���رارك قبل 

ف��اإن �سناع القرارات  اأن تتخذه«، �م��ن ه��ذا املنطلق 

اأنحاء العامل يعتمد�ن ب�سكل  االإ�سرتاتيجية يف جميع 

رئي�ض على الدرا�سات �االآراء �املقرتحات التي تعينهم 

على �سنع القرار املنا�سب، فهناك املجال�ض ال�سورية، 

البحوث  م��راك��ز  �ك��ذل��ك  �املتخ�س�سة،  �النيابية، 

يف  البحثية  �املجموعات  اال�سرتاتيجي،  �التخطيط 

.)Think Tank( ق�سايا �جماالت حمددة

�يف عاملنا املعا�سر اأدرك اجلميع اأهمية تعزيز د�ر �سناع 

القرار، ��سر�رة التن�سيق فيما بينهم، �التعا�ن البناء 

االإن�سان،  بالنفع على  يعود  ال��د�يل مبا  امل�ستوى  على 

اأ� موقعه، �من هنا كان  اأ� معتقده  اأيًا كانت جن�سيته 

ال�سورى  جمال�ض  الجتماعات  احلميد  التوجه  ذل��ك 

�الربملانات يف الد�ل االأع�ساء يف جمموعة الع�سرين 

)G20( من اأجل التباحث �تبادل ال��ر�ؤى حول اأهم 

الق�سايا �امل�سكالت التي تواجه العامل – �سرقه �غربه 

�ال�سعي  الد�يل،  �التعا�ن  اال�ستقرار  على  – حر�سًا 
ل�سناعة قرارات تتفق مع م�سالح كل د�لة د�ن االإ�سرار 

اأ�سبح قرية �احدة، ��ساكنوه غدا  باالآخرين، فالعامل 

بع�سهم يعرف االآخر �يدرك اأهمية التوا�سل �التفاهم 

�احلوار املثمر البناء. 

تحديات سياسية واقتصادية 
واجتماعية 

اأما اللواء دكتور �سالح بن فار�ض الزهراين ع�سو جمل�ض 

ال�سورى فقد اأكد على اأهمية االجتماع �خمرجاته قائاًل: 

جمموعة  برملانات  لر�ؤ�ساء  الثالث  االجتماع  »ينعقد 

2��4 /1433/4ه��  الفرتة من  بالريا�ض يف  الع�سرين 

2012/2/26م يف �قت مير فيه العامل   -24 املوافق 

اأ.د. اإ�سماعيل الب�سري

اجتماع قادة جمموعة الع�سرين بح�سور �سمو �زير اخلارجية االأمري �سعود الفي�سل
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بالعديد من االأزم��ات �النزاعات املتنوعة، مما اأدى 

اإىل ح��د�ث ا�سطراب يف االأم��ن �زعزعة لال�ستقرار 

االقت�سادي �االجتماعي �ال�سيا�سي يف منطقة ال�سرق 

االأ����س��ط �اأج����زاء اأخ���رى م��ن ال��ع��امل، �ب��ال��ت��ايل يعد 

بلورة  ي�سهم يف  فلعله  لل�سعوب،  اأم��ل  بارقة  االجتماع 

بع�ض التو�سيات �املقرتحات البناءة �الدفع بها اإىل 

لل�سالم  فيه حتقيقًا  املمثلة  ال��د�ل  ال��ق��رار يف  �سناع 

اأن االأمن �ال�سالم  �االأمن الد�يل، �ذلك من منطلق 

كل ال يتجزاأ، �من اإدراك حقيقة اأن حد�ث االأزمات 

�اال�سطرابات يف بلد ما اأ� منطقة ما ال ميكن ح�سر 

�سلبياته يف ذلك البلد اأ� يف تلك املنطقة – فال بد اأن 

تعاين منه د�ل العامل �لو على درجات متفا�تة االأمر 

 للتعامل مع 
ً
 �فعاال 

ً
 �سادقا 

ً
 د�ليا 

ً
الذي يتطلب تعا�نا 

العلل التي يعاين منها العامل �العمل على اإيجاد احللول 

املنا�سبة لها حيثما �جدت. �ال�سك اأن هذا يقع يف �سميم 

ما اأن�سئت من اأجله جمموعة الع�سرين يف �ا�سنطن عام 

1999م. 

�اأردف اللواء الزهراين قائاًل: »�سحيح اأن امل�سالح 

الوطنية حتظى باالأ�لوية يف العالقات الد�لية غري اأن 

اأن امل�سالح الوطنية �ال�سيا�سات  الواقع املعا�ض يثبت 

هذا  يف  كافية  �ال  منا�سبة  تعد  مل  لوحدها  االأن��ان��ي��ة 

الع�سر لتحقيق امل�سالح العليا الأية د�لة، ملا يت�سم به 

اأح��داث �ملا  هذا الع�سر من تعقيد، �ملا ميوج به من 

ا تقنية  للتقنيات فيه من تاأثري على الراأي العام خ�سو�سً

االت�ساالت �االإعالم، حتى اإنه لي�سدق القول اإن العامل 

اأ�سبه بقرية كونية يف تاأثري د�له ��سعوبه  اأ�سبح  اليوم 

مما يجري يف اأي بقعة على �جه االأر�ض.

اأن يكون احلوار البناء بني  �دعا اللواء الزهراين اإىل 

د�ل العامل ��سعوبه �ثقافاته املختلفة هو الو�سيلة �البديل 

احلقيقي لنظرية �سراع احل�سارات من اأجل عامل ي�سوده 

التفاهم �ي�سمله النماء �يعمه االأمن �اال�ستقرار، �ذلك 

ما نادى به خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز يف دعوته امل�سهورة اإىل انتهاج احلوار 

�سبياًل بني الد�ل �ال�سعوب �احل�سارات 

�االأديان �الثقافات املختلفة، من منطلق 

اأن احلوار هو ال�سبيل ال�سحيح للتفاهم 

�التعاي�ض  البناء  التعا�ن  اإىل  املف�سي 

ال�سلمي.

تطلعات وآمال 
�حول التطلعات �االآمال املعقودة على 

بن  فهد  الدكتور/  قال  االجتماع  هذا 

عبدالرحمن املليكي امل�سرف على مركز 

الدرا�سات االأ�ر�بية مبعهد الدرا�سات 

الدبلوما�سية، بوزارة اخلارجية: 

لتعزيز العالقات بني د�ل املجتمع الد�يل فاإنه ينبغي لها 

تكثيف اجلهود لتطوير العالقات التجارية �اال�ستثمارية 

بني الد�ل الكربى، �د�ل العامل الثالث التي حتتاج اإىل 

امل�ساعدات املالية. 

�اأ�ساف: »من خالل العودة اإىل �سجل النتائج املا�سية 

التي قررتها القمم ال�سابقة، جند اأنه لي�ض هناك قرارات 

جديدة �ا�سحة يف حل جميع ال�سعوبات االقت�سادية 

التي حدثت يف املجتمعات االأ�ر�بية، خا�سة يف مو�سوع 

ال�سرائب، اأ� اأزمة اليونان، اأ� النمو االقت�سادي يف د�ل 

العامل الثالث.

مقومات عضوية المملكة 
العربية  اململكة  ان�سمام  اأن  املليكي  الدكتور  �راأى 

ال�سعودية اإىل د�ل جمموعة الع�سرين يدعمها دعمًا 

قويًا يف حل امل�ساكل االقت�سادية يف العامل، مع املكانة 

�االح��رتام ال��د�يل ب�سبب منهجها الوا�سح �املعتدل 

يف �سنع القرار ال�سيا�سي، �الد�ر الذي تلعبه خلدمة 

االإ����س���الم �ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق اال���س��ت��ق��رار االأم��ن��ي 

�ال�سيا�سي يف منطقة ال�سرق االأ��سط. 

اأنها تعد اأكرب م�سدر للطاقة يف  كما 

اأنها �سمام  اإليها على  العامل، �ينظر 

االأمان يف اإمدادات النفط اإىل خمتلف 

احتياط  اأك���رب  متلك  كونها  ال����د�ل، 

اململكة هي  اأن  العامل، كما  نفطي يف 

مهوى اأفئدة امل�سلمني �قبلتهم يف جميع 

اأنحاء العامل كونها حتت�سن احلرمني 

�املدينة  املكرمة  مكة  يف  ال�سريفني 

املنورة، �كون ع�سرين د�لة هي االأف�سل 

اقت�سادًيا من ثماين د�ل فقط، ملواجهة التحديات، 

�االأزمات االقت�سادية، �م�ساعدة الد�ل الفقرية التي 

تعاين كوارث طبيعية �اإن�سانية يف خمتلف اأنحاء العامل. 

�توقع الدكتور املليكي مزيدًا من املواجهة بخ�سو�ض 

التحديات االقت�سادية، �االأخطار التي اأ�سبحت م�سكلة 

مثل  الفقرية  ال��د�ل  جمتمعات  يف  خا�سة  اجتماعية 

اأ�سعار املواد الغذائية، ال�سكن، البطالة،  االرتفاع يف 

ظاهرة االرهاب، الت�سلح النو�ي، االأمرا�ض املزمنة مع 

تدين م�ستوى اخلدمات الطبية، �سوء م�ستوى الرتبية 

جميع  يف  العلمية  البحوث  م�ستوى  ت��دين  �التعليم، 

املجاالت التي تخدم املجتمعات، �املتغريات ال�سيا�سية 

التي تد�ر يف منطقة ال�سرق االأ��سط املجهولة النتائج 

م�ستقبليًا. كما توقع الرتكيز على اال�ستقرار ال�سيا�سي، 

د. فهد املليكي
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�االأمني، �االجتماعي يف منطقة ال�سرق االأ��سط، �دفع 

تعاين  التي  ال��د�ل  الإنقاذ  االقت�سادية  التنمية  عجلة 

البطالة يف د�ل اأ�ر�با، �امل�ساكل االقت�سادية التي كانت 

�سببًا يف املظاهرات ال�سعبية ب�سبب ارتفاع االأ�سعار، 

�قلة اخلدمات يف العامل الثالث، �تعزيز التعا�ن املايل 

�تطبيق القوانني الد�لية حلقوق االإن�سان. 

�اأيد اللواء دكتور �سالح بن فار�ض الزهراين، ع�سو جمل�ض 

ال�سورى راأي الدكتور املليكي حول ارتفاع �سقف التطلعات 

العري�سة  االآم��ال  اإن  »نعم   : قائاًل  االجتماع  من  �املطالب 

معقودة على هذا التجمع الربملاين الذي ي�سم ت�سع ع�سرة 

د�لة رائ��دة يف عامل اليوم باالإ�سافة اإىل االحت��اد االأ�ر�ب��ي 

االقت�سادية  املجاالت  ثقل يف  املجموعة من  ه��ذه  ملا متثله 

�الثقافية �ال�سيا�سية �الع�سكرية، اآخذًا يف االعتبار اأن د�له 

80% من اإجمايل التبادل  متثل ثلثي �سكان العامل، ح��وايل 

التجاري �العاملي �قرابة 90% من الناجت العاملي، �بذلك فاإن 

االآمال املعقودة تاأتي بحجم هذا التجمع �مقدرته املتوقعة على 

االإ�سهام يف اإحداث تاأثري اإيجابي على �سيا�سات الد�ل باجتاه 

عامل ي�سوده العدل �التفاهم �يغمره االأمن �اال�ستقرار �النماء.

مقترحات لجملة من التوصيات
�اقرتح اللواء الزهراين اأن يخرج عن هذا التجمع 

الربملاين بتو�سيات جادة تدفع بال�سيا�سات الد�لية 

يف هذا االجت��اه ي�ساحبها التزام برملاين مبتابعة 

تنفيذ تلك املقرتحات �حتويلها اإىل �اقع من قبل 

ال�سالحيات  كل  �ا�ستعمال  ال�سيا�سية  القيادات 

�االأد�ات الربملانية املتاحة لتحقيق هذه الغاية، �من 

اأبرز ما ينتظر �سد�ره عن هذا التجمع:

- حث احلكومات على حل النزاعات الد�لية على 

اأ�سا�ض من العدل �االإن�ساف �عدم الكيل مبكيالني 

يف �سيا�ساتها.

الع�سكرية  النزاعات  تبني مواقف حازمة جتاه   -

لدى قادة بع�ض الد�ل الهادفة اإىل ال�سيطرة �اإ�سعال 

ب��داًل من  احل��ر�ب �ا�ستدامة ال�سراعات الد�لية 

العمل على حلها.

االأمم  ب��ني  احل���وار  ثقافة  تر�سيخ  على  العمل   -

�الثقافات �االأديان، يف املناهج الدرا�سية �يف ��سائل 

االإعالم �عرب جميع القنوات �املجاالت �االأن�سطة 

اإيجاد ثقافة  الفكرية �الثقافية �االأكادميية بق�سد 

تقوم على التفاهم �التعاي�ض ال�سلمي �اإحاللها حمل 

نظريات العنف �النمطية اجتاه االآخر.

- دفع عجلة التعا�ن الد�يل خ�سو�سًا فيما يت�سل 

الكوارث �التعامل مع احلوادث  مبجاالت معاجلة 

النو�ية، �يف جماالت مكافحة االإرهاب �املخدرات 

�اجلرمية املنظمة ملا متثله هذه الظواهر من تهديد 

اإن��ه ال ميكن الأي��ة د�لة  للمجتمع االإن�����س��اين، حيث 

اأ� الت�سدي لهذه الظواهر ب�سكل انفرادي  معاجلة 

د�ن تعا�ن د�يل �سادق �فعال.

- حث القيادات التنفيذية على تقدمي املزيد من 

امل�ساعدات للد�ل الفقرية التي تعاين من �سح املوارد 

�من االرتفاع الفاح�ض يف االأ�سعار، �ذلك على غرار 

ما قامت به اململكة العربية ال�سعودية التي قدمت 

خالل الفرتة من 1991 اإىل 2009 م نحو 136 مليار 

اإمكانياته  يف  النظر  �كذلك  الغر�ض.  لهذا  د�الر 

اإن�ساء �سند�ق موحد تقدم من خالله م�ساعدات 

الع�سرين للد�ل الفقرية.

هذا أقل ما نتوقعه 
اأن »قرارات من هذا  �خل�ض اللواء الزهراين اإىل 

اأقل ما تتوقعه ال�سعوب من هذا املجتمع  النوع هو 

الربملاين. اأما م�سوؤ�لية القيادات ال�سيا�سية يف الد�ل 

املمثلة يف هذا االجتماع فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه 

املقرتحات يف حال �سد�رها فاإنها م�سوؤلية عظيمة، 

حيث اإن اأخذ هذه التوجيهات بجدية من عدمه يعرب 

عن مدى التزام كل د�لة بواجباتها جتاه االإن�سانية 

اأنه مقيا�ض ملدى  �جممل م�سوؤ�ليتها الد�لية. كما 

اإدراكها الرتباط اأمنها �ا�ستقرارها الداخلي �جمموع 

الد�لية.  ال�ساحة  على  يجري  مبا  هي  م�ساحلها 

�هو ارتباط تقوم االأدل��ة عليه يومًا بعد يوم اآخر. 

اإن احلاجة ما�سة اأكرث من اأي �قت م�سى النتهاج 

�سيا�سات م�سوؤ�لة تقوم على التعا�ن �العمل امل�سرتك 

البناء جتاه الظواهر �التطورات �العلل التي تعاين 

منها االإن�سانية، فذلك �حده كفيل بخلق جمتمع د�يل 

اآمن �م�ستقر �متطور ي�سعد فيه اجلميع.

د. الـــزهـــراين: احلـــوار الــبــنــاء بــني دول 

هو  املختلفة  وثقافاته  و�شعوبه  الــعــامل 

الــو�ــشــيــلــة والــبــديــل احلــقــيــقــي لنظرية 

�شراع احل�شارات

د. الب�شري: املجال�س ال�شورية والنيابية 

واملتخ�ش�شة، وكــذلــك مــراكــز البحوث 

والتخطيط ال�شرتاتيجي تقدم الآراء 

ل�شناع القرار
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منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ار
حو

الكندي  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س  معايل 

اإىل  ب���ادرمت  كن�شيال  ن��وي��ل  ال�شيناتور 

الدعوة لعقد الجتماع الت�شاوري الأول 

لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة الع�شرين 

على ماذا تاأ�ش�شت هذه الدعوة وماذا كانت 

الأهداف الأولية لذلك الجتماع؟

اأ�ؤم��ن كثريًا بالدبلوما�سية الربملانية، �هي تختلف 

التنفيذية  االأج��ه��زة  تتبعها  التي  الدبلوما�سية  عن 

احلكومية، فالربملانيون على قدر اأكرب من احلرية 

اأن  اإىل  باالإ�سافة  يرغبونه،  مو�سوع  اأي  اإث���ارة  يف 

– كربملانيني  مناق�ساتهم تت�سم بال�سراحة.  �نحن 

-  نتمتع بقدر اأكرب من املر�نة ملناق�سة الق�سايا املثرية 

للجدل بعك�ض الدبلوما�سيني التنفيذيني. �لقد منحتني 

جتربتي كرئي�ض ملجل�ض ال�سيوخ يف كندا العديد من 

الفر�ض للتقييم �االإ�سادة باخلربة الوا�سعة التي متيز 

بها زمالئي الربملانيون يف عدد كبري من املوا�سيع التي 

ت�سمل خمتلف جماالت ال�سيا�سة العامة. 

ال��واق��ع ك��ان��ت رغبتي - ح��ني اأطلقت م��ب��ادرة  �يف 

االجتماع - اأن اأغتنم فر�سة ا�ست�سافة كندا الجتماع 

2010م جلمع نظرائي  الع�سرين يف عام  جمموعة 

ر�ؤ�ساء برملانات د�ل املجموعة معًا �اال�ستفادة من 

ر�ؤيتهم اجلماعية يف مو�سوع له اأهمية خا�سة بالن�سبة 

يل: اأال �هو مو�سوع االأمن الغذائي. �لقد اأكدت اأ�راق 

العمل التي متيزت باجلودة العالية من ذ�ي الكفاءات، 

الوا�سحة  �الرغبة  جرت  التي  املثمرة  �املناق�سات 

لتكرار التجربة، كيف كانت مبادرتي جمدية. �كان 

من د�اعي �سر�ري ر�ؤية اال�ستفادة من الفكرة مرة 

اأخرى �تكررت التجربة يف �سهر مايو 2011م يف كوريا 

�االآن تتكرر يف اململكة العربية ال�سعودية.

الت�شاوري  الجتماع  الرئي�س..  معايل 

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
اأجرى احلوار : علي اخل�شري •

اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي ال�شيناتور نويل كن�شيال اأن الدبلوما�شية الربملانية على قدر كبري من احلرية يف 

طرح املو�شوعات ومناق�شتها من نظريتها  الدبلوما�شية التي تتبعها الأجهزة التنفيذية احلكومية، وقال اإننا كربملانيني 

نتمتع بقدر اأكرب من املرونة ملناق�شة الق�شايا املثرية للجدل بعك�س الدبلوما�شيني التنفيذيني. 

واأو�شح ال�شيناتور نويل كن�شيال الذي كان �شاحب املبادرة يف الدعوة لعقد الجتماع الت�شاوري الأول لروؤ�شاء برملانات دول 

جمموعة الع�شرين والذي حتول اإىل اجتماع ت�شاوري دوري، اأن دعوته لالجتماع الت�شاوري كان دافعه الرغبة يف اغتنام 

فر�شة ا�شت�شافة كندا لجتماع قمة جمموعة الع�شرين يف عام 2010م جلمع نظرائه روؤ�شاء برملانات دول املجموعة معاً 

وال�شتفادة من روؤيتهم اجلماعية يف مو�شوع له اأهمية خا�شة بالن�شبة له األ وهو مو�شوع الأمن الغذائي .

واأثنى معاليه على ح�شن اختيار جمل�س ال�شورى ال�شعودي للمو�شوع الرئي�س لالجتماع الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات 

دول جمموعة الع�شرين الذي ي�شت�شيفه املجل�س اأواخر �شهر فرباير اجلاري وو�شفه باأنه ات�شم بالدقة واحلكمة وبدرجة 

كبرية من العملية نظراً ملا حتظى به هذه املو�شوعات من اهتمام عاملي حيث يرتدد �شداها يف خمتلف اأنحاء العامل.

كما عرب عن اعتزاز كندا بالدور القيادي الذي تقوم به اململكة العربية ال�شعودية لتحقيق مبادئ ال�شالم والأمن العامليني.

جاء ذلك يف حوار اأجرته » ال�شورى « مع معاليه مبنا�شبة ا�شت�شافة جمل�س ال�شورى لالجتماع الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء 

برملانات دول جمموعة الع�شرين فيما يلي ن�شه: 

كان هديف من الدعوة لالجتماع التعرف 

على روؤيــة روؤ�شاء الربملانات يف مو�شوع 

الأمن الغذائي
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لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة الع�شرين 

الثالثة يف اململكة العربية  يعقد دورته 

ال�شورى  جمل�س  م��ن  ب��دع��وة  ال�شعودية 

التي تودون  التطلعات  ال�شعودي، ما هي 

اخلروج بها من هذا الجتماع؟

اإيجاد قيادة  لقد �ساهم تنظيم اللقاء الت�سا�ري يف 

�تعا�ن برملاين بني امل�ساركني، باالإ�سافة اإىل تعزيز 

ر�ؤ�ساء  بها  ي�سعر  التي  �ال�سداقة  الت�سامن  ر�ح 

برملانات جمموعة الع�سرين. �متيزت املوا�سيع التي 

بالدقة  مناق�ستها  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�ض  اختار 

�احلكمة �بدرجة كبرية من العملية. �ما يجمع هذه 

املو�سوعات هو تردد �سداها يف جميع اأنحاء العامل. 

اأتطلع اإىل �سماع جميع �جهات النظر املختلفة  �اأنا 

حول الق�سايا التي �سيتم مناق�ستها عن احلوار العاملي 

للثقافات، �الطاقة من اأجل التنمية امل�ستدامة �االأزمة 

املالية �تاأثريها يف االقت�ساد العاملي. �اأنا �اثق اأنني 

�سوف اأغادر الريا�ض �اأنا اأكرث اطالًعا على الق�سايا 

الرئي�سية التي �سيتم مناق�ستها �ذلك بف�سل االأفكار 

التي �سيقدمها زمالئي ر�ؤ�ساء الربملانات.

برملانات  لروؤ�شاء  الت�شاوري  الجتماع 

ب���داأ مب��ب��ادرة ثم  الع�شرين  جم��م��وع��ة 

اإل  �شنوية،  دولية  اجتماعات  يف  انطلق 

تنظيم اللقاء الت�شاوري �شاهم يف اإيجاد 

قيادة وتعاون برملاين بني امل�شاركني

رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ الكندي ال�سيناتور نويل كن�سيال
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اأنه مل يناق�س حتى الآن م�شاألة حتويله 

برملانية دولية حتت مظلة  اإىل منظمة 

الحت��اد الربملاين ال��دويل، هل ترون اأن 

�شتكون  الت�شاورية  الجتماعات  ه��ذه 

العاملية  الأو�شاع  مل�شايرة  مرحلية فقط 

امل�شتقبل  يف  �شيتحول  اأن��ه  اأم  الراهنة، 

اإىل منظمة اأو احتاد برملاين يجمع دول 

املجموعة ويوؤ�ش�س وفق معايري املنظمات 

اأو احتادات الربملانية؟

الت�سا�ري  االجتماع  ا�ستفادة  من  بالرغم  اأن��ه  اأرى 

من  بالفعل  الع�سرين   جمموعة  برملانات  لر�ؤ�ساء 

الد�رتني االأ�ليني، اإال اأنه ال يزال يف مراحله االأ�ىل 

فقط. �االأمر مرت�ك للم�ساركني اأنف�سهم التخاذ قرار 

ب�ساأن م�ستقبل هذا االجتماع، �ما ال�سكل الذي �سوف 

اأ� باالن�سمام اإىل  يكون عليه، �سواء باال�ستمرارية، 

غريه من املحافل. �ال اأ�د ا�ستباق االجتاه الذي �سوف 

يقرر�نه.

ك��ي��ف ي����رى م��ع��ال��ي��ك��م دور ب��رمل��ان��ات 

التعاون  يف  الع�شرين  جمموعة  دول 

الق�شايا  ومعاجلة  ال��دويل  القت�شادي 

ال�شلة  ذات  خا�شة  الراهنة  الدولية 

بهموم وق�شايا ال�شعوب؟

لقد �سكل �جود مثل هذا االجتماع بالفعل نوعًا من 

اأر���س��اه ذل��ك االجتماع  التعا�ن ال��د�يل �يكفي ما 

من ح��وار م�سرتك بني ر�ؤ���س��اء برملانات جمموعة 

ه��وؤالء  يعود  فعندما  �ساأفعل،  �مثلما  الع�سرين. 

الر�ؤ�ساء اإىل بالدهم، عقب نهاية االجتماع القادم، 

النتائج  ملناق�سة  اجل��اه��زي��ة  لديهم  ي��ك��ون  ���س��وف 

�االأفكار املفيدة التي �سيخرجون بها من هذا احلدث 

الت�سا�ري  اأ�سبح االجتماع  لقد  مع قادة بالدهم. 

لر�ؤ�ساء برملانات د�ل جمموعة الع�سرين جزءًا من 

ظواهر العوملة، �ذلك لي�ض فقط ملناق�سته �اهتمامه 

بالق�سايا االآنية، �لكن ال�ست�سرافه الأخرى على املدى 

البعيد.

ال�شيا�شية  ال��ن��ظ��م  اخ���ت���الف  ب��رغ��م 

والربملانية يف الدول الأع�شاء يف جمموعة 

روؤ�شاء  يتجاوز  اأن  نتوقع  هل  الع�شرين، 

برملانات هذه الدول تلك الختالفات يف 

�شبيل تعزيز وتطوير التعاون فيما بني 

فيه  ملا  والربملانية  الت�شريعية  املجال�س 

خري �شعوبها والعامل اأجمع؟

الجتماع يف مراحله الأوىل وحتوله اإىل 

�شكل برملاين اآخر يف يد امل�شاركني

الجــتــمــاع الــتــ�ــشــاوري اأ�ــشــبــح جـــزءاً من 

ظواهر العوملة

�سمو �زير الدفاع االأمري �سلمان بن عبدالعزيز لدى ا�ستقباله رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ الكندي يف زيارة �سابقة للريا�ض
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اإىل االختالفات يف  ينظر  العك�ض ممن   على 

االأنظمة ال�سيا�سية يف د�ل املجموعة باعتبارها 

عقبة، فاأنا اأراها م�سدرًا لتنوع �جهات النظر. 

�اأعتقد اأنه عندما تتباين �جهات النظر �االآراء، 

تبد� احلقيقة جلية �نخرج باأفكار جديدة.

كيف ينظر معاليكم اإىل الدور الذي 

تقوم به اململكة العربية ال�شعودية يف 

اإ�شاعة احلوار والتفاهم بني ال�شعوب 

واإحالل ال�شلم والأمن الدوليني؟

كرم ��سخاء اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق 

بامل�ساعدات االإن�سانية يعترب منوذجًا يحتذى. 

كما ننظر بالتقدير ملا مت موؤخرًا من تاأ�سي�ض 

اململكة لكر�سي احلوار بني الثقافات يف جامعة 

»تر�ي�ض«  طريق  يف  هامة  خطوة  فهو  تورنتو 

العربية  فاململكة  ال�سالم،  �تعزيز  اخلالفات 

د�ر  يف  لتكون  جيد  ��سع  يف  تبد�  ال�سعودية 

القيادة لتحقيق مبادئ ال�سالم �االأمن العامليني 

�هو ما تعتز به كندا كثريًا.

اإىل اأي مدى و�شل التعاون بني جمل�س 

ال�شورى  وجمل�س  الكندي  ال�شيوخ 

اآليات  ب��راأي��ك��م  ه��ي  وم��ا  ال�شعودي، 

تفعيل وتعزيز التعاون بني املجل�شني 

�شواء يف اإطار الجتماع الت�شاوري اأو 

منظومة الحتاد الربملاين الدويل؟ 

اإن بلدينا تبذالن جهودًا متزايدة لتعزيز �تدعيم 

املتبادل  بالنفع  يعود  مب��ا  الثنائية  العالقات 

ال�سداقة  جلنة  ت�سكيل  ج��اء  �ق��د  عليهما. 

ال�سعودية الكندية �ما اأعقبها من زيارة الحقة 

اأ�ت��ا�ا يف دي�سمرب  اإىل  اأع�سائها  خلم�سة من 

2010م كاإ�سارة لهذه العالقة القوية. �قد �سبق 

اأتيحت يل الفر�سة لزيارة مدينتي الدمام  اأن 

2011م، كما ناأمل ح�سور  �الريا�ض يف يناير 

�فد �سعودي كبري يف مدينة كيبيك للم�ساركة 

الربملاين  لالحتاد  العامة  اجلمعية  اأعمال  يف 

الد�يل )127( �التي �سيجري تنظيمها هناك 

يف اكتوبر.

الخــتــالفــات يف الأنــظــمــة ال�شيا�شية 

لــــــدول جمـــمـــوعـــة الــعــ�ــشــريــن تـــرثي 

وجهات النظر

م�شاعدات اململكة الإن�شانية لدول العامل 

مثال يحتذى 

�سمو �زير اخلارجية االأمري �سعود الفي�سل لدى ا�ستقباله رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ الكندي

ر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�سرين يف اجتماع اأ�تا�ا 2010م

رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ الكندي يف زيارة �سابقة ملجل�ض ال�سورى
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مقومات عضوية المملكة في 
مجموعة العشرين

اإن هذا  ��ساأجتا�ز مناق�سة امليزة الن�سبية للمملكة من الناحية االقت�سادية، حيث 

العن�سر هو – غالبًا – جمال احلديث عنها عند مناق�سة ان�سمامها اإىل مثل هذا 

التجمع، �فيما يورد االقت�ساديون يف هذا الباب ما يغني عن التو�سع فيه يف مثل هذه 

الورقة، كما اأن احلديث عن املميزات االأخرى �سيكون على �سبيل االإملام فقط لتعذر 

االإطالة يف هذه العجالة اأي�سًا. �اآمل مالحظة اأن بع�ض ما اأ�رده من مميزات هي هبات 

�جدت اململكة نف�سها حمظية بها �بع�سها هي نتاج عمل دائب من قيادتها ��سعبها 

للرقي بها لك�سب تلك املميزات �احلفاظ على ما تك�سبه منها. �كال النوعني ميثالن 

م�سوؤ�لية ما تتحمله اململكة بقدر ما تفتخر �تعتز بهما.

�للتدليل على �سحة هذه الفر�سية �سناأخذ مثااًل لع�سو يف هذه املجموعة هو: اململكة 

اإليه هو ملاذا مت دعوة  اأن يو�سح ما نرمي  العربية ال�سعودية. �ال�سوؤال الذي ميكن 

اململكة العربية ال�سعودية لالنتماء لهذا التجمع؟ �ما الذي ميكن للمملكة اأن ت�ساهم 

به الإكمال بناء املنظومة؟

�لالإجابة على هذا الت�سا�ؤل العري�ض نقول: اإن اململكة العربية ال�سعودية تنطوي على 

اأهلتها لدخول هذه املجموعة النخبوية التي تقرر م�سري العامل  عدد من املميزات 

اأجمع لي�ض على ال�سعيد االقت�سادي فح�سب بل على كافة االأ�سعدة، �لعل من نافلة 

القول التقدمي باإيجاز عن املنظومة نف�سها.

مجموعة العشرين: 

تتاألف جمموعة الع�سرين من ت�سع ع�سرة د�لة من اأكرب االقت�سادات العاملية اإ�سافة 

اإىل االحتاد االأ�ر�بي، �تهدف املجموعة اإىل معاجلة ال�ساأن االقت�سادي العاملي �تر�سيد 

م�ساره ملا يخدم د�ل املنظومة �العامل اأجمع على حد �سواء. �قد مت اإن�ساء التجمع بناء 

على مقرتح من �زير االقت�ساد الكندي الذي اأ�سبح فيما بعد رئي�سًا لوزراء بالده. 

�تعقد املجموعة لقاءات د�رية على م�ستوى �زراء املال �االقت�ساد �ر�ؤ�ساء البنوك 

املركزية، كما يعقد ر�ؤ�ساء الد�ل اجتماعات د�رية 

اأي�سًا.

يف �سوء ما تقدم �با�ستقراء حال اململكة العربية 

ال�سعودية ميكن للمرء اأن يلمح اإىل اأ�سباب ان�سمام 

اململكة اإىل جمموعة الع�سرين، �ما ميكن لبلد مثل 

اململكة اأن ي�ساهم به لت�سكيل هذا التجمع �الو�سول 

به اإىل اأهدافه املرجوة �ال�سمو باأهدافه �خمرجاته 

اإىل اآفاق اأكرث اإن�سانية.

تتوفر يف اململكة العربية ال�سعودية �سمات �مميزات 

توؤهلها لتدخل نوادي النخبة املتعددة. �هي كذلك، 

اأي ع�سو فاعل يف عدد من تلك النوادي منها على �سبيل املثال البنك الد�يل ��سند�ق 

النقد الد�يل على ال�سعيد االقت�سادي �منظمة التعا�ن االإ�سالمي �جامعة الد�ل 

ال�سيا�سي �غريها كثري على  التعا�ن لد�ل اخلليج على امل�ستوى  العربية �جمل�ض 

اأد�ار يف  – اإىل ما تقوم به اململكة من  – طبعًا  اإ�سافة  امل�ستويات االأخرى، �ذلك 

املنظومات العاملية املفتوحة كمنظمة االأمم املتحدة �املنظمات الثقافية �االجتماعية 

�غريها. �من اأهم – �لي�ض كل – ما تنطوي عليه اململكة من مميزات ما يلي:

1- مكانتها اإلسالمية:

متثل اململكة مكان القيادة يف العامل االإ�سالمي فهي – عدا عن كونها قبلة ملا يربو على 

ملياري م�سلم يف �سلواتهم اخلم�ض يوميًا – حمط اأنظار امل�سلمني يتلقون من مواقفها 

احلكمة �يتوقعون منها الريادة، �يلتم�سون عندها املبادرة. �مل تخيب اململكة اآمال 

�سعوب اأ� قيادات العامل االإ�سالمي، فلطاملا كانت ال�سباقة فعاًل اإىل ت�سنم هذه املرتبة 

�اإ�سداء الن�سح للجميع بل �الوقوف في�ساًل عند احتدام النزاع بال تدخل يف �سوؤ�ن 

اأحد اأ� حماباة الأحد على ح�ساب العدل �االإن�ساف �مد يد العون ملن يحتاج. �للمزيد 

ميكن الرجوع اإىل االأدبيات املن�سورة يف هذا ال�سدد لتعذر االإ�سهاب هنا.

�لقد فتحت اململكة اأبوابها لقا�سدي احلج �العمرة جلميع امل�سلمني حتى عند اختالف 

�جهات نظرها ال�سيا�سية مع قياداتهم يف بع�ض االأحيان. �لطاملا انبهر حجاج �ز�ار 

احلرمني �امل�ساعر مبا تبذله اململكة من اإعمار �خدمات د�ن حتميل احلاج اأ� الزائر 

اأية تكاليف مالية مقابل ذلك.

�احت�سنت اململكة موؤ�س�سات العمل االإ�سالمي مكانًا �تاأييدًا. فاتخذت اأهم املنظمات 

االإ�سالمية اأرا�سيها مقارًا لها. �اأقرب مثال لذلك منظمة التعا�ن االإ�سالمي �رابطة 

العامل االإ�سالمي �الند�ة العاملية لل�سباب االإ�سالمي �غريها كثري. 

�لطاملا انربت اململكة جلمع الفرقاء للت�سا�ر �الت�سالح �االأمثلة على ذلك اأكرث من 

اأن حت�سى �يكفي االإ�سارة هنا اإىل حما�التها امل�ساهمة يف حل اخلالفات مثل امل�سكلة 

الفل�سطينية �االأفغانية �اليمنية �غريها. 

د. عبدالعزيز ال�شوّيل •

يخطئ مــن يظن اأن جمموعة الع�شرين هــي جمــرد نــاٍد مغلق 

لالأثرياء اأي اأن الدول تنظم اإىل ذلك التجمع ملجرد كونها ثرية. 

اأن  اأع�شاء هذا التجمع يجد  اأعاد املحلل النظر اإىل قائمة  واإذا 

للع�شوية �شروطاً اأخرى تتعدى جمرد الرثاء املايل. فهذه الدول 

تنطوي على مميزات اأهلتها لالنتماء لهذا النادي املتفرد، ولبد 

من توافر اأكرب قدر من املميزات. وهي مميزات جعلت تلك الدول 

عوامل موؤثرة وحمركة ملحيطها الذي تتفاعل فيه �شواًء كان ذلك 

اأو ثقافياً وتنموياً على  اأو عاملياً على امل�شتوى اجلغرايف  اإقليمياً 

امل�شتويات الأخرى.
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�للمملكة برامج دائمة �مواقف موؤقتة للم�ساعدات املالية �الدبلوما�سية للمجتمعات 

االإ�سالمية املحتاجة. �اأمثلة الربامج الدائمة هي �سند�ق التنمية ال�سعودي �برامج 

امل�ساعدات االئتمانية من خالل الربامج العاملية اأ� العالقات الثنائية، اأما امل�ساعدات 

االآنية فاأمثلتها اأكرث من اأن حت�سى �يكفي للداللة عليها ما تعلنه اململكة من برامج 

التربعات �الهبات �االإعانات املقطوعة يف منا�سبات متعددة اأ� عند حد�ث الكوارث.

�الكالم يف امليزة الن�سبية للمملكة من الوجهة االإ�سالمية يطول كثريًا جدا.

2- موقعها الجغرافي: 

تقع اململكة العربية ال�سعودية يف قلب العامل متامًا �ت�سري الدرا�سات اإىل اأن الكعبة 

امل�سرفة هي مركز العامل، �ال �سبيل اإىل توا�سل ال�سرق بالغرب �اجلنوب بال�سمال 

اإال عرب اأرا�سي �اأجواء جزيرة العرب التي حتتل اململكة اأكرب م�ساحة منها. �ميثل 

البحر االأحمر ممرًا مائيًا منفردًا مل يكن لقناة ال�سوي�ض اأن حتظى باأية اأهمية لوال 

اأنها تف�سي اإليه. �ي�سعر العامل بكثري من االرتياح الإطالل ال�سواحل ال�سرقية لهذا املمر 

البحري على د�لة من اأكرث د�ل العامل ا�ستقرارًا �اأمنًا. كما اأن لثقل اململكة القاري 

�االإقليمي تاأثريًا كبريًا على طرق التجارة البحرية �اجلوية �الربية يف حميطها العام. 

�متثل موانئها - بكل اأنواعها - ممرات لتجارة الرتانزيت تخدم اأغلب اإن مل يكن كل 

د�ل اجلزيرة العربية �تلك الواقعة �سمااًل عنها. �هكذا فاململكة على االأقل جغرافيًا 

منطقة متو�سطة مما يوؤهلها لتكون ملتقى للعامل باأ�سره.

3- أهميتها العربية:

متثل اململكة العربية ال�سعودية ثقاًل هائاًل على امل�ستوى العربي، �كانت �مل تزل 

عاماًل �موؤثرًا يف حما�ر العمل العربي امل�سرتك �هي، �من ي�ستطيع من الد�ل العربية 

بح�سب الظر�ف التي مرت بها كل د�لة، متثل �سلب العمل العربي امل�سرتك �بقيت 

اململكة عاماًل ثابتًا يف هذه املحا�ر ب�سبب ثباتها �ا�ستقرارها اإال اأن اململكة ا�ستطاعت 

اأك�سبها م�سداقية �ثبات يف الر�ؤية  اأن تتجنب حما�ر امل�سالح املوؤقتة مما  بحكمة 

جنم عنه ثقة مبواقفها �تطلع اإىل قيادتها للعمل العربي، �مل تخيب اآمال �سعوب اأ� 

قيادات املنطقة على توايل املتغريات ال�سيا�سية �تعاقب التطورات التاريخية �على 

مدى تاريخها الذي يزيد عن قرن. �االأمثلة مرة اأخرى اأكرث من اأن حت�سى �يكفي 

للتمثيل موقفها من الق�سية الفل�سطينية �غز� العراق للكويت �اال�سطرابات يف اليمن 

�البحرين �غري ذلك. 

4- إمكانية توقع مواقفها السياسية:

ال يحتاج املرء الكثري من اجلهد للتنبوؤ باملوقف ال�سعودي اإزاء كل جديد �لي�ض ال�سبب 

يف ذلك ب�ساطة املوقف ال�سعودي اأ� �سذاجته �لكن ثباته. فاململكة اأثبتت على مدى 

تاريخها انتهاجها ملبادئ �سيا�سية �لي�ض متغريات م�سلحية مما يوفر للمراقب اإمكانية 

ا�ستقراء املوقف ال�سعودي من االأح��داث. �لقد �قفت اململكة اأحيانًا ب�سكل رمبا ال 

يتوافق كثريًا مع م�ساحلها االآنية لكنه ينطلق من ثوابتها الدينية �الوطنية �كذلك 

قناعاتها ال�سيا�سية. 

5- استدامة وتنوع سياساتها االقتصادية: 

اأنها مل تركن اإىل النفط  اإال  اأن اأهم املوارد االقت�سادية يف اململكة هي النفط  مع 

باعتباره امل�سدر الوحيد للرث�ة. بل عمدت اإىل تنويع اقت�سادها اإما باتخاذ النفط 

اأ�سا�سية �لقيم ملنتجات اأ�سبحت اليوم اأحد دعائم االقت�ساد  كم�سدر ل�سناعات 

العاملي. اأ� با�ستحداث اأن�سطة اقت�سادية غري نفطية.

�تعتمد اململكة يف خططها التنموية موؤخرًا على اقت�ساديات متجددة �سواء يف جمال 

اأ� االقت�ساد املنتج كاقت�ساديات املعلوماتية �املعرفة �اال�ستثمار يف الرث�ة  الطاقة 
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الب�سرية باعتبارها اأحد م�سادر االإنتاج امل�ستدامة. �كمراحل انتقالية من االقت�ساد 

املعتمد على النفط اإىل اقت�ساد م�ستقل ميكن اأن ميول نف�سه مبعزل عن م�سدر 

نا�سب.

�لقد حظيت هذه ال�سيا�سات باحرتام العامل الذي تعامل معها على اأ�سا�ض الندية فقبل 

باململكة ع�سوًا يف منظمة التجارة العاملية �اأخ�سعها لل�سيا�سات االقت�سادية التناف�سية 

كتوقيع االتفاقيات التجارية معها �التي مرت بع�سها مبباحثات م�سنية ال تتعر�ض لها 

االقت�سادات اله�سة عادة كفر�ض ال�سرائب على �سادراتها بل �فر�ض عقوبات عليها 

مثل ر�سوم االإغراق. باعتبارها اقت�سادًا كبريًا متنوعًا �م�سوؤ�اًل د�ليًا.

6- تنوع السكان والبيئات واالنفتاح االجتماعي:

متتد اململكة العربية ال�سعودية من ال�سمال اإىل اجلنوب على م�ساحة �سا�سعة تتنوع 

جغرافيًا �مناخيًا من مناطق بالد ال�سام اإىل �سبه اال�ستوائي جنوبًا، مما اأثمر تنوعًا 

مناخيًا �زراعيًا كبريًا جدًا. �كذلك االأمر من ال�سرق اإىل الغرب حيث تتنوع البيئات 

�الثقافات من املنطقة ال�سرقية املتاخمة ل�سواحل اخلليج العربي ��سحراء الربع 

اخلايل �نفود الدهناء اإىل �سواحل البحر االأحمر �جبال ال�سر�ات. �متثل منطقة 

احلجاز تنوعًا ب�سريًا قل مثيلة يف العامل حيث تلتقي كل ثقافات العامل على مدار العام 

�تتبلور الوحدة االإن�سانية الهائلة يف منا�سبات احلج �العمرة.

�لقد جنم عن ذلك انفتاح ثقايف �اجتماعي �تقبل اإن�ساين فتح الباب على م�سراعيه 

ال�ستقدام العمالة من جميع ال�سحنات �املذاهب �االأفكار بل �الديانات. ��ساهم 

اجلميع يف �ر�ض عمل اأقامتها اململكة لتنفيذ خططها الطموحة لتاأ�سي�ض ��سيانة بناها 

التحتية. �قد �ساهم ذلك بطرق مبا�سرة �غري مبا�سرة يف اإثراء املجتمعات التي �فد 

اأ� حتى الثقافية �االجتماعية.  اأ�لئك النا�ض �سواًء على ال�سعد االقت�سادية  منها 

�املده�ض اأن املجتمع ال�سعودي تقبل كل ذلك د�ن التنازل عن قيمه اأ� التاأثر ال�سديد 

مبن �فد�ا اإليه على مدى عقود متتالية. �ال تكاد جتد د�لة بل مدينة اأ� حتى قرية يف 

بع�ض د�ل العامل مل يفد منها اأحد للعمل يف ال�سعودية يف �قت من االأ�قات. �برغم 

كل �سيء فاإن االإيجابي املتحقق من كل ذلك يفوق ما قد يكون اعرتاه من �سلبيات 

لكال الطرفني.

7- تنامي الدور السعودي في السياسة الدولية 
واتساع آفاق العالقات الدولية:

حظيت ال�سيا�سات ال�سعودية جتاه كثري من ق�سايا العامل باحرتام متناٍم يف االأ��ساط 

الد�لية مما جنم عنه تطور م�ستمر يف د�ر اململكة على م�ستوى املنطقة االإ�سالمية 

�العامل اأجمع. �تقيم اململكة عالقات متوازنة مع عدد من الد�ل تتنوع يف نظمها 

ال�سيا�سية �االقت�سادية باحرتام الإرادة �سعوب �قيادات تلك الد�ل. �قد انتهجت 

اململكة منذ تاأ�سي�سها �سيا�سة عدم التدخل يف �سوؤ�ن الغري مع عدم ال�سماح للغري 

بالتدخل يف ال�سوؤ�ن الداخلية ال�سعودية. �قد اأدى ثبات �سيا�سات اململكة اإىل فر�ض 

احرتامها على اجلميع. �مما اأهل اململكة للعب اأد�ار د�لية كبرية؛ ثقلها االإ�سالمي 

�العربي �قدرتها االقت�سادية �توازن عالقاتها ��سيا�ساتها فيما يتعلق بالطاقة اإنتاجًا 

�ت�سعريًا.

اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  دع��وة  باأ�سباب  يتعلق  فيما  �سديد  باخت�سار  ه��ذا 

اأن ت�سهم به اململكة يف بناء  اأراه بالن�سبة ملا ميكن  جمموعة الع�سرين ��ساأ�رد ما 

هذه املجموعة.

اإن ال�سوت ال�سعودي الهادي �الرزين �املبدئي ميكن  ميكن القول ب�سيء من الثقة 

اأن ي�سب يف معني هذا التجمع لرت�سيد قراره �تهذيب ر�ؤيته، بل اإن املاأمول اأن ميزج 

اإن�سانية منبثقة  – بلم�سة  – ال�سارمة اأحيانًا  الطرح ال�سعودي الر�ؤى االقت�سادية 

من قناعاته االإ�سالمية مما �سي�ساهم يف ت�سويق ر�ؤى التجمع �اإ�سباغ ر�ح التعا�ن ال 

التناف�ض التي قد ال يجيد االقت�ساديون التعامل بها دائمًا.

كما اأن لتفاعل اململكة ال�سل�ض �املقبول يف ف�سائها االإ�سالمي �العربي اأهمية بالغة 

يف توجيه قرار املجموعة ملا يخدم هذا اللقاء بالذات. فاملتوقع اأن تكون اململكة – مع 

�سقيقاتها االإ�سالمية االأع�ساء يف التجمع – ممثاًل للمجموعة االإ�سالمية �العربية 

�اأن ت�سوق جتاربها التنموية �خرباتها التي تراكمت لديها من التعامل مع املجتمعات 

االأقل منوًا �ذلك اأماًل يف اأن تلعب املجموعة د�رًا حموريًا يف اإعادة التوازن االقت�سادي 

بني املجتمعات االإن�سانية. �الواقع اأن اململكة حتتاج اإىل م�ساعدة االأع�ساء االآخرين 

يف التجمع لتنفيذ �سيا�ساتها التي اأثبتت جناحات ال باأ�ض بها يف هذا امل�سار �لكن 

ب�سكل اأعمق �اأكرث ات�ساعًا – ��سوف يوؤدي ذلك اإىل نتائج اإيجابية تنعك�ض على اأمن 

�ا�ستقرار الد�ل االأع�ساء نف�سها كما اأنه �سيكون معينًا لها على النجاح يف م�ساعيها 

لتهيئة العامل ليكون �سوقًا اآمنة مربحة للم�سوق �للم�ستهلك على حد �سواء. �هكذا ففي 

ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية ملجموعة الع�سرين فائدة ق�سوى لهذه املجموعة 

باعتبارها ثقاًل اقت�ساديًا متميزًا �باعتبارها جمتمعًا متطلعًا للتنمية امل�ستدامة �كذلك 

امل�ساهمة يف اإر�ساء قواعد االأمن �ال�سالم العامليني.

�هو اإىل ذلك م�ساهمة فاعلة يف حتقيق اأهداف املجموعة بل �اإ�سافة نوعية متثل قيمة 

م�سافة حقيقية لهذا النادي الد�يل املتميز.

ع�شو جمل�س ال�شورى •
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دخول المملكة مجموعة العشرين 
اعتراف عالمي بدورها الرائد 

سياسيًا واقتصاديًا

د . �شدقة بن يحيى فا�شل  •

هناك »تنظيمات« د�لية... تن�ساأ فيما بني بع�ض د�ل العامل، من حني الآخر، نتيجة اأحداث، �م�ستجدات �سيا�سية اأ� اقت�سادية، اأ� غريها من الق�سايا 

الد�لية امللحة... التي ت�ستلزم التن�سيق بني د�ل قليلة معنية معينة، بهدف: مواجهة اأخطار م�سرتكة، اأ� دعم م�سالح م�سرتكة، مبا يخدم هذه امل�سالح، 

�يفيد – يف نهاية االأمر – كل الد�ل املعنية. �غالبًا ما تكون هذه الق�سايا ذات طابع د�يل م�سرتك �متداخل.... يهم جمموعة حمددة من الد�ل، 

�ال يهم – ب�سكل مبا�سر – كل د�ل العامل. �تت�سم هذه الق�سايا باجلماعية، �ب�سر�رة تعا�ن �تن�سيق جميع املعنيني للتعامل معها ب�سكل �سليم �فعال. 

 �من هذه احلاجة، ن�ساأت عدة تنظيمات )جمموعات( د�لية... تهدف خلدمة م�سالح م�سرتكة موؤكدة فيما بينها، ال ميكن خدمتها د�ن تن�سيق 

�تعا�ن د�ليني.  �لعل اأ�سهر هذه التنظيمات هي: ما يعرف ب� »جمموعة الثمانية« )املكونة من اأهم ثمان د�ل �سناعية كربى يف العامل، �هى – حتديدًا: 

اليابان، ر��سيا، الواليات املتحدة، كندا، بريطانيا، فرن�سا، اأملانيا، ايطاليا(. �قد كانت هذه املجموعة ت�سمى »جمموعة ال�سبعة« )Group 7(. ثم 

اأ�سبحت »جمموعة الثمانية«  )G 8( بعد �سم ر��سيا اإليها.

�ب�سبب »االأزمة املالية« العاملية، التي بداأ العامل يعاين منها نهاية الت�سعينات من القرن املا�سي راأت »جمموعة الثمانية«، يف اجتماع لها بوا�سنطن، يف 

�سبتمرب 1999م، �سر�رة اإن�ساء جمموعة د�لية اأ��سع... ت�سم جمموعة الثمانية زائدًا اثنتي ع�سرة د�لة مهمة يف العامل، ملواجهة التحديات االقت�سادية 

العاملية اخلطرية، التي جدت على ال�ساحة الد�لية موؤخرًا. �ر�عي يف اختيار هذه الد�ل اإمكاناتها االقت�سادية، �متثيلها الأقاليم العامل الكربى.

اأما هذه الد�ل االثنتي ع�سرة، فهي: ال�سني، الهند، كوريا اجلنوبية، ا�سرتاليا، ال�سعودية، جنوب اأفريقيا، الربازيل، املك�سيك، االأرجنتني، تركيا، 

اند�ني�سيا، االحتاد االأ�ر�بي – ككتلة �احدة. �ت�سم املجموعة – اإ�سافة اإىل الد�ل املذكورة – بع�ض الهيئات الد�لية ذات العالقة، �اأهمها: الربملان 

االأ�ر�بي، ممثاًل برئي�سه، �البنك املركزي االأ�ر�بي، ��سند�ق النقد الد�يل، �البنك الد�يل لالإن�ساء �التعمري. 

اإنه منتدى د�يل، الغر�ض منه: دعم تعا�ن الد�ل االأهم اقت�ساديًا، للعمل على ا�ستتباب اال�ستقرار املايل الد�يل، �التفاهم �احلوار بني البلدان 

ال�سناعية �البلدان النامية مبا يخدم التنمية امل�ستدامة يف العامل، �يجنب اقت�سادياته الك�ساد، �اال�سطرابات اخلطرية. �متثل جمموعة الع�سرين 

65،2 % من جمموع �سكان العامل، �تقوم مبا يعادل ثلثي التجارة الد�لية، �حتظى بامتالك حوايل 90 %  من ناجت العامل اخلام. 

�بداأت هذه املجموعة تعقد موؤمترات قمة )ر�ؤ�ساء الد�ل االأع�ساء( ابتداء من نوفمرب 2008م، مرة كل �سنتني. �اآخر موؤمتر قمة عقد يف تورنتو بكندا 

يف يونيو 2010م. كما تعقد لقاءات على م�ستوى �زراء املالية �اخلارجية، �كذلك ر�ؤ�ساء برملانات الد�ل االأع�ساء. �قد عقد – حتى االآن – موؤمتران 

لر�ؤ�ساء برملانات هذه الد�ل، االأ�ل يف كندا، �الثاين يف كوريا اجلنوبية. ��سيعقد االجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات د�ل جمموعة الع�سرين 

يف عا�سمتنا العزيزة الريا�ض، ابتداء من يوم 24 فرباير احلايل، �حتى 26 منه. 

اأما اأهم حما�ر هذا  ��سيكون عنوان اجتماع الريا�ض الرئي�ض �العام، �الذي ينظمه جمل�ض ال�سورى ال�سعودي، هو: تنمية م�ستدامة لعامل اآمن. 

املوؤمتر، فهي: �سر�رة احلوار العاملي بني الثقافات، الطاقة لتنمية م�ستدامة، االأزمة املالية �اأثرها على اال�ستقرار العاملي.  �هو موؤمتر عاملي مهم، 

�يعترب من اأهم املوؤمترات الد�لية التي ت�ست�سيفها عا�سمتنا  الريا�ض.

�الواقع، اأن �سم اململكة اإىل ع�سوية املجموعة الع�سرينية، لتمثل العامل العربي، هو اعرتاف عاملي مبكانة �د�ر اململكة املهم يف عامل اليوم. فاململكة 

حتظى بثقل اقت�سادي ��سيا�سي، اإقليمي �عاملي كبري، ناجم عما متتلكه من موارد طبيعية �ب�سرية هائلة، �ما تتخذه من �سيا�سات تنموية �اقت�سادية 

حكيمة �معتدلة.... تاأخذ يف اعتبارها م�سالح العامل اأجمع، بعد امل�سلحة الوطنية لل�سعب العربي ال�سعودي. �ع�سوية اململكة يف هذه املجموعة 

حتقق لبالدنا �للعامل العربي فوائد عدة من اأهمها: �جود �سوت عربي قوي، ي�سهم مع غريه من اأكرب �اأقوى بلدان العامل، يف ر�سم �تنفيذ ال�سيا�سات 

املالية �االقت�سادية للعامل، �مبا يحقق  – باإذن اهلل، �كما هو موؤمل من هذا اجلمع  – اخلري للب�سرية جمعاء.   

ع�شو جمل�س ال�شورى •



ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شت�شيف 

اجتماع برملانات دول جمموعة الع�شرين.. 

هذا  مثل  خم��رج��ات  توظيف  ميكن  كيف 

امللتقى يف خدمة الق�شايا العربية؟

ب��اأن دخ��ول اململكة جمموعة الع�سرين يعك�ض  ال �سك 

املنطقة  يف  �االقت�سادي  ال�سيا�سي  �د�ره��ا  حجمها 

اإليه عن طريق  �ال��ع��امل، ه��ذا ال��د�ر ال��ذي مل ت�سل 

تكدي�ض االأ�سلحة �التدخل ب�سئون االآخرين، اإمنا عن 

طريق التنمية امل�ستدامة ل�سعبها، �امل�ساركة الفاعلة يف 

املجتمع الد�يل حتى اأ�سبحت حمل ثقة العامل اجمع 

يف عالقاتها ��سيا�ساتها املحلية �اخلارجية، �عقد مثل 

هذا االجتماع يف اململكة تعبري اآخر عن احرتامها من 

قبل د�ل املجموعة �تقدير لد�رها املتعاظم امل�سار اإليه. 

بالن�سبة للفوائد من هذا االجتماع �كيفية توظيفها، 

اعتقد اأن هذا االجتماع فر�سة كبرية للمملكة لتو�سيح 

�جهة نظرها يف كثري من م�ساكل املنطقة التي تعنيها 

مبا�سرة مثل الق�سية الفل�سطينية �االأم��ن يف اخلليج 

�ا�ستقرار اإمدادات النفط.

 ترى ما هي اأهم امللفات التي �شتفر�س نف�شها 

على طاولة حوار �شناع القرار يف جمموعة 

الع�شرين؟

اأ�سا�سيني  اعتقد ان امل�ساركني يف االجتماع م�ساركني 

يف �سناعة القرار يف بلدانهم، هذا تو�سيح للم�سطلح 

اأه��م امللفات، �رغ��م كوين غري  اأم��ا  امل�ستخدم فقط. 

اأنه ميكنني القول ان  اإال  م�سارك يف اأعمال االجتماع، 

التي �ستكون حمل نقا�ض املجتمعني هي  اأهم امللفات 

امللفات التي تعني الربملانيني ب�سكل خا�ض مثل: ملف 

ال�سيا�سية  �التنمية  االإن�سان،  �حقوق  الدميقراطية، 

جماالت  يف  �اال�ستقرار  �االجتماعية،  �االقت�سادية 

االأمن �ال�سلم الد�ليني. 

وماذا عن الدور الإقليمي والإ�شالمي احليوي 

الذي تقوم به اململكة العربية ال�شعودية يف 

هذا ال�شدد؟

اململكة كانت �ال زال��ت قائدة على امل�ستوى االإقليمي 

�االإ�سالمي �تلعب د�رًا حموريًا على هذين امل�ستويني، 

�البعد االإ�سالمي يف �سيا�ساتها املحلية �اخلارجية ي�سكل 

حجر الزا�ية. على امل�ستوى الد�يل ي�سكل ان�سمامها اإىل 

جمموعة الع�سرين موؤ�سرًا من �سمن موؤ�سرات اأخرى 

على تعاظم د�رها الد�يل، �اململكة يف جميع االأد�ار 

20  122- 1432 هـ 

منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ء
قا

ل

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

»الربيع العربي« سيغير شكل 
ومضمون الحياة البرلمانية في 

الدول العربية 
اأجراه: حممد ال�شيباين •

اأكد نائب رئي�س الربملان العربي ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شعودي الأ�شتاذ �شعود 

بن عبدالرحمن ال�شمري اأن ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية اإىل جمموعة 

دول الع�شرين موؤ�شر على تعاظم دورها الدويل يف �شتى امليادين ال�شيا�شية 

والقت�شادية اإىل جانب دورها املحوري العربي والإ�شالمي.

اإن عقد الجتماع الت�شاوري الثالث لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة  وقــال 

الع�شرين يف العا�شمة الريا�س الذي ي�شت�شيفه جمل�س ال�شورى خالل الفرتة 

من 24 – 26 فرباير اجلاري، تعبري اآخر عن احرتام دول املجموعة للمملكة 

العربية ال�شعودية، وتقدير لدورها الرائد يف التنمية امل�شتدامة ل�شعوب الدول 

الأقل منواً حتى باتت اململكة يف مقدمة الدول يف تقدمي امل�شاعدات والإعانات 

للدول النامية لالإ�شهام يف براجمها التنموية، اإىل جانب دورها الفاعل يف 

حتقيق ال�شالم والأمن يف العامل عرب املبادرات التي تقدمت بها اململكة بقيادة 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�شمو ويل عهده الأمني 

– حفظهما اهلل – ف�شاًل عن مكانتها القت�شادية كونها الدولة الأوىل التي 
تعمل على ا�شتقرار ال�شوق النفطية من خالل التزامها بتحقيق التوازن بني 

العر�س والطلب يف تلك ال�شوق.

جاء ذلك يف حوار اأجرته معه جملة  مبنا�شبة الجتماع الت�شاوري الثالث 

لروؤ�شاء برملانات دول جمموعة الع�شرين.
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التي تلعبها، �على جميع امل�ستويات، ت�ستهدف ال�سالح 

العام �اال�ستقرار �ح�سن اجلوار �العالقات الطيبة مع 

جميع الد�ل �املنظمات.

اإيل اأى مدى ميكن اأن ي�شارك ممثلو برملانات 

املجموعة يف و�شع حلول عاجلة للتحديات 

التي تواجه العامل الآن؟

لها  التابعني  الربملانية  �امل��وؤ���س�����س��ات  املجتمعني  اإن 

م�ساركون حقيقيون يف �سناعة القرار يف د�لهم، �على 

هذا االأ�سا�ض ميكنهم لعب د�ر اأ�سا�سي يف ��سع حلول 

للتحديات التي تواجه العامل من خالل فر�ض ر�ؤاهم 

�اأفكارهم على القرار ال�سيا�سي يف بالدهم، �بالتايل 

ت�سهم د�لهم يف نقل هذه االأفكار �الر�ؤى اإىل امل�ستوى 

الد�يل عرب املنظمات الد�لية املخت�سة باتخاذ القرار 

على امل�ستوى الد�يل.

ال�����ش��ورى  جمل�س  ا�شت�شافة  ت���رى  ك��ي��ف 

ال�شعودي لذلك احلدث؟ وما هي انعكا�شاته 

عن  ايجابية  ذهنية  �شورة  تر�شيخ  على 

التجربة الربملانية ال�شعودية وعن اململكة 

بوجه عام؟

اأح�سن جمل�ض ال�سورى يف طلبه ا�ست�سافة هذا االجتماع، 

�اأح�سن يف انتزاع املوافقة على ذلك، �هذا يح�سب له 

�لرئا�سته، حيث ان مثل هذه الفعاليات الد�لية ت�سع 

اململكة �جمل�ض ال�سورى يف قلب احلدث، مما ي�سمح 

لالآخرين باالطالع عن كثب على جتربتها ال�سورية التي 

ال تختلف ن�سبيًا عن ما هو �سائد يف كثري من الربملانات 

ال�سورى  الأع�����س��اء جمل�ض  ي�سمح  ك��ذل��ك  امل�����س��ارك��ة، 

باالطالع على جتارب االآخرين، �تالقح االأفكار يف هذا 

املجال. 

تتولون  ال��ذي  النتقايل  العربي  الربملان 

اأن  لكم  ه��ل  ال��ربمل��ان  رئي�س  نائب  من�شب 

تقدموا لنا يف هذا احليز اإيجازًا عن ن�شاأة 

الربملان واخت�شا�شاته؟

منذ ثمانينات القرن الع�سرين رفع االحتاد الربملاين 

العربي راية اإن�ساء الربملان العربي اأ� حتويل نف�سه اإىل 

ال��د�ل  جامعة  �سرعت  �عندما  موحد.  عربي  برملان 

العربية يف مطلع االألفية الثالثة يف اتخاذ االإجراءات 

الالزمة لتحديث �تطوير اأنظمة العمل العربي امل�سرتك 

لتتالءم مع اأهداف العمل العربي امل�سرتك يف املرحلة 

االإقليمية  ال�ساحتني  امل�ستجدات على  املقبلة �ملواكبة 

�الد�لية اجتهت اإىل ا�ستحداث برملان عربي خا�سة 

�اأن جتربة الربملان االأ�ر�بي بدت مغرية جلميع من تابع 

م�سرية التكامل االأ�ر�بي ��قف عند اإ�سهام هذا اجلهاز 

يف دفعها �تنميتها نحو احلالة االحتادية.

�اأ�سدر جمل�ض اجلامعة على م�ستوى القمة خالل د�رته 

العادية ال�سابعة ع�سرة املنعقدة يف اجلزائر يومي 22 

و2005/3/23. 

اأ - القرار رقم290: ب�ساأن اإدخال تعديالت على ميثاق 

اجلامعة، اأ�لها اإ�سافة مادة جديدة على النحو التايل: 

 »ين�ساأ يف اإطار اجلامعة العربية برملان عربي. �يحدد 

نظامه االأ�سا�سي ت�سكيله �مهامه �اخت�سا�ساته«. اإال اأن 

 ،2007 هذه التعديالت مل تدخل حيزًا اإال خالل �سنة 

دخول اململكة جمموعة الع�شرين يعك�س 

حجمها ال�شيا�شي والقت�شادي يف املنطقة 

والعامل

�سعود ال�سمري يتحدث ل�  
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اأ�  الربملانات  قبل  من  عليها  امل�سادقة  متت  اأن  بعد 

اجلهات املخت�سة يف اأكرث من ن�سف الد�ل االأع�ساء 

يف اجلامعة. �عندما انتهت الد�ل االأع�ساء من اإر�سال 

اأ�سماء ممثليها يف الربملان العربي االنتقايل اإىل االأمانة 

العامة جلامعة ال��د�ل العربية انعقدت د�رت��ه االأ�ىل 

27 و 2005/12/28، يف مقر اجلامعة �انتخب  يومي 

رئي�سه �نوابه �مكتبه ��سكلت جلنة خا�سة تولت ��سع 

اأقره الربملان يف جل�سة  م�سر�ع نظامه الداخلي الذي 

 .2006/3/17

ومن اختصاصات البرلمان: 

اأ- البحث يف �سبيل تعزيز العالقات العربية يف اإطار 

�االتفاقيات  �املواثيق  �اأنظمتها  ميثاق اجلامعة 

العربية ال�سارية. 

ب - مناق�سة املو�سوعات املتعلقة بتعزيز العمل العربي 

امل�سرتك، �اإ�سدار اآراء �تو�سيات ب�ساأنها، �اإيالء 

ت��واج��ه الوطن  االه��ت��م��ام اإىل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

العربي �عملية التنمية فيه. �خا�سة يف املجاالت 

االقت�سادي يف  �التكامل  �الب�سرية  االقت�سادية 

العامل العربي. 

ت - مناق�سة امل�سائل التي يحيلها اإليه جمل�ض اجلامعة 

اأ�  ال��وزاري  امل�ستوى  اأ� على  القمة  على م�ستوى 

االأمني العام للجامعة. �اإب��داء الراأي فيها �يحق 

له اإ�سدار تو�سيات ب�ساأنها لتوؤخذ يف االعتبار عند 

اإ�سدار املجال�ض املعينة للقرارات ذات العالقة. 

ث - مناق�سة م�ساريع االتفاقيات اجلماعية بني الد�ل 

العربية التي يحيلها جمل�ض اجلامعة اإليه. 

الربملانية  االحت���ادات  مع  تعا�ن  اإقامة عالقات  ج - 

�الربملانات الد�لية �االإقليمية �الوطنية، مبا يخدم 

م�سالح االأمة العربية �االأمن �ال�سلم �اال�ستقرار 

يف املنطقة. 

ح - اإقرار موازنة الربملان االنتقايل �احل�ساب اخلتامي. 

خ - اإحاطته مب�سر�ع املوازنة ال�سنوية جلامعة الد�ل 

العربية. 

د - اإقرار النظام الداخلي للربملان االنتقايل. 

- كما اأ�سند اإليه النظام االأ�سا�سي مهمة اإعداد النظام 

االأ�سا�سي للربملان العربي الدائم قبل اإقراره من جمل�ض 

اجلامعة على م�ستوى القمة. 

العربي  ال��ربمل��ان  اأن  االأ���س��ا���س��ي على  النظام  �ن�����ض 

اأربعة اأع�ساء لكل د�لة ع�سو يف  االنتقايل يتكون من 

جامعة الد�ل العربية. 

�تتم ت�سمية الع�سو من قبل برملانه الوطني. �يكت�سب 

الع�سوية يف الربملان العربي االنتقايل من تاريخ هذه 

الت�سمية �ال تنتهي من حيث املبداأ اإال بانتهاء مدة هذا 

الربملان. على اأنها قد تنتهي قبل هذا االآجال بالوفاة اأ� 

بقبول اال�ستقالة اأ� بعدم جتديد انتخاب الع�سو بربملانه 

الوطني اأ� بز�ال ال�سفة التي متت ت�سميته على اأ�سا�سها 

اإذا كان غري منتخب. 

�هكذا ربط النظام الداخلي بني الع�سوية يف الربملان 

القومية(  الربملانية  )الع�سوية  االن��ت��ق��ايل  ال��ع��رب��ي 

الربملانية  )الع�سوية  الوطني  الربملان  يف  بالع�سوية 

الربملان  اعتمده  ال��ذي  املنحى  نف�ض  �ه��و  الوطنية(. 

االأ�ر�بي يف بداياته �قبل تبني مبداأ االقرتاع املبا�سر. 

الربملان  اأع�ساء  اأن  االأ�سا�سي على  النظام  �قد ن�ض 

العربي االنتقايل ميار�سون مهامهم بحرية �ا�ستقالل 

لربملاناتهم  ممثلني  مند�بني  يعترب�ن  ال  اأنهم  ذل��ك 

الوطنية. فالع�سو كما تن�ض على ذلك ميثل االأمة العربية 

باأ�سرها �يرعى امل�سلحة العامة �هو حر فيما يبديه من 

اآراء �اأفكار بالربملان اأ� جلانه. �ال جتوز م�ساءلته عن 

ذلك مطلقًا )املادة 7 من النظام الداخلي(. �يف ذلك 

تاأكيد على الطبيعة التمثيلية ال�سعبية للربملان العربي 

االنتقايل. �اإ�سارة اإىل ال�سمانات القانونية �االإجرائية 

التي ت�سعر الع�سو باأنه ميار�ض مهمة قومية فال يكون 

�سوته �سدى مواقف حكومته. 

 �ت�سطلع اأجهزة الربملان بد�ر مهم يف ت�سيري عمله 

فهي التي تتحكم يف النهاية يف اأداء الربملان. �قد اأ�كل 

النظام االأ�سا�سي للربملان العربي االنتقايل مهمة اإعداد 

نظامه الداخلي �ت�سكيل اأجهزته. 

�تعترب رئا�سة الربملان اأهم املنا�سب التي قد يتوالها 

لرئي�ض  الداخلي  النظام  اأ�سند  �ق��د  ال��ربمل��ان.  ع�سو 

الربملان العربي االنتقايل �سالحيات �ا�سعة جتعل منه 

حجر الزا�ية يف الربملان. فهو الذي ميثل الربملان يف 

با�سمه.  �التحدث  الق�ساء  �اأم��ام  الغري  مع  عالقاته 

�يتوىل االإ�سراف على جميع اأعمال الربملان �على اأعمال 

االأمانة العامة �هو الذي يحيل املو�سوعات الواردة على 

الربملان اإىل اللجان. �يراأ�ض جل�سات الربملان �يفتتح 

د�رات انعقاده �ف�سها �يدير املناق�سات �يحفظ النظام 

يف اجلل�سة..

اأربعة نواب يتولون الرئا�سة يف حالة غياب  �للرئي�ض 

الرئي�ض اأ� عدم متكنه من مبا�سرة مهامه �فًقا للرتتيب 

اأن يفو�ض  اأن للرئي�ض  الذي يقره مكتب الربملان. كما 

انتخاب  �يتم  اأك���رث.  اأ�  لنائب  اخت�سا�ساته  بع�ض 

الرئي�ض �نوابه باالقرتاع ال�سري املبا�سر ما مل يح�سل 

التوافق قبل الت�سويت �ذلك يف جل�سة انتخابية ال ي�سح 

اإال بح�سور ثلثي اأع�ساء الربملان على االأقل  انعقادها 

�تكون مدة الرئي�ض �نوابه لفرتة ثالث �سنوات بداية 

من تاريخ االنتخاب. �اإذا كان نواب الرئي�ض ينتخبون 

باالأغلبية الن�سبية فاإن انتخاب الرئي�ض يتم باالأغلبية 

املطلقة الأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين. 

الربملانية  االأج��ه��زة  اأه��م  الربملانية من  اللجان  �تعد 

عمل  تقييم  ميكن  �ال  املخترب«  »ال��ربمل��ان  باعتبارها 

اأن اأغلب  الربملان د�ن الوقوف عند د�ر جلانه، ذلك 

االأعمال التي تدخل يف اخت�سا�ض الربملان تعر�ض على 



ب�ساأنها  بتاأن �عمق �تقدمي تقارير  اللجان لدرا�ستها 

اإىل الهيئة العامة. �اللجان الدائمة يف الربملان العربي 

االنتقايل اأربع:

1- جلنة ال�سوؤ�ن اخلارجية �ال�سيا�سية �االأمن القومي. 

2- جلنة ال�سوؤ�ن االقت�سادية �املالية. 

3- جلنة ال�سوؤ�ن الت�سريعية �القانونية �حقوق االإن�سان. 

�امل���راأة  �الثقافية  االجتماعية  ال�����س��وؤ�ن  جلنة   -4

�ال�سباب. 

�للربملان من جهة اأخرى اأن ي�سكل جلانًا �قتية اأ� خا�سة 

�سكلت  الذي  الغر�ض  بانتهاء  تنتهي  اأ� م�سرتكة 

من اأجله. �يتم اختيار اأع�ساء اللجان عادة على 

اأ�سا�ض االخت�سا�ض العلمي اأ� املهني اأ� املوؤهالت 

ال�سخ�سية للع�ض

 يف ظل ما ي�شمى بظاهرة »الربيع العربي« 

كيف ترون تاأثري ذلك على اأدوار املوؤ�ش�شات 

الربملانية يف الدول العربية؟

تاأثري كبري ج��دًا، من حيث  له  يكون  �سوف  بال �سك 

هناك  �سيكون  ال�سكل  حيث  من  �امل�سمون.  ال�سكل 

املعايري  �ف��ق  ال�سعب  من  مبا�سرة  منتخبة  برملانات 

الدميقراطية املقبولة حمليًا �د�ليًا تتمتع ب�سالحيات 

اإرادة �سعبية �من  ت�سريعية �رقابية كاملة منبثقة من 

خالل جمعيات تاأ�سي�سية منتخبة. من حيث امل�سمون 

�سوف يدخل اإىل هذه املوؤ�س�سات الربملانية �سخ�سيات 

�سيا�سية متمر�سة يف العمل ال�سيا�سي لها عالقات مع 

ال�سعب اأفراد �جماعات �منظمات جمتمع مدين، �لها 

�زن �سعبي يعطيها �زنًا متثيليًا ي�سمح برت�سيد القرار 

الوطني على م�ستوى االأمة. 

العربي  العمل  مل�شتقبل  قراءتكم  هي  ما   

امل�شرتك؟

احلقيقة �من خالل جتربتي الب�سيطة يف العمل العربي 

اأرى  امل�سرتك، كع�سو �نائب لرئي�ض الربملان العربي، 

اأن هذا العمل يحتاج اإىل غربلة كاملة �اإع��ادة توجيه 

مل�ساراته �فق ر�ؤية اإ�سرتاتيجية حمددة �موحدة، تكون 

حائزة على احل��د االأدن���ى من االت��ف��اق �االل��ت��زام من 

الد�ل العربية، حيث تعاملنا مع اأغلب موؤ�س�سات العمل 

العربي امل�سرتك �على راأ�سها اجلامعة العربية �اأمانتها 

العامة، �مل جند فيها جميعًا ما يجعلنا مطمئنني اإىل 

م�ستقبل العمل العربي امل�سرتك، حيث مل نلحظ �جود 

توجه ا�سرتاتيجي لهذه املوؤ�س�سات، �العمل فيها قائم 

على املجاملة �املحا�س�سة اأكرث من الكفاءة �ال�سفافية، 

�الغريب اأن العبء املايل الرئي�ض قائم على د�ل جمل�ض 

التعا�ن اخلليجي د�ن اأن يكون لهذه الد�ل اأ� مواطنيها 

ح�سور حقيقي على م�ستوى االإدارة التنفيذية يف هذه 

املوؤ�س�سات.

يف  الإ���ش��الم��ي  التيار  ت��ف��وق  تف�شر  كيف   

انتخابات املوؤ�ش�شات الت�شريعية يف عدد من 

الدول العربية؟

من الطبيعي من �جهة نظري فوز التيارات االإ�سالمية يف 

انتخابات املوؤ�س�سات الت�سريعية لبلدان الربيع العربي، 

حيث اإن هذه التيارات هي الوحيدة التي كانت مق�ساة 

النظم  من  دكتاتورية  بقرارات  ال�سيا�سي  العمل  عن 

احلاكمة، �هي الوحيدة التي بقيت يف �ساحة املعار�سة 

ل�سنني طويلة، حتملت خاللها كل اأنواع القمع �االإق�ساء 

�التهمي�ض ال�سيا�سي لها �ملوؤيديها، كذلك من املعر�ف 

يف جميع الدميقراطيات، التي يتم فيها تدا�ل ال�سلطة 

عن طريق االنتخاب، اأن االأحزاب احلاكمة اأ� امل�ساركة 

اأثناء فرتة االنتخابات لتقييم من  يف ال�سلطة تخ�سع 

الناخبني لتجربتها يف احلكم، فاإذا كان هذا التقييم 

�سالًبا يحجب الناخب الثقة عنها �مينحها اإىل االأحزاب 

التي مل يجربها اأماًل يف احل�سول على اإجنازات جديدة 

اأن هذا ما حدث مع  �اأ�سلوب حكم خمتلف، �اعتقد 

التيارات االإ�سالمية، فالناخب يف بلدان الربيع العربي 

منحها الفر�سة كعقوبة للتيارات الي�سارية �اليمينية 

الليربالية على اإ�ساءتها ا�ستعمال ال�سلطة، �رغبة منه 

التي  التيارات فر�سة لتحقيق براجمها  يف منح هذه 

نادت بها، �لكن االأمر لن يكون �سيكًا على بيا�ض لهذه 

التيارات، التي �ستواجه خالل ال�سنوات القادمة م�ساكل 

احلكم ��سعوباته مما يجعلها اأمام تقييم الناخب مثلها 

مثل غريها.

عاملنا  يف  الربملانية  املوؤ�ش�شات  تتعر�س   

العربي..  ال�شارع  يف  ثقة  لأزم��ة  العربي 

ما اأ�شباب ذلك يف اعتقادك؟ وكيف ميكن 

معاجلة تلك ال�شلبيات؟

طبيعي اأن تكون هناك اأزمة ثقة بني ال�سارع �املوؤ�س�سات 

الربملانية العربية ناجتة عن التناق�ض بني الد�ر املعلن 

عنه د�ستورًيا للربملان �الد�ر الذي تلعبه هذه املوؤ�س�سة 

الت�سريعية �الرقابية على ار�ض الواقع، حيث جند اأن 

ت�سكيل اأغلبها ناجت عن انتخابات مز�رة اأ� غري نزيهة 

لها  لي�ض  بها  تقوم  التي  �االأع��م��ال  تقدير،  اأق��ل  على 

عالقة بالعملية الت�سريعية اأ� الرقابية املناطة بالربملان 

�فق ن�سو�ض الد�ستور، ال��ذي ال ي�سلم هو االآخ��ر من 

التعديل الآي �سبب �يف اأ�سرع �قت ممكن متى ما دعت 

حاجة النظام اإىل ذلك، كما حدث اأن عدل يف اإحدى 

البالد العربية خالل جل�سة مل تتجا�ز ال�ساعة لل�سماح 

بالتوريث ال�سيا�سي �تعيني جنل الرئي�ض حمل �الده رغم 

اأما معاجلة  عدم انطباق الن�سو�ض الد�ستورية عليه! 

ال�سلبيات فيمكن اخت�سارها بتطبيق مبداأين هما نزاهة 

االنتخابات، �حرية االختيار، �الربملان الناجت عن هذين 

املبداأين كفيل مبعاجلة بقية ال�سلبيات.
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ملفات الدميقراطية، وحقوق الإن�شان، 

والتنمية على قمة اأولويات الجتماع
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منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ات
اه

تج
ا

�على الرغم من اأن التكاليف املبا�سرة لالأزمة املالية 

على احلكومة قد تبد� كبرية اإال اأنها يف الواقع �سئيلة 

الناجتة  املبا�سرة  غري  التكاليف  مع  باملقارنة  ن�سبًيا 

نفقات  �ارتفاع  ال�سرائب  عائدات  اخل�سائر يف  عن 

توفري حوافز اقت�سادية، مما زاد من العجز املايل. 

اأما برامج االإنقاذ املايل، �منها حقن اخلزينة ��سراء 

االأ�سول ف�ساًل عن التمويل احلكومي الذي  يقدر باأكرث 

من 13% من االقت�ساديات املتقدمة يف الناجت املحلي، 

فت�سري اإح�ساءات م�سرف الت�سويات الد�لية يف عام 

2007 باأن ��سع الديون احلكومية يف العامل يقارب %76 

من الناجت املحلي االإجمايل.

 �ق��د �سهدت بع�ض االق��ت�����س��ادي��ات امل��ت��ط��ورة اأعلى 

م�ستويات للدين العام على االإط��الق، لكن مل ي�سفر 

ذلك عن اأي عجز. 

�با�ستعرا�ض اأطول للتطورات االأخرية فاإن انعكا�ض اأزمة 

الديون ال�سيادية توا�سل م�ساعفة امل�سكلة املالية يف 

االقت�ساديات املتقدمة اإىل مرحلة حمفوفة باملخاطر. 

ففي ال�سنوات االأخرية مت تدعيم النظام املايل الناجح 

يف اأكرث من مرة �مع ذلك، متيل ال�سيا�سة املالية اإىل 

تقدمي م�ستوى م�ستقر من الديون، �لكن نادرًا ما يقلل 

ذلك من الديون ب�سكل كبري. �االأكرث خطورة اأن العجز 

يتاأرجح من فائ�ض اإىل هبوط اأ�سعار الفائدة اال�سمية 

�ارتفاع النمو االقت�سادي احلقيقي اأ� كليهما. �اأ�سعار 

الفائدة حاليًا منخف�سة للغاية، �ت�سري التوقعات اإىل 

اأن النمو االقت�سادي يف االقت�ساديات املتقدمة ما زال 

�سعيفًا. �يف الوقت نف�سه �سيطالب امل�ستثمر�ن نظرًا 

لغياب االن�سباط املايل الرتفاع معدل عائد املخاطر 

العام  الدين  باالحتفاظ مببالغ كبرية �متزايدة من 

الذي �ست�سدره احلكومات لتمويل االإنفاق املفرط يف 

اأن ال�سيا�سات املالية التو�سعية  القطاع العام. �يبد� 

كاملن�سقة من قبل جمموعة ال� 20 قد جنحت يف تفادي 

معاجلة  يجب  �لكن  اأع��م��ق،  عاملي  اقت�سادي  رك��ود 

االنتعا�ض  تعرقل  اأن  قبل  ل��الأزم��ة  امل��ال��ي��ة  ال��ع��واق��ب 

االقت�سادي اله�ض. 

تقلب العمالت االأجنبية �م�ستقبل النظام املايل العاملي: 

اخلوف من تعر�ض امل�سارف االأ�ر�بية الرئي�سية اإىل 

اأن يزعزع ا�ستقرار  الديون ال�سيادية الهام�سية ميكن 

النظام املايل العاملي ب�سكل كبري �يوؤثر على الت�سرفات 

يف ال�سوق، مع الو�سع يف االعتبار حما�الت اخلزانة 

االأمريكية ال�سغط النز�يل على اليور�. 

�ع��ال�ة على ذلك ا�ستفاد ال��د�الر من مركزه كعملة 

مالذ يف هذه البيئة �سديدة التذبذب، �تظل االأ��ساع 

يف اأ�سواق العمالت االأجنبية متقلبة للغاية، بالعملتني 

الرئي�سينت املت�سررتني من جمموعة القوى املتناق�سة، 

�احلكم عليها مبفردها. �ال��د�الر االأمريكي ال يبد� 

�سديد اجلاذبية نظرًا خليبة االأمل ��ترية االنتعا�ض 

بالعجز  �ك��ذل��ك  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  االقت�سادي 

املايل �التجاري الكبريين، ف�ساًل عن انخفا�ض اأ�سعار 

ال�سيادية. �يف  الديون  تقييم  �االن��ح��دار يف  الفائدة 

الوقت نف�سه �سهدت االأ�سهر القليلة املا�سية ارتفاًعا 

حاًدا يف املخاطرة، كما كان رد فعل امل�ستثمرين �سلبيًا 

جتاه خما�ف الركود �الرتاجع املزد�ج يف االقت�ساديات 

املتقدمة، �اخلوف من م�ساكل الديون يف اأ�ر�با. 

�تهدف اخلطط التي حددها االحتاد االأ�ر�بي موؤخرًا 

اأزم��ة الديون يف جلب بع�ض اال�ستقرار  اإىل معاجلة 

الأ�سواق العمالت االأجنبية، �لكن ذلك يثبت اأنه جمرد 

عالج ق�سري االأجل. �منذ ذلك احلني اأخذت املخاطر 

املرتبطة بالديون ال�سيادية منعطًفا لالأ�سواأ مع عائدات 

ال�سندات االإيطالية �الفرن�سية القادمة حتت �سغط 

للدعم  اآلية  ح��د�ث  االأف��ق  قريًبا يف  يبد�  ال  �سديد. 

املايل احلايل يف اأ�ر�با �اال�ستقرار يف �سند�ق املالية 

مبا يكفي لتوفري �سمان الإيطاليا التي يبلغ دينها 1.9 

تريليون يور�. �ب�سرف النظر عن كل هذا، فاالأ�سواق 

اآف��اق النمو العاملي مبا يف ذلك  تتما�سى مع انحدار 

خم��ا�ف حت��رك ال��ع��ودة اإىل ال��رك��ود االقت�سادي يف 

منطقة اليور�. �نتيجة لذلك عا�دت البنوك املركزية 

خف�ض اأ�سعار الفائدة اأ� اإدخال اآليات الدعم اجلديدة 

اأزم��ة خماطر  مثل الت�سهيالت االإ�سافية. �يعد هذا 

للجنيه االإ�سرتليني، �كثري من عمالت ال�سوق النا�سئة 

تبحث عن بدائل كمالذ اآمن مثل ال��د�الر االأمريكي 

�الني الياباين �الفرنك ال�سوي�سري. �ك�سفت االأزمة 

املخاطر  على  لل�سيطرة  املوؤ�س�سية  االآليات  اأن  املالية 

النظامية مل تواكب �ترية العوملة املالية. فال�سلطات 

التنظيمية الوطنية مل تكن جاهزة لتنظيم املوؤ�س�سات 

املالية املعوملة، �اأظهر هذا �سر�رة الإجراء اإ�سالحات 

الرقابية  �االأن��ظ��م��ة  ال���د�يل  امل���ايل  للنظام  عميقة 

�االإ�سرافية خا�سة من اأجل �سمان املزيد من اال�ستقرار 

املايل العاملي. �نتيجة لذلك فاإن احلاجة ملتابعة عملية 

تنظيمية جديدة للنظم املالية ال تزال قيد الدرا�سة من 

قبل الهيئات الد�لية ذات ال�سلة �اجلهات التنظيمية 

اأنه من  يف العديد من البلدان. �اأ�سبح من الوا�سح 

األزمة المالية وأثرها على »االقتصاد العالمي«

الديون السيادية في تحدي 
السياسة المالية

حتولت الأزمة التي تفجرت يف منت�شف عام 2008 يف الوليات املتحدة، موؤخراً اإىل اأزمة اقت�شادية 

عاملية اأدت اإىل ت�شاعد الدين العام يف القت�شاديات املتقدمة، مما ا�شطر احلكومات اإىل اإعادة 

�شراء  عدة م�شارف متعرثة وعر�س حوافز �شريبية �شخمة لربامج تغذية النمو القت�شادي. 

ومن اأهم الوقائع امل�شتجدة منذ ثالث �شنوات اأن الدين العام قد زاد يف البلدان التي ظل فيها 

منخف�شاً ن�شبًيا قبل الأزمة. هذه املجموعة ل ت�شم فقط الوليات املتحدة وبريطانيا، ولكن 

اأي�شا ا�شبانيا وايرلندا. وبينما كان ارتفاع معدلت الديون �شغرًيا ن�شبًيا يف بلدان لها �شجل 

ديون �شخمة كاإيطاليا واليونان اإل اأن الأزمة القت�شادية �شكلت تفاقماً مل�شاكل ديونها. 

د. �شعيد ال�شيخ •
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اأن يحدث تغيري طريقة التنظيم �االإ�سراف  املحتمل 

على النظم املالية يف كل د�لة، �اأنه اإىل جانب قوانني 

التنظيم الوطنية هناك حاجة اإىل اإطار تنظيمي عاملي 

لرت�سيد عمليات املوؤ�س�سات املالية الد�لية. 

�هذا النظام يجب اأن يكون اأقوى مع معايري مت�سقة عرب 

البلدان، �يكت�سب اأهمية حيوية لي�ض فقط كو�سيلة ملنع 

اأي�سا التعامل مع املخاطر  التحكيم التنظيمي، �لكن 

النظامية �توفري اال�ستقرار املايل على ال�سعيد العاملي. 

��سيتطلب هذا جهودًا لتن�سيق حركة النظم املالية بني 

االأط��راف  اأق��وى متعددة  �ترتيبات مراقبية  البلدان 

�هناك  ه��ام��ة.  عنا�سره  يعترب  املالية  للموؤ�س�سات 

درجة من توافق االآراء فيما يتعلق باحلاجة اإىل تنفيذ 

اإن االجت��اه على  اإن��ذار مبكر عاملية فعالة. حيث  اآلية 

ال�سعيدين الوطني �العاملي نحو الرقابة �التنظيم اأكرث 

�سمولية يف حما�لة ل�سد الثغرات التي كانت موجودة 

قبل االأزمة. 

حتديات ارتفاع معدالت البطالة:

اأ�ر�با  اأزمة الديون ال�سيادية يف  لقد انتقلت تطورات 

اإىل االقت�ساد العاملي من خالل عدد من القنوات، �قد 

�ساحب ذلك احلدث تقلبات كبرية يف �سعر ال�سرف، 

اأ�سعار  اأ�سعار االأ�سهم، �انخفا�ض كبري يف  �هبوط يف 

جمال  يف  ��سعف  الرئي�سية،  املُ�سدرة  ال�سلع  بع�ض 

االأعمال، باالإ�سافة اإىل انخفا�ض يف ثقة امل�ستهلكني. 

كما اأن هنالك عالمات متزايدة من االآثار غري املبا�سرة 

اأ�ر�ب��ا،  اأ� االآث��ار التبعية على االقت�ساد احلقيقي يف 

التجاريني  �سركائها  على  تداعيات  اإىل  اأدت  �التي 

الرئي�سيني.

اأ� القوة الدافعة   �قد �ساهم ذلك يف خف�ض الزخم 

لالقت�ساد االأ�ر�بي �اأجزاء اأخرى من االقت�ساد العاملي 

مما اأدى اإىل حد�ث تباطوؤ يف منو فر�ض العمل. �مبا 

اأن النزعة االقت�سادية ال�سعيفة يف البلدان االأ�ر�بية 

غري الرئي�سية تبد� يف حالة ا�ستمرار فاإن �سادرات 

اأملانيا �فرن�سا، ُيتوقع لها اأن  البلدان الرئي�سية، مثل 

تنخف�ض. �نتيجة لذلك فاإنه من غري املحتمل اأن يكون 

هناك حت�سن يف معدالت البطالة يف االأعوام القادمة.

�قد تزامن هذا التدهور يف اأ�ر�با مع �سعٍف يف النمو 

يف الواليات املتحدة، �هو االأمر الذي اأرهق اآمال النمو 

العاملي يف �قت تعترب فيه ال�سيا�سات النقدية �املالية 

يف االقت�سادات املتقدمة الرئي�سية مقيدة ب�سكل كبري. 

�تعترب االإجراءات التق�سفية الكبرية �الق�سرية املدى 

اإقرارها يف الواليات املتحدة، باالإ�سافة اإىل  التي مت 

اإذا ك��ان ميكن االتفاق على خطة  ال�سكوك ح��ول ما 

دمج مايل متو�سطة املدى تت�سم بالواقعية، من امل�سائل 

االأ���س��واق  اليقني يف  �ع��دم  الغمو�ض  التي زادت من 

ال�سلبية  التطورات  نقل هذه  �يجري  العاملية.  املالية 

اأرجاء املعمورة من  يف االقت�سادات املتقدمة اإىل كل 

خالل ال�سوق املالية �من خالل القنوات املتعلقة بالثقة 

�التبادل التجاري. �يف الوقت الذي من املتوقع فيه اأن 

يكون لل�سعف يف اأ�ر�با �الواليات املتحدة اآثار �سلبية 

اأال  املرجح  من  اأن��ه  اإال  النا�سئة،  االقت�سادات  على 

ينخف�ض النمو يف قارة اآ�سيا ب�سورة �سديدة، �مل يكن 

ذلك ليحدث لو ال الدعم الذي ياأتي من الطلب املحلي 

من نف�ض القارة. �مع هذا كله، ف��اإن ما ذكرناه من 

اإ�سكاالت ميكن اأن يتغري يف حال لو مت توجيه اجلهود يف 

اأ�ر�با نحو تقلي�ض املديونية يف االأ�سواق املالية العاملية 

اأ� نحو القيام بتهدئة النمو االقت�سادي يف االقت�سادات 

املتقدمة الكربى ب�سورة اأكرب مما هي عليه يف التوقعات 

املح�سوبة يف الوقت احلا�سر. �يف املح�سلة النهائية 

اأزمة الديون ال�سيادية االأ�ر�بية  فاإن احتمالية ت�سبب 

يف ا�سطراب يف االأ�سواق املالية العاملية - الذي �سيولد 

املتقدمة  ت��ده��ورًا كبريًا يف منو االقت�سادات  ب��د�ره 

الرئي�سية باالإ�سافة اإىل انتقال ال�سعف اإىل االأ�سواق 

النا�سئة - متثل خطرًا كبريًا على م�ستقبل االقت�ساد 

العاملي م�ساحب ب�سغٍط على منو فر�ض العمل.

�د�ره��ا يف  النا�سئة  لالقت�سادات  التنمية  �سيا�سات 

حتفيز النمو االقت�سادي العاملي 
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�بالنظر اإىل كثري من االقت�سادات الرئي�سية النا�سئة جند 

اأن اال�ستدامة  اأن الو�سع خمتلف متاًما. فعلى الرغم من 

املالية لي�ست م�سدر قلٍق كبري على املدى القريب، اإال اأن 

ال�سيا�سات النقدية �املالية ما زالت تت�سم بالتو�سعية يف 

كثري من االقت�سادات النا�سئة. �يف الوقت ذاته، تزداد 

عالمات التدهور �الت�سخم املبكرة ��سوحًا يف االقت�سادات 

النا�سئة، مما ي�ستلزم �سر�رة التعديالت الق�سرية املدى يف 

ال�سيا�سات املالية �النقدية. �للوهلة االأ�ىل جند اأن العجز 

املايل قد انخف�ض يف االقت�سادات النا�سئة يف عام 2010، 

مبتو�سط 3 % من الناجت املحلي االإجمايل، باالإ�سافة اإىل اأن 

ن�سب الدين العام اأقل بكثري مما هي عليه يف االقت�سادات 

اأنه  اإال  37 % من الناجت املحلي االإجمايل.  املتقدمة بنحو 

اأن الو�سع املايل قد  اأنه على الرغم من  يجب التنبه اإىل 

يبد� اأقل اإثارًة للقلق، اإال اأنه لي�ض قويًا كما يبد�. ففي بع�ض 

احلاالت، جند اأن هذا املناخ اجلذاب للقيام باالأعمال التي 

تتوافر فيها التدفقات الراأ�سمالية القوية، �معدالت الفائدة 

اأ�سعار ال�سلع  املنخف�سة �اأ�سعار االأ�سول القوية، �ارتفاع 

االأ�سا�سية، اإال اأنه �مع هذا كله جند ال�سغوط الت�سخمية 

اآخذة يف التو�سع الذي يتعدى حيز املواد الغذائية �الطاقة 

الهر�ب  �سد  �للحماية  االآ�سيوية.  البلدان  يف  �سيما  �ال 

العك�سي املفاجئ لتدفقات ر�ؤ��ض االأم��وال، ينبغي اإدخال 

ما ي�سمى بالتدابري املالية العازلة �تفعيلها. �لكي يت�سنى 

ذلك، �ستكون هناك حاجة على املدى القريب ل�سيا�سة مالية 

اأكرث ت�سددًا من املعمول بها حاليًا يف االقت�سادات النا�سئة. 

كما يجب التاأكيد على اأنه ال بد من حماية الفئات االأكرث 

�سعفًا يف املجتمع من خالل تدابري الدعم التي ت�ستهدفهم، 

�ذلك يف �سبيل مواجهة ارتفاع اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية من 

اأجل �سمان التما�سك االجتماعي. 

�على املدى املتو�سط، �يف حني اأن بع�ض االقت�سادات 

النا�سئة �ستحتاج الإ�سالحات اقت�سادية لغر�ض زيادة 

بحاجة  �سيكون  االآخ��ر  البع�ض  اأن  جند  اال�ستهالك، 

اإىل مزيٍد من اال�ستثمار يف البنية التحتية االجتماعية 

�املادية. �بع�ض هذه البلدان تخطط لزيادة االإنفاق على 

الرعاية ال�سحية �ذلك بهدف رفع م�ستوى التغطية 

�الو�سول للخدمة، يف حني اأن غريها من البلدان لديها 

خطط لتح�سني �سبكات االأمان االجتماعي من اأجل دعم 

الفقراء �احلد من ظاهرة عدم امل�سا�اة. 

�التحدي الرئي�سي بالن�سبة لالقت�سادات النا�سئة يكمن 

يف تنفيذ الربامج االجتماعية املتعلقة بها، مع احلفاظ 

على اال�ستدامة املالية طويلة االأجل. �بالتايل فاإنه يجب 

اأن يكون لدى االقت�سادات النا�سئة ذات الفوائ�ض �سيا�سة 

مالية حكيمة �متوازنة – اأي لالقت�سادات القائمة على 

الطفرات االقت�سادية املبنية على تدفقات راأ�ض املال 

التي قد ال تكون دائمة – تقوم ببناء االحتياطيات التي 

تكون كبرية مبا يكفي ملواجهة االإفال�ض اإىل حد ما يف 

نهاية املطاف. 

ع�شو جمل�س ال�شورى •

 

�رقة عمل مقدمة لالجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات 

جمموعة الع�سرين.
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فالنتينو �شيمونيتي •

يف اإطار اجلهود التي تبذلها بلدان جمموعة الع�سرين عامليا نحو اال�ستقرار االقت�سادي �ال�سيا�سي العاملي، فاإنني اقدر 

ب�سكل خا�ض الد�ر الهام الذي ت�سطلع به برملانات جمموعة ال� 20 يف تعزيز احلوار بينها. �جاءت مبادرة جمل�ض ال�سورى 

يف اململكة العربية ال�سعودية ال�ست�سافة االجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات الد�ل االأع�ساء يف جمموعة ال� 20 

يف الريا�ض يف الفرتة من 24 اىل 26 فرباير 2012 لتوؤكد مدى اأهمية تبادل اخلربات امل�سرتكة ��جهات النظر مل�سلحة 

اجلميع. ��سوف ي�سارك �فد على م�ستوى عال من جمل�ض ال�سيوخ االيطايل يف االجتماع، برئا�سة نائب رئي�ض املجل�ض 

ال�سناتور فانينو ت�سيتى، ��ستكون الفر�سة �سانحة لتعزيز العالقات ال�سعودية االإيطالية.

مدى  تكهنات،  من  �ساحبها  �م��ا  االأخ��رية  ال�سنوات  التي حدثت يف  الطاحنة  العاملية  املالية  االأزم��ة  اأظهرت  �لقد 

 اأهمية التعا�ن امل�سرتك بني الد�ل. فكل د�لة لها احلق يف اال�ستقرار �االأمن. �كل �سعب له احلق يف حتقيق الرخاء.

ن�ستطيع  ال  اأننا  �سعوبنا  لنبلغ  ال�سجاعة  لدينا  كانت  اذا  �اع��د،  م�ستقبل  لدينا  ��سيكون  عظيمًا  ما�سيًا  نتقا�سم 

الثقة. على  ق��ائ��م  حقيقيًا  ح���وارًا  نوؤ�س�ض  اأن  ينبغي  �ل��ك��ن  �ح��ده��ا،  البحر  يف  العا�سفة  تتحدى  �سفننا  ن��دع  اأن 
 

العربية  اململكة  مع  �جت��اري��ة  دبلوما�سية  عالقات  قامت  التي  القليلة  ال��د�ل  اأ�ائ���ل  من  �اح��دة  اإيطاليا  كانت  لقد 

 ،1933 ع��ام  يف  اململكة  مع  �سنوات  ع�سر  مل��دة  تعا�ن  اتفاق  ��قعت  ج��دة  يف  قن�سليتها  افتتحت  عندما  ال�سعودية 

�سعود. اآل  العزيز  عبد  املوؤ�س�ض  امل��ل��ك  قبل  م��ن  م��وح��دة  حديثة  ك��د�ل��ة  اململكة  اع���الن  م��ن  ق�سري  �ق��ت  بعد   اأي 

�على مدى تاريخها، ظلت العالقات االيطالية ال�سعودية م�ستقرة �مقا�مة للزالزل ال�سيا�سية التي اجتاحت العامل �بدرجات 

متفا�تة، �يعود الف�سل يف قوة تلك العالقة  ب�سكل عام اإىل التوافق ال�سيا�سي �الر�ؤية امل�سرتكة ال�سرتاتيجية حمبة لل�سالم.

ب��ق��در مت�سا� م��ن ال��ق��وة �ال��ن��م��و يف ع�سر  �تتميز ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة �ال��ت��ج��اري��ة ب��ني اي��ط��ال��ي��ا �امل��م��ل��ك��ة 

ال��ع��ومل��ة. �ل��ي�����ض ه���ذا مب�ستغرب ن��ظ��را للتقدير ال�����س��ع��ودي جل��م��ال �ج����ودة امل��ن��ت��ج��ات االي��ط��ال��ي��ة، ���س��واء كانت 

املنتهي  للعام  االأ�ل��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  �ت�سري  الثقيلة.  امل��ع��دات  اأ�  ال��ع��ادي��ة  اال�ستهالكية  امل���واد  م��ن  املنتجات  ه��ذه 

ي���ور�. 10 م��ل��ي��ار  ت���ق���ارب  ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، �ال���ت���ي  ال��ث��ن��ائ��ي��ة   2011م اإىل زي�����ادة م��ل��ح��وظ��ة يف ح��ج��م ال��ت��ج��ارة 

�ذه�������ب�������ت ال�������د�ل�������ت�������ان اأب�������ع�������د م�������ن ذل���������ك ف����ي����م����ا ي����ت����ع����ل����ق ب���ت���ن�������س���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�����ا�ن االق�����ت�����������س�����ادي �ال���������س����ي����ا�����س����ي ال���������ذي حت���ق���ق.

 2007 ع��ام  اإيطاليا يف  اإىل  تاريخية  زي���ارة  ب��ن عبدالعزيز يف  اهلل  امللك عبد  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  �����س��ع 

احلني  ذل��ك  �منذ  ال�سحية.  �القطاعات  املهني  �التدريب  التعليم  جم��االت  يف  الثنائي  التعا�ن  لتعزيز  االأ�سا�ض 

دع��م��ت اج��ت��م��اع��ات ر�سمية ب��ني م�����س��وؤ�ل��ني ذ�ي م�ستوى رف��ي��ع م��ن البلدين ق��وة ه��ذه ال��ع��الق��ات، ��سجعت على 

اأ�سري  اأن  اأ�د  االآف���اق  تلك  ب��ني  �م��ن  �ال��ث��ق��ايف.  �العلمي  �التقني  االقت�سادي  للتبادل  ج��دي��دة  اآف���اق  ا�ستك�ساف 

ال�سعودية،  العربية  للمملكة  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  ال�سابقني  ال���وزراء  ر�ؤ���س��اء  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارات  اإىل 

2010 من قبل �زيري اخلارجية  �ال��د�رة العا�سرة للجنة ال�سعودية االإيطالية امل�سرتكة، �الزيارة امل�سرتكة يف عام 

تنتمي الحت��اد )كونفند��سرتيا(. ايطالية  �سركة  مائة  اأك��رث من  �برفقتهما  االيطاليني  االقت�سادية  التنمية   ��زي��ر 

�ب�سكل الفت �سهدنا ح�سورًا لل�سركات االيطالية يف اململكة كمثال �سديد الو�سوح على العديد من النجاحات. �اأعرب هنا عن 

 متنياتي املخل�سة مب�ستقبل باهر لعالقاتنا، مبا مياثل النتائج الكبرية التي حدثت يف العالقات الثنائية خالل العقود االأخرية.

�اأمتنى كل اخلري �جل�سات عمل مثمرة للوفود امل�ساركة يف االجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة ال� 20. 

�اأ�د اأن اأ�سكر ب�سكل خا�ض جمل�ض ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية لتنظيم مثل هذا احلدث.

ال�شفري اليطايل لدى اململكة العربية ال�شعودية •
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2003 ن�سرت جملة »نا�سيونال  اأكتوبر من عام  يف 

العربية  اململكة  ح��ول  مو�سعًا  حتقيقًا  جيوغرافيك« 

ال�سعودية كان املو�سوع الرئي�ض يف ذلك العدد ��احدًا 

من عدة حتقيقات داأبت املجلة على ن�سرها منذ �سنوات. 

�ك�سابقيه �سلط التحقيق ال�سوء على بالد طاملا ا�سرتعت 

االنتباه �اأث��ارت الت�سا�ؤالت لدى العديد من املراقبني 

االأجانب. �ال�سك اأن العدد اكت�سب اأهمية خا�سة لكونه 

جاء يف اأعقاب االأح��داث املاأ�سا�ية للحادي ع�سر من 

�سبتمرب من عام 2001م �ما نتج عنها من مفاهيم 

مغلوطة حول االإ�سالم �اململكة ب�سكل خا�ض. �يت�سح من 

العدد اأنه هدف الإزالة الكثري من تلك املفاهيم بالنظر 

عن قرب اإىل املجتمع ال�سعودي �موؤ�س�ساته املختلفة. فقد 

ت�سمن التحقيق اأن املجتمع ال�سعودي »قد يبد� �سامتًا 

من بعيد – عرب فجوة اجلهل �الت�سوير الكاريكاتريي 

الذي يغلف النظرة الغربية للملكة – اأ� اأن يبد� ذلك 

املجتمع كما لو اأنه يتحدث من خالل نظام اأتوقراطي«. 

اأ� قاباًل  اإنه مل يعد ممكنا  هذا االنطباع تقول املجلة 

للتدا�ل: »اإن اململكة العربية ال�سعودية عن قرب مزيج 

ال�سحرا�ية  اأ�سقاعها  يف  حتى  املختلفة،  االآراء  من 

النائية«. 

�يدعم فرانك فيفيانو، كاتب املجلة الذي يقف خلف 

التحقيق، اآراءه �ما ات�سح له بالعديد من االأمثلة. �من 

اأبناء  بني تلك حوار �سمعه بينما هو حماط بعدد من 

البادية الرحل القاطنني على اأطراف الربع اخلايل. 

اأ�لئك عرب عن راأي يوؤكد قيمة  اإن اأحد  يقول فيفيانو 

اأن رجاًل اآخر  القبيلة �االأ�سالف يف حياة الفرد. غري 

اأكرب �سنًا انربى له ليعرب عن ر�ؤية خمالفة. قال ذلك 

الرجل امل�سن، �كان يجل�ض اإىل جانب حمدثه: »ال، ال 

اأتفق معك. املهم هو اأنت يف هذه احلياة، �لي�ض ما كان 

عليه اأجدادك. اإنك اأنت الذي عليك اأن تختار بني اخلري 

�ال�سر«. 

يخربنا ال�سحفي االأمريكي اأنه �سمع ر�ؤى م�سابهة حيثما 

ذهب يف املحافظات االإحدى ع�سر التي زارها من بني 

حمافظات اململكة الثالث ع�سرة �ذلك على مدى اأربعة 

اأ�سهر. �ما ي�ستخل�سه من ذلك كله هو النتيجة الهامة 

�سعودية  بر�ؤية  يوحي  �سمعته  ما  اأ�سداء  »اإن  التالية: 

للدميقراطية يف جذ�رها ال�سحرا�ية، ر�ؤي��ة جتعلها 

نقا�سًا مفتوحًا �مت�ساًل يرن عرب املجتمع الكبري«.

اأي�سًا،  �سماعه  ميكن  �املت�سل  املفتوح  النقا�ض  ذلك 

كما يقول كاتب املجلة، حتت »القبة ال�سخمة« ملجل�ض 

امللك  اأ�س�سه  ال���ذي  اال�ست�ساري  املجل�ض  ال�����س��ورى، 

اإىل  اأعيد  ثم  1924م  1243ه/  ع��ام  عبدالعزيز 

العمل عام 1412ه/1992م يف عهد امللك فهد بن 

عبدالعزيز رحمه اهلل )�مل يكن امللك فهد هو موؤ�س�ض 

املجل�ض كما يفهم مما ذكره الكاتب(.  فمجل�ض ال�سورى 

جتلٍّ لر�ؤية �سيا�سية �اجتماعية انطلقت من القناعة باأن 

ديمقراطية الصحراء 
وشورى التنمية

د. �سعد البازعي
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البالد يف تلك املرحلة من تطورها بحاجة اإىل جمل�ض 

يتاألف من عدد من املخت�سني �العلماء �اأهل اخلربة 

ي�سهمون يف دفع م�سريتها على كافة االأ�سعدة. �املجل�ض 

باأع�سائه املائة �اخلم�سني )�كانوا مائة �ع�سرين حني 

ن�سر حتقيق املجلة االأمريكية( يوا�سل �سريه  على النحو 

الذي جاء ��سفه يف التحقيق: »ميكن القول اإن جمل�ض 

مدى  على  تعليمًا  احلكومية  املجال�ض  اأك��رث  ال�سورى 

التاريخ«. �ا�ستند الو�سف على حقيقة معر�فة تتمثل 

يف عدد حملة ال�سهادات العليا يف املجل�ض �يف خمتلف 

التخ�س�سات: الطبية �الهند�سية �ال�سرعية �القانونية 

اإىل جانب االإن�سانية �االقت�سادية �االإدارية. �هو من 

اأ� من اأعلى،  هذه الزا�ية، �كما ذكرت املجلة، اأعلى، 

املجال�ض املماثلة تاأهياًل �سواء اأكانت معينة اأم منتخبة.

ال�سعودية  القيادة  باأن  تقول  موؤ�سرات عديدة  ثمة  اإن 

�كذلك العديد من ال�سعوديني ب�سكل عام �عرب خمتلف 

اأ�جه الن�ساط يف اململكة مقتنعون باأن البالد يف الوقت 

احلايل بحاجة اإىل كل تلك الوفرة من اخلربات لتطورها 

االنتخابات  فيها  تكون  قد  مرحلة  اإىل  بها  �لالنتقال 

ما  بال�سر�رة  لي�ست  ال��ر�ؤي��ة  ه��ذه  اأن  �م��ع  مطلوبة. 

�سيتفق معه اجلميع، فاإن الكثريين �سيتفقون على اأن 

جمل�ض ال�سورى ا�ستطاع عرب العقدين املا�سيني اللذين 

اأن يكون فاعاًل يف ��سع االأ�س�ض  ي�سكالن عمر املجل�ض 

لعدد من النقالت �التعديالت يف بناء املوؤ�س�سة احلكومية 

اأ�  االأنظمة  من  لعدد  الت�سريع  يف  �كذلك  ال�سعودية 

القوانني التي توؤثر يف احلياة العامة �ما حتتاجه البالد 

التي  ال�سالحيات  اأ�سهمت  �لقد  �تنمويًا.  تنظيميًا 

ح�سل عليها املجل�ض عرب االأعوام املا�سية يف امل�سي به 

من مو�سعه املبدئي بو�سفه كيانًا ا�ست�ساريًا )باملعنى 

احلريف للمفهوم االإ�سالمي لل�سورى( اأي بو�سفه جمل�سًا 

موؤ�س�سة  لي�سبح  للملك،  اال�ست�سارات  بتقدمي  يكتفي 

ذات �سالحيات تناظر �اإن مل ت�سابه �سالحيات جمل�ض 

املتبع حاليًا، يقوم جمل�ض  التنظيم  ال��وزراء. فح�سب 

ال�سورى بد�ره يف االإ�سراف على االأجهزة احلكومية اإىل 

جانب مهامه الت�سريعية �يتخذ قراراته التي قد تتفق اأ� 

تتعار�ض مع ما يراه جمل�ض الوزراء.

لقد كانت اإحدى املنعطفات يف تاريخ جمل�ض ال�سورى يف 

اململكة ما جاء به املر�سوم امللكي الذي �سمح لع�سو �احد 

من اأع�ساء املجل�ض، بداًل من ع�سرة اأع�ساء يف التنظيم 

ال�سابق، اأن يتقدم مب�سر�ع يوؤ�س�ض لنظام جديد اأ� يعدل 

نظامًا قائمًا. امل�سر�ع ياأخذ طريقه اإىل اللجنة املخت�سة 

�اإذا �جدته �ساحلًا للمناق�سة عر�سته على املجل�ض يف 

اأ�سبح قرارًا. �يف حالة  جل�سته العامة فاإن �افق عليه 

اعرتا�ض جمل�ض ال��وزراء على القرار فاإنه يعيده اإىل 

جمل�ض ال�سورى الذي ميكنه عندئٍذ اإما اأن يوافق على 

مرئيات جمل�ض الوزراء اأ� ي�سر على قراره ليكون امللك 

عندئٍذ هو احلكم بني املجل�سني.

�مع ذلك فاإن تاأثري جمل�ض ال�سورى يف ال�سنوات القليلة 

املا�سية اتخذ �سورًا متيزه عن غريه من املجال�ض �منها 

جمل�ض الوزراء. فبو�سف املجل�ض موؤ�س�سة مفتوحة اإىل 

حد كبري على اأجهزة الد�لة املختلفة �املواطنني اإىل 

جانب ��سائل االإعالم، فقد اأدى هذا اإىل متكني املجل�ض 

من ممار�سة د�ر موؤثر يف احلياة العامة من حيث هو 

منرب �سخم للحوار حول ق�سايا تت�سل بال�ساأن العام. 

فاإىل جانب �سالحياته كم�سرع �م�سرف على احلكومة، 

يتيح املجل�ض الفر�سة ل��الآراء املختلفة لكي تعرب عن 

املجل�ض  ��سيوف  احلكوميني  امل�سوؤ�لني  اأم��ام  نف�سها 

�االإعالميني.  ال�سعوديني  املواطنني  �كذلك  االأجانب 

�نتيجة لذلك �سرعان ما تنتقل الق�سايا التي يناق�سها 

املجل�ض اإىل ال�سحف �املواقع االإلكرت�نية �غريها من 

��سائل االإعالم فتت�سع بذلك دائرة النقا�ض.

�يتعزز د�ر ��سائل االإعالم حني يقوم املجل�ض مبمار�سة 

اإحدى �سالحياته املتمثلة بدعوة اأحد الوزراء ملناق�سته 

اأ�سئلة االأع�ساء  حول �سيا�سات �زارته �اأدائها �تلقي 

حول ذلك. جميء الوزير يخ�سع ملوافقة امللك، ح�سب 

نظام املجل�ض، �لكن مبجرد جميء املوافقة، �هي اأمر 

معتاد، فاإن املناق�سة ت�سبح هامة لي�ض لعمل املجل�ض 

فح�سب �اإمنا للراأي العام الذي يتاح له التعرف عن 

اأدائها �ما قد  كثب على منجزات احلكومة �م�ستوى 

تواجهه من م�سكالت. �جمل�ض ال�سورى من هذه الزا�ية 

يوؤدي اإحدى مهامه الرئي�سة على امل�ستويني احلكومي 

�العام: التحدث با�سم املواطنني يف ق�سايا تهمهم �توؤثر 

يف حياتهم. �بالطبع فاإن االأمر ال يتوقف عند التحدث 

�اإمنا يتعداه اإىل الفعل فيما يتعلق ب�سنع ال�سيا�سات 

�كيفية تطبيقها اأ� تفعيلها. 

التقاليد �االأع���راف املحلية خمتلفة عن  ب��دت  لرمبا 

تاأكيد  بكل  لكنها  احلديثة،  الدميقراطية  املمار�سات 

املفتوح �احل��ر يف حياة  الت�سا�ر  باأثر  الوعي  تت�سمن 

النا�ض. �من هنا فقد ات�سعت قبة ال�سورى عرب ال�سنوات 

املا�سية لتجمع املا�سي باحلا�سر �التقليدي باحلديث 

يف م�سرية تنظر اإىل م�ستقبل اأكرث اإ�سراقًا �بعني �اثقة 

�موؤمنة باهلل ثم باإمكانيات البالد �قيادتها. 

اإل��ي��ه �سيكت�سب م��زي��دًا م��ن االأه��م��ي��ة  االت�����س��اع امل�����س��ار 

املجل�ض  اإىل  امل���راأة  تن�سم  حني  �سك  د�ن  �احل�سا�سية 

بو�سفها ع�سوة كاملة الع�سوية يف الد�رة القادمة. فح�سب 

االأمر الذي اأ�سدره خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 

يف كلمته اأمام املجل�ض موؤخرًا، �ستتجا�ز املراأة مرحلة كانت 

اأن دخولها  اإال. �ال�سك  فيها م�ست�سارة يف املجل�ض لي�ض 

�سيعني دخول املجتمع ال�سعودي ككل مرحلة جديدة يف 

املمار�سة الدميقراطية التي جتتمع فيها احلداثة بالتقاليد 

يف جتا�ر فريد اآخر يحقق املزيد من العدالة االجتماعية. 

غري اأن التخوف من نتائج ذلك التجا�ر لن يكون مربرًا يف 

ظل اخلطوات التي حققتها املراأة ال�سعودية يف ال�سنوات 

االأخرية، �ما دخولها اإىل قبة جمل�ض يعد الرائد يف تاأ�سيل 

املمار�سة الدميقراطية يف البالد �سوى تبديد للمخا�ف 

التي ي�سعر بها البع�ض عند كل خطوة تطويرية مت�ض تقاليد 

املجتمع. اإن متثيل املراأة نف�سها �املجتمع معًا �سيزيد من 

الثقة لي�ض بد�ر املراأة االأ�سا�سي فح�سب �اإمنا اأي�سًا بعمل 

جمل�ض ال�سورى الذي �سيجد نف�سه مرة اأخرى موؤ�س�سة تقود 

املجتمع �تقف به على تخوم النه�سة التحديثية التي تعم 

اأرجاء البالد.

ع�شو جمل�س ال�شورى •
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يف الد�رتني االأ�ىل �الثانية زارت �فود املجل�ض كاًل من 

د�ل ال�سني �باك�ستان �بلجيكا �فرن�سا �اأملانيا �بريطانيا 

�الهند �اإيطاليا �اليابان �ال�سنغال �اإيران �النم�سا �بولندا 

�ر�مانيا، باالإ�سافة اإىل معظم الد�ل العربية.

�خالل الد�رة الثالثة من عمر املجل�ض قامت �فود املجل�ض 

بزيارات اإىل �سوي�سرا بتاريخ 1424/8/7ه� �ذلك حل�سور 

االجتماع 109 لالحتاد الربملاين الد�يل، �جمهورية ال�سني 

1424/7/27ه���� حل�سور املوؤمتر العام  ال�سعبية بتاريخ 

الثالث الحتاد برملانات اآ�سيا من اأجل ال�سالم، �كوريا – 

�سيئول بتاريخ 1424/6/30ه� حل�سور االجتماع التاأ�سي�سي 

)الحتاد الربملانيني الد�يل للخدمة االجتماعية(، �الفلبني 

1424/7/8ه��� حل�سور موؤمتر احتاد الربملانات  بتاريخ 

االآ�سيوية من اأجل ال�سالم )الرابع(، �ال�سودان بتاريخ 

القانونية  اللجنتني  اجتماع  حل�سور  1424/7/13ه������ 

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 اإىل دول العامل وبرملاناته ركناً مهماً من اأركان الدبلوما�شية 

الربملانية التي اأداها املجل�س على مدى دوراته، فمنذ الدورة الأوىل واملجل�س ير�شل وفوده 

العربية  الق�شايا خا�شة  العديد مــن  اململكة يف  و�ــشــرح وجهة نظر  والت�شاور  للتباحث 

والإ�شالمية منها.

واإذا كانت الزيارات اخلارجية لدول العامل من قبل املجل�س يف دورتيه الأوىل والثانية قد متيزت 

اأنها خالل الدورتني  اإل  بكونها جــاءت بناء على دعــوات ر�شمية من تلك الــدول وبرملاناتها، 

الثالثة والرابعة وال�شنوات الثالث املا�شية من الدورة اخلام�شة متيزت كماً وكيفاً، حيث كانت 

جميعها للم�شاركة يف اجتماعات وموؤمترات برملانية دولية واإقليمية وكذلك كزيارات برملانية 

�شملت مقابالت مع روؤ�شاء تلك الدول وم�شوؤوليها، وعملت على �شرح ودعم املواقف ال�شعودية 

جتاه العديد من الق�شايا. 

ونقدم فيما يلي بياناً لبع�س تلك الزيارات التي قامت بها وفود املجل�س اإىل دول العامل املختلفة.
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�ال�سيا�سية الربملانية الحتاد الربملان العربي، �بر�ك�سل 

بتاريخ 1423/4/12ه� حل�سور االجتماع ال�سنوي للحوار 

الربملاين العربي االأ�ر�بي، �املغرب يف 2142/12/30ه� 

حل�سور املوؤمتر 107 لالحتاد الربملاين الد�يل، �جمهورية 

 41 الد�لة  1423/1/24ه����� حل�سور  العربية يف  م�سر 

الطارئة ملجل�ض االحتاد الربملاين العربي.

��سهدت الد�رة الرابعة للمجل�ض م�ساركات مكثفة للمجل�ض 

�االإقليمية  العربية  �االجتماعات  امل��وؤمت��رات  جميع  يف 

�الد�لية ��سهدت زيارات ر�سمية عديدة نذكر منها:

زي��ارة ر�سمية اإىل كل من كندا �البو�سنة �الهر�سك يف 

الفرتة من 8-1426/4/12ه�، �اجلزائر يف 1426/2/6ه� 

�ذلك للم�ساركة يف اجتماع الد�رة ال�ساد�سة �االأربعني 

مل��ج��ل�����ض االحت�����اد ال���ربمل���اين ال��ع��رب��ي، �ب��اك�����س��ت��ان يف 

1426/7/18ه��� للم�ساركة يف املجل�ض التنفيذي الحتاد 

الربملانات االآ�سيوية من اأجل ال�سالم، �الواليات املتحدة 

االأمريكية يف الفرتة من 1-1426/8/5ه� �ذلك للم�ساركة 

الربملان  الحت��اد  الربملانات  لر�ؤ�ساء  الثاين  امل��وؤمت��ر  يف 

1426/8/18ه� �ذلك  الد�يل. �اجلزائر مرة اأخرى يف 

للم�ساركة يف الند�ة العربية حول تعزيز قدرات الربملانيني 

1426/8/23ه��� �ذلك للم�ساركة يف  العرب، ��سوريا يف 

املوؤمتر الثاين لالأمناء العامني للربملانات العربية، �فرن�سا 

1426/9/10ه� �ذلك للم�ساركة يف اجتماع اجلمعية  يف 

العامة )34( لليون�سكو، �م�سر يف 1427/6/13ه� �ذلك 

للم�ساركة يف موؤمتر االإرهاب �االأبعاد القانونية، �م�سر 

مرة اأخرى خالل الفرتة من 23-1427/6/25ه��� �ذلك 

العربي  للربملان  االأ�ىل  ال���د�رة  اجتماع  يف  للم�ساركة 

االنتقايل، �كوريا يف 1-1427/8/7ه� �ذلك للم�ساركة يف 

اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الد�يل للخدمة 

االجتماعية، �قطر يف 1428/11/12ه� �ذلك للم�ساركة 

يف االجتماع االأ�ل لر�ؤ�ساء جمال�ض ال�سورى �الوطني �االأمة 

ل��د�ل اخلليج العربية، �نيجرييا يف  يف جمل�ض التعا�ن 

1428/2/3ه� �ذلك للم�ساركة يف اجتماع رابطة جمال�ض 

ال�سيوخ �املجال�ض املماثلة يف اأفريقيا �العامل العربي جلنة 

16-1429/3/17ه���  ال�سالم �حل النزاعات، �تركيا يف 

�ذل���ك الج��ت��م��اع منظمة امل��وؤمت��ر االإ���س��الم��ي، �جنوب 

1429/4/12ه��� �ذلك للم�ساركة يف اجتماع  اأفريقيا يف 

االحت��اد الربملاين ال��د�يل، �اأب��و ظبي يف 1429/5/3ه��� 

�ذلك للم�ساركة يف حلقة العمل املوجهة للربملانيني حول 

1429/5/10ه���  اتفاقيات التجارة الد�لية، �جنيف يف 

املعلومات  جمتمع  ت�سكيل  منتدى  يف  للم�ساركة  �ذل��ك 

�د�ر الربملانات �امل�سرعني، �زي��ارة ر�سمية اإىل كل من 

18-1429/6/24ه����  اأي�سلندا �الربتغال يف الفرتة من 

حميد  بن  �سالح  الدكتور  ال�سيخ  معايل  برئا�سة  بوفد 

رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سابق، �فرن�سا يف 1429/9/17ه� 

�ذلك للم�ساركة يف موؤمتر ال�سياحة العاملي، �اإي��ران يف 

املجل�ض  اجتماع  للم�ساركة يف  �ذل��ك  1429/10/9ه����� 

1429/10/15ه��� �ذلك  التنفيذي االآ�سيوي، �جنيف يف 

للم�ساركة يف اجتماع االحتاد الربملاين الد�يل، �تركيا يف 

1430/1/18ه�، بوفد برئا�سة معايل ال�سيخ الدكتور �سالح 

بن حميد رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سابق �ذلك للم�ساركة يف 

اجتماع اللجنة التنفيذية الحتاد جمال�ض الد�ل االأع�ساء 

يف منظمة املوؤمتر االإ�سالمي ملناق�سة العد�ان االإ�سرائيلي 

على غزة.

اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد الربملان الد�يل 

1430ه�، املوؤمتر الربملان  – اأثيوبيا  اأبابا  اأدي�ض   )120(

– �سوي�سرا  العاملية، جنيف  االقت�سادية  االأزم��ة  ح��ول 

1430ه�، اجتماع االأمناء العامني مبجال�ض ال�سورى �النواب 

�الوطني �االأمة بد�ل جمل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج العربية، 

1430ه�، اجتماع ممثلي اللجان االقت�سادية يف  الكويت 

1430ه�، االجتماع  – �سوريا  الربملانات العربية، دم�سق 

احلادي �الع�سرين للجنة التنفيذية الحتاد جمال�ض الد�ل 

1430ه�،  االأع�ساء مبنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، اجلزائر 

موؤمتر الربملاين الد�يل حول الطاقة �التغريات املناخية، 

لندن- اململكة املتحدة 1430ه�، املوؤمتر الثاين للربملانيني 

العرب حول الطفولة، القاهرة – م�سر 1430ه�، اجتماع 

الربملانيني الأجل اليون�سكو �امللتقى العام ل�سركاء اليون�سكو، 

�كيل �زارة اخلارجية االأملانية يلتقي بوفد جمل�ض ال�سورى
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باري�ض- فرن�سا 1430ه�، اجتماع االحتاد الربملاين الد�يل 

)121( �االجتماع الن�سف �سنوي لالأمناء العامني، جنيف 

- �سوي�سرا 1430ه�، املوؤمتر الد�يل الرابع للربملانيني لعام 

2009 املعني بتنفيذ برنامج عمل املوؤمتر الد�يل لل�سكان 

�التنمية املنعقد يف اأدي�ض اأبابا- اأثيوبيا 1430ه�، اجتماع 

�اجتماع  العربي  ال��ربمل��اين  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة 

1430ه���،  املغرب  الرباط-  لالحتاد،  القانونية  اللجنة 

موؤمتر احتاد جمال�ض ال��د�ل االأع�ساء مبنظمة املوؤمتر 

ر�ؤ�ساء  اجتماع  1430ه����،  يوغندا  كمباال-  االإ�سالمي، 

جمال�ض ال�سورى �النواب �الوطني �االأمة يف د�ل جمل�ض 

1430ه�، املوؤمتر  التعا�ن لد�ل اخلليج العربية، الكويت 

 – الرابع لالأمناء العامني للربملانات العربية، القاهرة 

م�سر 1430ه�، املوؤمتر ال�ساد�ض ع�سر لالحتاد الربملاين 

العربي، القاهرة- م�سر 1431ه�، االجتماع الرابع لر�ؤ�ساء 

جمال�ض ال�سورى �النواب �الوطني �االأمة بد�لة املجل�ض 

التعا�ن لد�ل اخلليج العربية، اأبو ظبي – االإمارات العربية 

املتحدة 1431ه�، �فد املجل�ض ي�سارك يف املوؤمتر ال�سابع 

ع�سر لالحتاد الربملاين العربي، الد�حة- قطر 1432ه�، 

املجل�ض ي�سارك يف اأعمال ال��د�رة الثالثة ع�سرة الحتاد 

اأبو  جمال�ض الد�ل االأع�ساء مبنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، 

ظبي- االإمارات 1432ه�.

كما زار �فد املجل�ض برئا�سة ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ جمهورية ر��سيا االحتادية،  

املجل�ض  اأع�ساء  من  �ع��دد  املجل�ض  رئي�ض  معايل  �زار 

جمهورية النم�سا �التقى رئي�ض اجلمهورية �رئي�سة �اأع�ساء 

املجل�ض الوطني ��زير اخلارجية �م�سوؤ�لني حكومني كبارًا، 

زيارة رئي�ض املجل�ض على راأ�ض �فد من اأع�ساء املجل�ض 

بزيارة اإىل تركيا ا�ستقبله خاللها الرئي�ض الرتكي عبداهلل 

غول، �رئي�ض جمل�ض االأمة الرتكي �رئي�ض الوزراء الرتكي 

طيب رجب اأرد�غان �م�سوؤ�لون برملانيون، جلنة ال�سداقة 

ال�سعودية االأملانية تز�ر جمهورية اأملانيا االحتادية 1432ه�، 

جلنة ال�سداقة جمهوريتي الت�سيك �املجر 1432ه�، معايل 

رئي�ض املجل�ض ��فد املجل�ض يز�ر مملكة االأردن �ا�ستقبله 

امللك عبداهلل الثاين �امل�سوؤ�لون احلكوميون �الربملانيون، 

جلنة ال�سداقة ال�سعودية البلجيكية تز�ر مملكة بلجيكا 

�الربملان االأ�ر�بي �د�قية لوك�سنبورغ 1431ه�، �فد املجل�ض 

برئا�سة معايل الرئي�ض يز�ر مملكة اأ�سبانيا �يلتقي ملكها 

��زير خارجيتها �رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ االأ�سباين �اأع�ساء 

1431ه���، �فد جمل�ض ال�سورى ي��ز�ر جمهورية  املجل�ض، 

امل�سوؤ�لني  كبار  �يلتقي  اليابان  �اإمرباطورية  �سنغافورة 

1431ه�، جلنة ال�سداقة ال�سعودية  �الوزراء يف البلدين 

ال�سوي�سرية تز�ر جمهورية �سوي�سرا 1431ه�، اأع�ساء جلنة 

ال�سداقة ال�سعودية الكندية تز�ر جمهورية كندا 1431ه�. 

اأبرز الزيارات التي قام بها �فود الربملانات  �كانت من 

اأ� امل�سوؤ�لون الد�ليون اإىل املجل�ض يف الد�رة االأ�ىل �فود 

كل من الربملان االأ�ر�بي، �الربملان الربيطاين، �جمل�ض 

الد�ما الر��سي، �الربملان الهندي، �الربملان االأملاين.

اأم��ا يف ال��د�رة الثانية ف��زار املجل�ض �ف��ود من: الربملان 

الربيطاين، �الربملان البلجيكي، �جمل�ض النواب االإيطايل، 

�جمل�ض ال�سورى العماين، �اجلمعية الوطنية الفرن�سية 

)الربملان(، �جمل�ض االأمة الكويتي، ��فد الربملان االأملاين.

��سهدت الد�رة الثالثة زيارات �فود برملانية بارزة منها:

البولندي،  ال�سيوخ  �جمل�ض  البلجيكي،  النواب  جمل�ض 

البو�سني، �جمل�ض  �الربملان  الكندي،  ال�سيوخ  �جمل�ض 

بد�لة  االحت���ادي  الوطني  �املجل�ض  ال�����س��وري،  ال�سعب 

االإمارات العربية املتحدة، �جمل�ض النواب يف االأ�رجواي، 

�الوفد االأمريكي، �الربملان ال�سويدي.

��سهدت الد�رة الرابعة �التي ا�ستمرت من 1426/3/3ه� 

1430/3/2ه��� زي��ادة ملحوظة يف عدد الزيارات  �حتى 

املتبادلة مع عدد كبري من برملانات العامل، كما قام عدد 

كبري من �فود تلك الربملانات بزيارة املجل�ض �منها:

الربملانية  ال�سداقة  �جلنة  الفرن�سي،  ال�سيوخ  جمل�ض 

ال�سيني،  ال�سعب  ل��ن��واب  الوطني  �املجل�ض  ال��ك��وري��ة، 

�جمل�ض العموم الربيطاين، �الربملان املك�سيكي، �الربملان 

يف  اخلارجية  لل�سوؤ�ن  الدائمة  اللجنة  ��ف��د  امل��ج��ري، 

الربملان الرن�يجي، ��فد جمل�ض ال�سيوخ الفرن�سي، ��فد 

الربملان ال�سويدي، ��فد كبار م�ساعدي اأع�ساء اللجان 

ال�سوي�سري،  الربملان  ��ف��د  االأمريكي،  الكوجنر�ض  يف 

��ف��د الربملان االأمل���اين، ��ف��د الربملان االإي���راين، ��فد 

الربملان الربيطاين، ��فد الربملان الهندي، ��فد جمل�ض 

النواب املاليزي، ��فد حلف الناتو، ��فد جمل�ض ال�سيوخ 

البولندي، �الربملان الر�ماين، �جمل�ض النواب التون�سي، 

�جمل�ض النواب الياباين، باالإ�سافة اإىل زيارات من كل 

من رئي�سة الربملان االألباين، �نان�سي بلو�سي رئي�سة جمل�ض 

النواب االأمريكي، رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ الر�ماين، عمد 

بع�ض املدن الفرن�سية، �فد احتاد املوؤ�س�سات العربية يف 

اأمريكا الالتينية، �فد من عمد بع�ض املدن االأمريكية، 

نعيم  كو�سوفا  مفتي  الفلبيني،  الربملان  �اأع�ساء  رئي�ض 

الربملان  �ف��د  االإي��ط��ايل،  ال�سيوخ  �ف��د جمل�ض  فربانه، 

االأ�كراين برئا�سة نائب رئي�ض املجل�ض االأعلى االأ�كراين، 

�فد نادي مدريد ال�سيا�سي. ��سهدت ال��د�رة اخلام�سة 

�الد�لية  الربملانية  ال��وف��ود  من  العديد  زي��ارة  احلالية 

لوفد  املجل�ض  رئي�ض  م�ساعد  ا�ستقبال  �منها:  للمجل�ض 

اأي�سًا �فد  الع�سكريني لدى اململكة �ا�ستقباله  امللحقني 

برملاين بريطاين، كما ا�ستقبلت جلان ال�سداقة باملجل�ض 

�فد جنوب اأفريقيا، ��فد الربملان االأملاين، ��فودًا من كل 

من: اليابان �ت�سيكيا �هولندا، ��فد عمد املدن الفرن�سية، 

��فد م�سرعي اأمريكا، �غريها �عددًا كبريًا من ال�سفراء 

االأجانب املعتمدين لدى اململكة.
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زار جمل�ض ال�����س��ورى ع��ل��ى م���دى د�رات����ه االأرب���ع 

�ال�سنوات الثالث من ال��د�رة احلالية ع��ددًا من 

ر�ؤ���س��اء ال���د�ل ال��ب��ارزي��ن �ع��دد كبري م��ن ر�ؤ���س��اء 

الربملانات �م�سوؤ�لون كبار من خمتلف د�ل العامل 

على ات�ساعه �سرقًا �غربًا.

اأن  �قد حر�ض عدد من ر�ؤ�ساء الد�ل �احلكومات 

يكون من �سمن برنامج زياراتهم للمملكة اإلقاء كلمة 

حتت قبة املجل�ض يخاطبون من خاللها �سعب اململكة 

العربية ال�سعودية �اأع�ساء املجل�ض.

مع  مباحثات  اأج���ر�ا  اختالفهم  على  ال��زائ��ر�ن 

امل�سوؤ�لني يف جمل�ض ال�سورى �اطلعوا على اآلية عمل 

املجل�ض �ا�ستمعوا من املجل�ض �اأع�سائه خالل تلك 

الزيارات اإىل �سرح عن �جهة النظر ال�سعودية يف 

الق�سايا ال�سيا�سية االإقليمية منها �الد�لية.

�من اأبرز �سيوف جمل�ض ال�سورى على مدى د�رات 

�امل�سوؤ�لني  ال���د�ل  ر�ؤ���س��اء  م��ن  املختلفة  املجل�ض 

البارزين ملك اإ�سبانيا، الرئي�ض ال�سيني، الرئي�ض 

الرئي�ض  الكوري،  الرئي�ض  الرتكي عبداهلل ج��ول، 

نيوال  الفرن�سي  الرئي�ض  �سرياك،  جاك  الفرن�سي 

اإي��ط��ال��ي��ا، ��يل عهد  ���س��ارك��وزي، رئ��ي�����ض �زراء 

منموهان  الدكتور  الهند  �زراء  رئي�ض  بريطانيا، 

�سينغ، الرئي�ض الفيتنامي نغوين منيه جييت. كما 

�رئي�ض  ال�سنغافوري  الربملان  رئي�ض  املجل�ض  زار 

الربملان الرتكي.

أجروا مباحثات مع الرئيس وخاطبوا الشعب السعودي

قبة المجلس تحتضن رؤساء الدول 
ومسؤوليها ووفودها

رئي�ض جمهورية ال�سني ال�سعبية

رئي�ض جمهورية اليونان

رئي�سة جمل�ض النواب االأمريكي

رئي�ض اجلمهورية الفرن�سية

رئي�ض اجلمهورية الرتكية

رئي�ض الوزراء الهندي
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قرارات مجلس الشورى:
بين أولوية القضايا المحلية 

واالهتمام بمكانة المملكة خارجيًا

على مدى اأكرث من ثمانية عقود ر�سخ جمل�ض ال�سورى 

د�ره يف احلياة ال�سيا�سية �الت�سريعية، �يف امل�ساركة 

اململكة، يف ظل اهتمام �دعم  القرار يف  يف �سناعة 

القيادة ال�سيا�سية �ثقة املجتمع، �ما يتمتع به اأع�سا�ؤه 

من خربات �كفاءات. 

اململكة  يف  ال�����س��وري��ة  ال��ن��واة  ل��ب��داي��ات  رجعنا  �اإذا 

اأم��ر امللك عبدالعزيز  1344ه���  اأن��ه يف العام  لوجدنا 

– طيب اهلل ثراه- بتاأليف  اآل �سعود  بن عبدالرحمن 

هيئة تاأ�سي�سية لو�سع التعليمات االأ�سا�سية لت�سكيالت 

احلكومة، �دعا لتكوين املجال�ض اال�ست�سارية مبوجب 

بالغ ر�سمي، �من �سمن تلك املجال�ض جمل�ض عام يدعى 

1345ه� حيث  »جمل�ض ال�سورى العام« �ملا جاء العام 

اأنهت الهيئة التاأ�سي�سية ��سع املواد االأ�سا�سية لنظام 

احلكم �االإدارة، �من �سمنها ما �رد يف الق�سم الرابع 

اخلا�ض باملجال�ض، �منها ما يتعلق مبجل�ض ال�سورى، 

اأمر ملكي كرمي  1346ه� متيز ب�سد�ر  اأن العام  غري 

التي  االأ�سا�سية  التعليمات  الرابع من  الق�سم  بتعديل 

تتعلق مبجل�ض ال�سورى، �ذلك يف 1346/1/9ه� حيث 

�سدر نظام جمل�ض ال�سورى يف )15( مادة، �من اأع�ساء 

متفرغني عددهم )8( اأع�ساء برئا�سة �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري في�سل بن عبدالعزيز النائب االأ�ل جلاللة 

امللك.

�يف العام 1351ه� �سدرت املوافقة على منح �سالحية 

ذلك  �ت�سكلت  للمجل�ض،  التجارية  ال�سكوك  متييز 

العام اأي�سًا هيئة العرائ�ض من بع�ض اأع�ساء املجل�ض 

�امل�سوؤ�لني من خارجه للنظر يف ال�سكا�ى التي ترفع 

جلاللة امللك، �يف العام 1354ه� �سدر االأمر ال�سامي 

الكرمي بتويل املجل�ض �سالحية جلنة الرتقية �التاأديب 

العليا طبقًا للنظام اخلا�ض بذلك، ��سدر يف العام 

1355ه��� االأم��ر ال�سامي بت�سكيل جديد للمجل�ض من 

)12( ع�سوًا.

1365ه� اأ�سبحت جلان املجل�ض �ست جلان  �يف العام 

باإ�سافة جلنة االق��رتاح��ات. �ا�ستمر جمل�ض  �ذل��ك 

�عمل  موفقة،  جهود  يف  جل�ساته  عقد  يف  ال�����س��ورى 

متوا�سل د�ؤ�ب حتى جاء العام 1373ه� ب�سد�ر االإرادة 

امللكية بزيادة اأع�ساء املجل�ض اإىل ع�سرين ع�سوًا �هو 

اآخر ت�سكيل للمجل�ض يف عهد امللك عبدالعزيز – يرحمه 

اهلل-.

جلنة  هي  جديدة  جلنة  اأ�سيف  1373ه����  العام  �يف 

ال�سوؤ�ن الثقافية لي�سبح عدد اللجان �سبع جلان.

�ا�سل جمل�ض ال�سورى عقد جل�ساته �اأداء ما يوكل اإليه 

من مهام يف عهد امللك �سعود بن عبدالعزيز، �يف العام 

1375ه� مت اإعادة تكوين املجل�ض �زيادة عدد اأع�سائه 

 )5963( القدمي  املجل�ض  �اأنهى  ع�سوًا،   )25( اإىل 

جل�سة، اأ�سدر فيها )8583( قرارًا ملوازنات �اأنظمة 

�تعليمات �قرارات اإدارية خمتلفة.

�املتتبع مل�سرية ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية 

يجد اأنها مرت مبراحل ثالث:

املرحلة االأ�ىل: مرحلة البناء �التطبيق يف عهد امللك 

عبدالعزيز- يرحمه اهلل- �هي اأهم املراحل يف تاريخ 

ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية.

املرحلة الثانية: �هي الفرتة التي ميكن ��سفها مبرحلة 

املراجعة �التقييم التي امتدت منذ بداية  عهد امللك 

�سعود حتى نهاية عهد امللك خالد- يرحمهما اهلل-.

بالتحديث  املتميزة  املرحلة  �متثل  الثالثة:  املرحلة 

�التطوير يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد 

بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل- حيث �سدرت توجيهاته 

�هو  ال�سورى،  ملجل�ض  جديد  نظام  باإ�سدار  الكرمية 

مبثابة حتديث �تطوير للنظام ال�سابق، مواكبًا ملتطلبات 

الع�سر احلديث مت اجلمع فيه بني املمار�سة �التطوير 

حمققًا باإذن اهلل طموحات هذه البالد �اأبنائها التنموية 

�احل�سارية، �يقع النظام اجلديد ملجل�ض ال�سورى يف 

)30( مادة.

��سدرت التوجيهات الكرمية اأي�سًا بالالئحة الداخلية 

ملجل�ض ال�سورى يف )34( مادة �الئحة حقوق اأع�ساء 

�قواعد  م��واد  �ست  يف  ��اجباتهم  ال�����س��ورى  جمل�ض 

ع�سر  يف  للمجل�ض  �الوظيفية  املالية  ال�سوؤ�ن  تنظيم 

مواد، �اأخريًا قواعد التحقيق �املناق�سة لع�سو جمل�ض 

ال�سورى �اإجراءاتها يف خم�ض مواد.

�بذلك يكتمل عقد املجل�ض من الناحية التنظيمية، اأما 

من الناحية الفنية فقد برز اهتمام خادم احلرمني 

– يرحمه اهلل-  ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

باملجل�ض من خالل اأمره الكرمي ببناء مقر للمجل�ض 

�سمن جممع الد�ا�ين امللكية بالريا�ض، �فق اأحدث 

الت�ساميم املعمارية �مز�دًا باأحدث التجهيزات الفنية.

�جاء تكوين املجل�ض يف د�رته االأ�ىل من )60( ع�سوًا، 

اأ�سدرت  جل�سة،   )141( املجل�ض  جل�سات  عدد  �بلغ 

1418/3/2ه������، �سدر  خاللها )144( ق���رارًا، �يف 

االأمر ال�سامي الكرمي بتكوين جمل�ض ال�سورى يف د�رته 

الثانية من )90( ع�سوًا، �كانت هذه الزيادة رغبة من 

جاللته يف دعم م�سرية املجل�ض، �ل�سر�رة �سرعة اإجناز 

اأ�شدر جمل�س ال�شورى على مدى دوراته الأربع وما م�شي من الدورة اخلام�شة احلالية 

العديد من القرارات ب�شاأن املو�شوعات والأنظمة والتفاقيات التي نظرها ونوق�شت 

حتت قبته. وتناولت القرارات ال�شاأن املحلي كما ت�شمنت املوافقة على اتفاقيات دولية 

وبروتوكولت وعدد من الأنظمة التي اأ�شدرتها املنظمات الدولية كالأمم املتحدة وغريها. 

وفيما يلي موجز لأبرز تلك القرارات: 
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االأعمال املوكلة اإليه �فق التطلعات �االأهداف ال�سامية.

هذا �قد عقد املجل�ض يف د�رته الثانية )1418/3/3ه� 

اأ�سدر خاللها  1422/3/2ه����( )305( جل�سات،   -

)296( قرارًا.

�يف الد�رة الثالثة التي بداأت يف 1422/3/3ه� �انتهت 

يف 1426/3/2ه� بلغ عدد اأع�ساء املجل�ض )120( ع�سوًا 

�عقد املجل�ض )328( جل�سة، �اأ�سدر )374( قرارًا، يف 

حني زاد عدد االأع�ساء مرة اأخرى يف الد�رة الرابعة 

التي بداأت يف 1426/3/3ه�، �انتهت يف 1430/3/2ه� 

فاأ�سبح )150( ع�سوًا، �عقد املجل�ض خالل تلك الد�رة 

)318( جل�سة �اأ�سدر )488( قرارًا.

جنائية  ملحكمة  اأ�سا�سي  نظام  م�سر�ع  على  املوافقة 

د�لية، املوافقة على التوقيع النهائي على اتفاقية االأمم 

املتحدة لقانون البحار، املوافقة على م�سادقة اململكة 

على نظام براءات االخرتاع لد�ل جمل�ض التعا�ن لد�ل 

اخلليج العربية، املوافقة على م�سر�ع اتفاقية حقوق 

الطفل الد�لية، املوافقة على م�سر�ع االتفاقية االأمنية 

بني د�ل جمل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج العربية، درا�سة 

�ثيقة خطة التنمية ال�ساد�سة 1415-1420ه�، ان�سمام 

اململكة اإىل �ثيقة اإن�ساء مركز البيئة �التنمية للمنطقة 

االتفاقية  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  التابع  �اأ�ر�ب����ا  العربية 

باملخدرات  امل�سر�ع  غ��ري  االإجت���ار  ملكافحة  العربية 

�املوؤثرات العقلية، املوافقة على م�سر�ع االإ�سرتاتيجية 

اإق��راره يف املوؤمتر  العربية ملكافحة االإره��اب الذي مت 

التا�سع ع�سر لقادة ال�سرطة �االأم��ن العرب، حتديد 

م�سوؤ�لية االأجهزة املعنية �الد�ر املناط بكل جهاز يف 

التفاهم  مذكرة  الطائرات،  اختطاف  ح��د�ث  حالة 

بني اململكة �اإيطاليا �سد االإرهاب، ال�سمان ال�سحي 

لالأجانب املقيمني يف اململكة، االتفاقية الد�لية للق�ساء 

اأ�سكال التمييز العن�سري، طلب ان�سمام  على جميع 

اململكة اإىل اتفاقية مناه�سة التعذيب �غريه من �سر�ب 

املعاملة اأ� العقوبة القا�سية اأ� الالاإن�سانية، اإعادة درا�سة 

مو�سوع خر�ج ال�سيارات ذات اللوحات ال�سعودية التي 

ميتلكها االأجانب، الرب�توكول اخلا�ض بالتحكم يف النقل 

عرب  االأخ��رى  �النفايات  اخلطرة  للنفايات  البحري 

احلد�د �التخل�ض منها، تعديل املادة الثانية من النظام 

اجلزائي اخلا�ض بتزييف �تقليد النقود، طلب املوافقة 

على االإ�سرتاتيجية العمرانية الوطنية، م�سر�ع نظام 

�اإع��ادة ا�ستخدامها،  مياه ال�سرف ال�سحي املنقاة 

طلب املوافقة على م�سر�ع نظامي ت�سنيف املقا�لني 

ال�سعوديني �غري ال�سعوديني، م�سر�ع النظام االأ�سا�ض 

لهيئة املحا�سبة �املراجعة لد�ل جمل�ض التعا�ن لد�ل 

للعقار  ال�سعوديني  العربية، نظام متلك غري  اخلليج 

يف اململكة العربية ال�سعودية، م�سر�ع نظام اال�ستثمار 

االأجنبي، طلب ان�سمام اململكة اإىل اتفاقية الق�ساء على 

جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، االتفاقية الد�لية ذات 

الرقم )182( ب�ساأن حظر اأ�سواأ اأ�سكال عمل االأطفال 

�االإجراءات الفورية للق�ساء عليها، طلب املوافقة على 

ان�سمام اململكة اإىل )بر�توكول( معاهدة منع تلوث 

البحار باإفراغ النفايات �غريها من املواد يف البحر 

لعام 1996م، االن�سمام اإىل اتفاقية التنوع البيولوجي، 

م�سر�ع نظام الت�سجيل العيني للعقار باململكة، م�سر�ع 

اال�ست�سارية  �ال�سركات  باملكاتب  اال�ستعانة  قواعد 

الهند�سية االأجنبية، القواعد املقرتحة لتنظيم العالقة 

املوافقة على  ال�سعودي،  املقا�ل االأجنبي ��كيله  بني 

م�سر�ع نظام العالمات التجارية، املوافقة على م�سر�ع 

يف  التعا�ين  التاأمني  �سركات  اأع��م��ال  مراقبة  نظام 

اململكة، املوافقة على م�سر�ع نظام حماية حقوق املوؤلف، 

املوافقة على نظام »القانون« اجلمارك املوحد لد�ل 

جمل�ض التعا�ين �مذكرته االإي�ساحية، املوافقة على 

م�سر�ع نظام ال�سوق املالية، املوافقة على م�سر�ع نظام 

الرهن التجاري، املوافقة على م�سر�ع التدابري ال�سعودية 

اخلا�سة بتنفيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث �اإنتاج �تخزين 

�ا�ستعمال االأ�سلحة الكيميائية، املوافقة على ان�سمام 

اململكة للنظام االأ�سا�سي للمجل�ض االإ�سالمي للطريان 

امل��دين، املوافقة على االإ�سرتاتيجية االأمنية املوحدة 

ملكافحة ظاهرة التطرف امل�سحوب باالإرهاب لد�ل 

املوافقة على م�سر�ع  ل��د�ل اخلليج،  التعا�ن  جمل�ض 

اتفاق الطرق الد�لية يف امل�سرق العربي، املوافقة على 

املرتكبة  اجلرائم  منع  اتفاقية  اإىل  اململكة  ان�سمام 

�سد االأ�سخا�ض املتمتعني بحماية د�لية، املوافقة على 

م�سر�ع اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية االإطارية ب�ساأن 

مكافحة التبغ ال�سادرة عن اجلمعية العامة ملنظمة 

ال�سحة العاملية، م�سر�ع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب احلد�د الوطنية، املوافقة على 

م�سر�ع نظام مكافحة غ�سل االأموال، م�سر�ع النظام 

االأ�سا�سي للهيئة ال�سعودية العليا لالإغاثة �اإعادتهم اإىل 

بالدهم، املوافقة على م�سر�ع نظام املناف�سة، املوافقة 

على  املوافقة  �الغابات،  املراعي  نظام  م�سر�ع  على 

اإم��دادات الغاز �ت�سعريه، املوافقة على م�سر�ع  نظام 

نظام احلرا�سة االأمنية املدنية اخلا�سة، درا�سة ظاهرة 



36  131- 1433 هـ 

منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ير
قر

ت

�االجتماعية  �اجلنائية  الفكرية  بكل جوانبه  العنف 

�االقت�سادية، املوافقة على اإدخال تعديالت على بع�ض 

مواد م�سر�ع نظام اال�ستثمار التعديني، املوافقة على 

النظام املوحد الإدارة نفايات الرعاية ال�سحية بد�ل 

العمل،  نظام  م�سر�ع  على  املوافقة  العربية،  اخلليج 

املوافقة على م�سر�ع نظام االأ�سلحة �الذخائر، املوافقة 

على م�سر�ع نظام البحث العلمي، املوافقة على تعديل 

بع�ض مواد م�سر�ع نظام ت�سنيف املقا�لني، م�سر�ع 

نظام احلماية �احل��د م��ن االخ��رتاق��ات ع��رب �سبكة 

االإنرتنت، املوافقة على م�سر�ع نظام الطريان املدين، 

املوافقة على م�سر�ع اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية 

النزاهة �مكافحة الف�ساد، املوافقة على م�سر�ع نظام 

الهيئة العامة للغذاء �ال��د�اء، املوافقة على م�سر�ع 

نظام ا�سترياد امل��واد الكيميائية �اإدارات��ه��ا، املوافقة 

اإدارة املناطق ال�ساحلية، املوافقة  على م�سر�ع خطة 

على م�سر�ع نظام املتفجرات �املفرقعات �املواد املقيدة 

اال�ستخدام، املوافقة على م�سر�ع نظام املر�ر، املوافقة 

على م�سر�ع نظام ن�ساط امل�ساركة بالوقت يف الوحدات 

العقارية باملنتجعات ال�سياحية، املوافقة على م�سر�ع 

اخلطة الوطنية لالت�ساالت �تقنية املعلومات، م�سر�ع 

�االإنرتنت،  االآيل  �احلا�سب  املعلومات  نظام جرائم 

املوافقة على االتفاقية الد�لية ملنع متويل االإره��اب، 

االتفاقية الد�لية لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل، 

م�سر�ع االتفاقية الد�لية لقمع اأعمال االإرهاب النو�ي، 

م�سر�ع نظام الغرف التجارية �ال�سناعية، اإجراء بع�ض 

التعديالت على م�سر�ع نظام مكافحة الغ�ض التجاري، 

عن  البحث  اأخالقيات  نظام  م�سر�ع  على  املوافقة 

املخلوقات احلية، م�سر�ع نظام املعلومات االئتمانية، 

م�سر�ع نظام التنفيذ، م�سر�ع نظام مكافحة جرائم 

االإجتار باالأ�سخا�ض، م�سر�ع اخلطة الوطنية لال�ستجابة 

للطوارئ االإ�سعاعية �النو�ية، م�سر�ع االإ�سرتاتيجية 

الوطنية لل�سناعة، امل�سر�ع الوطني للتعامل مع ذ�ي 

ا�سطرابات ت�ستت االنتباه �فرط احلركة.

املوافقة على م�سر�ع اتفاق بني حكومة اململكة العربية 

ال�سعودية �حكومة جمهورية كازاخ�ستان للتعا�ن يف 

جمال مكافحة االإره��اب �اجلرمية املنظمة �االجتار 

غري امل�سر�ع يف املخدرات �املوؤثرات العقلية ��سالئفها، 

املوافقة على م�سر�ع اتفاقية بني حكومة اململكة العربية 

ال�سعودية �حكومة اليابان لتجنب االزد�اج ال�سريبي 

�ملنع التهرب ال�سريبي يف �ساأن ال�سرائب على الدخل 

�م�سر�ع الرب�توكول املرافق لها، املوافقة على م�سر�ع 

نظام ال�سركات، املوافقة على م�سر�ع اتفاقية التجارة 

احلرة بني د�ل جمل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج العربية 

ان�سمام اململكة  املوافقة على  �جمهورية �سنغافورة، 

1995م اعتبارًا من  اإىل اتفاقية جتارة احلبوب لعام 

االأ�ل من �سبتمرب 2010م، �ال�سعي لدى جمل�ض احلبوب 

العاملي لت�سجيل منتجات التمور الغذائية املوؤهلة للتوريد 

كم�ساعدات غذائية مبوجب االتفاقية، املوافقة على 

بالتفتي�ض  اخلا�سة  الريا�ض  تفاهم  مذكرة  م�سر�ع 

�الرقابة على ال�سفن يف موانئ د�ل جمل�ض التعا�ن 

املوافقة على م�سر�ع مذكرة  العربية،  ل��د�ل اخلليج 

تفاهم بني �زارة ال�سحة يف اململكة العربية ال�سعودية 

��زارة ال�سحة الكندية ��كالة ال�سحة العامة الكندية، 

املوافقة على م�سر�ع اتفاقية بني حكومة اململكة العربية 

ال�سعودية �حكومة جمهورية اأ�كرانيا للتعا�ن يف البحوث 

�اال�ستخدامات ال�سلمية للف�ساء اخلارجي، املوافقة 

على م�سر�ع نظام املناطق البحرية باململكة العربية 

ال�سعودية، املوافقة على م�سر�ع مذكرة تعا�ن بني معهد 

االإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية �املدر�سة 

الوطنية لالإدارة يف اجلمهورية الفرن�سية، املوافقة على 

م�سر�ع مذكرة تفاهم بني �زارة الداخلية يف اململكة 

العربية ال�سعودية )�حدة التحريات املالية ال�سعودية( 

اأن��د�را للتعا�ن يف جمال  ��حدة حتريات مالية د�لة 

تبادل احلريات املالية اخلا�سة بغ�سل االأموال �متويل 

االإرهاب، املوافقة على م�سر�ع مذكرة تفاهم بني �زارة 

الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية )�حدة التحريات 

املالية ال�سعودية( ��حدة حتريات مالية د�لة اإ�ستونيا 

اخلا�سة  املالية  التحريات  تبادل  جم��ال  يف  للتعا�ن 

بغ�سل االأموال �متويل االإرهاب، املوافقة على م�سر�ع 

اتفاقية التجارة احلرة بني الد�ل االأع�ساء يف جمل�ض 

التجارة  رابطة  �د�ل  العربية  اخلليج  ل��د�ل  التعا�ن 

احلرة االأ�ر�بية )اإفتا(، املوافقة على م�سر�ع نظام 

تنفيذ اتفاقية حظر تطوير �اإنتاج �تكدي�ض االأ�سلحة 

�تدمري  �التوك�سينية  )البيولوجية(  البكرتيولوجية 

تلك االأ�سلحة، املوافقة على م�سر�ع االتفاقية االإطارية 

للتعا�ن االقت�سادي �التجاري �اال�ستثماري �الفني بني 

د�ل جمل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج العربية �ماليزيا، 

باالتفاقية  ملحق  ب��ر�ت��وك��ول  م�سر�ع  على  امل��واف��ق��ة 

املربمة بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية �حكومة 

اجلمهورية الفرن�سية من اأجل جتنب االزد�اج ال�سريبي 

ب�ساأن ال�سرائب على الدخل �االإرث �الرتكات �راأ�ض 

املال، املوافقة على م�سر�ع مذكرة تفاهم بني �زارة 

الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية ��حدة التحريات 

املالية بد�لة هولندا  للتعا�ن يف جمال تبادل التحريات 

االإره���اب،  االأم���وال �مت��وي��ل  بغ�سيل  املالية اخلا�سة 

املوافقة على م�سر�ع مذكرة تفاهم حول التعا�ن يف 

جمال ال�سحة بني �زارة ال�سحة يف اململكة العربية 

ال�سعودية، �زارة ال�سحة يف اململكة املتحدة لربيطانيا 

م�سر�ع  على  املوافقة  ال�سمالية،  �اأيرلندا  العظمى 

النظام اجلزائي جلرائم التز�ير، املوافقة على م�سر�ع 

مذكرة تعا�ن علمي �تعليمي بني �زارة التعليم العايل 

يف اململكة العربية ال�سعودية ��زارة الرتبية �الثقافة 

�الريا�سة �العلوم �التقنية يف اليابان.
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مجموعة العشرين 
واالقتصاد المتوازن

حممد �شادق جعفر •

اإن��ه ملن د�اع��ي �سر�ري �اعتزازي م�ساركتكم يف االإ�سدار اخلا�ض مبنا�سبة االجتماع 

الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة الع�سرين �املقرر عقده باململكة 

العربية ال�سعودية.

لقد اأفاد معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل اآل ال�سيخ باأن خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يدعم اأي جتمع د�يل يهدف اإىل حتقيق اال�ستقرار 

االقت�سادي الد�يل من خالل التعا�ن الذي ي�سمن التنمية املتوازنة �امل�ستدامة. اإن جنوب 

اأفريقيا تدعم �توؤيد ب�سورة كاملة هذا املبداأ.

�ي�سعدين اأن اأنتهز هذه ال�سانحة الأتقدم باأطيب التهاين للمملكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة 

اختيارها كاأ�ل د�لة نامية ال�ست�سافة االجتماع الت�سا�ري لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة 

الع�سرين. �اإنه يتحتم علينا اأن ن�سع ن�سب اأعيننا اأهمية ا�ستعادة توازن االقت�ساد الد�يل. 

اآ�سيا �اأفريقيا �اأمريكا الالتينية يف حتقيق منو  �مثل هذا التوجه يزيد من اأهمية د�ل 

اقت�سادي م�ستدام على جميع االأ�جه �امل�ستويات.

لقد ت�سمن البيان اخلتامي الجتماع قادة د�ل جمموعة الع�سرين الذي  عقد مبدينة كان 

بفرن�سا يف 4 نوفمرب 2011 تاأكيد القادة بالتزامهم بالعمل معًا على اتخاذ قرارات لتحفيز 

النمو االقت�سادي �خلق الوظائف ��سمان اال�ستقرار املايل مع الرت�يج لالندماج االجتماعي 

�جعل العوملة تخدم احتياجات ال�سعوب.

لقد اأ�سبح االجتماع الت�سا�ري لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة الع�سرين ي�سكل عن�سرًا 

اأ�سا�سيًا �سمن مدا�الت �م�سا�رات د�ل جمموعة الع�سرين، حيث اأن هناك حاجة مل�ساركة 

اأكرث فاعلية من قبل الربملانات لتحقيق االأهداف امل�سرتكة الجتماعات قادة د�ل جمموعة 

الع�سرين.

�شفري جمهورية جنوب اأفريقيا لدى اململكة العربية ال�شعودية •
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منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ات
اه

تج
ا

تبوأت المركز التاسع عالميًا من حيث االستقرار االقتصادي

المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 
عشرين اقتصادًا عالميًا

حتقيق  م��ن  املا�سية  ال��ع��ق��ود  خ��الل  اململكة  متكنت 

�االجتماعية  االقت�سادية  االإجن����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 

مواطنيها  معي�سة  ظ��ر�ف  حت�سني  يف  �ساهمت  التي 

�تعزيز قوة �متانة االقت�ساد ال�سعودي. �جرى تبني 

العديد من اال�سرتاتيجيات �الربامج �الت�سريعات يف 

كافة املحا�ر �ا�ستثمار امل��وارد املالية �تطوير املوارد 

�ك��ان من  التنمية.  اأه��داف خطط  لتحقيق  الب�سرية 

نتائجها حتقيق اجنازات ملمو�سة يف خمتلف املجاالت 

االقت�سادية �االجتماعية، �ذلك �سواء يف منو الناجت 

املحلي االإجمايل �مكوناته القطاعية، �التو�سع يف حجم 

�نوعية اخلدمات العامة التعليمية �ال�سحية، �الرعاية 

االجتماعية، �تنمية البحث �التطوير، �املحافظة على 

البيئة، �تطوير االإنتاج ال�سناعي، �الزيادة املطردة 

يف حجم ال�سادرات غري النفطية �تنوعها، �التح�سن 

�نوعية احلياة  املعي�سة  موؤ�سرات م�ستوى  امل�ستمر يف 

للمواطنني.

العاملي �حجم  الطاقة  �سوق  اململكة يف  ملكانة  �نظرًا 

اقت�سادها يف منطقة ال�سرق االأ��سط �اال�ستقرار الذي 

�املالية  �االقت�سادية  البرت�لية  �ال�سيا�سات  به  تنعم 

التي اتبعتها على مر العقود �فوق هذا �ذاك انفتاح 

اقت�سادها فقد اأ�سبح لها د�ر مهم يف االقت�ساد العاملي 

من خالل مركزها يف �سند�ق النقد الد�يل �البنك 

الد�يل �ع�سويتها يف جمموعة الع�سرين �م�ساهماتها يف 

موؤ�س�سات العون االإمنائي االإقليمي �الد�يل �املبادرات 

التجارية �االقت�سادية التي اتخذتها على ال�سعيدين 

االإقليمي �العاملي.

�امل�سدرة  املنتجة  ال��د�ل  اأه��م  من  اململكة  تعترب  اإذ 

�طاقتها  اإنتاجها  حجم  ��ساهم  ال��ع��امل  يف  للبرت�ل 

االإنتاجية اإ�سافة حلجم احتياطيها البرت�يل ��سيا�ساتها 

االإنتاجية �الت�سعريية �موثوقية اإمداداتها اإىل العامل 

�د�ر البرت�ل يف ا�ستهالك الطاقة باأن ت�سبح اململكة 

اأ�سا�سيًا يف ميزان الطاقة  طوال العقود املا�سية ركنًا 

اأم��ن االإم���دادات اإىل العامل �يف  العاملي �م�ساهمًا يف 

�امل�ستهلكة  املنتجة  الد�ل  االأ�سواق مل�سلحة  ا�ستقرار 

��سالمة �رخاء االقت�ساد العاملي. �مل ت�سخر اململكة 

االقت�ساد  �تنويع  لتنمية  �الغاز  البرت�ل  من  ثر�اتها 

الوطني فح�سب بل �يف ا�ستقرار ال�سوق �منو االقت�ساد 

العاملي.

265 بليون  اإن اململكة �باحتياطيها من البرت�ل البالغ 

8 تريليون مرت مكعب بنهاية  برميل �من الغاز البالغ 

اأما  2011 تعترب االأ�ىل �الرابعة عامليًا على التوايل. 

اإنتاجها لذلك العام فقد بلغ 9.3 مليون برميل يوميًا من 

البرت�ل اخلام  �حوايل مليون برميل يوميًا من �سوائل 

الغاز �1.9 مليون برميل يوميًا من املنتجات املكررة 

م��رت  ب���ل���ي���ون  و97 

م��ك��ع��ب م���ن ال��غ��از 

ال��ط��ب��ي��ع��ي. �ع��ل��ى 

ال��رغ��م م��ن تذبذب 

اخلام  من  اإنتاجها 

��سوائل الغاز ب�سبب 

ت��ذب��ذب ال�����س��وق اإال 

الفرتة  اأنها �ط��وال 

اأعلى  على  حافظت 

الطاقة  م�ستوى من 

قوة  اأعطاها  مما  العامل  يف  امل�ستغلة  غري  االإنتاجية 

�تاأثريًا على جمريات ال�سوق النفطية. اأما اإنتاجها من 

الغاز فقد ا�ستمر بالتزايد بغ�ض النظر عن تطورات 

تطوير  الزيت حيث متكنت من  �اإن��ت��اج  النفط  �سوق 

احتياطيات �اإنتاج الغاز غري امل�ساحب حتى ��سلت 

50 باملائة  ن�سبته من االإنتاج �االحتياطي اإىل حوايل 

نهاية العقد احلايل. 

�يعود املركز املتميز للمملكة يف �سوق �عالقات الطاقة 

العاملية اإىل حجم اإنتاجها ��سادراتها حيث تبواأت اململكة 

طوال العقود االأربعة املا�سية �سدارة الد�ل امل�سدرة 

للبرت�ل مبتو�سط ح�سة 15 باملائة عامليًا �تنوع زيوتها 

من اخلفيف جدًا اإىل الثقيل �تنوع اأ�سواقها اإىل القارات 

كافة �تنوع مرافق الت�سدير على البحر االأحمر �اخلليج 

منذ عقدين  اختطتها  التي  ال�سيا�سة  �كذلك  العربي 

د. ماجد عبداهلل املنيف •
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باالحتفاظ بطاقة اإنتاجية غري م�ستغلة ال�ستخدامها يف 

حال انقطاع االإمدادات اأ� جنوح الطلب. �بلغ متو�سط 

هذه القدرة االإنتاجية غري امل�ستغلة 35 يف املائة من اإنتاج 

النفط ال�سعودي خالل الفرتة 1982-1990، �حوايل 13 

يف املائة خالل الت�سعينات، �14 يف املائة خالل 2000-

2010 بينما كانت املعدالت االإنتاجية غري امل�ستغلة الأ�بك 

عمومًا خالل الفرتات الثالث اأقل من اململكة عند 17 و6 

و4 يف املائة على التوايل. �تبنت اململكة �سيا�سة ر�سمية 

منذ منت�سف الت�سعينات ت�سعى للحفاظ على ما يرتا�ح 

بني 1.5 و2 مليون برميل يوميًا كطاقة اإنتاجية فائ�سة 

د�مًا ال�ستخدامها عند احلاجة. �قد �ساعد هذا الفائ�ض 

يف الطاقة االإنتاجية طوال الت�سعينات �ما بعدها على 

اإبقاء االأ�سواق متوازنة �م�ستقرة �اأكد على د�ر اململكة 

العربية ال�سعودية باعتبارها املالذ االأخري لالإمدادات 

النفطية يف العامل. 

على  للمملكة  املعتدلة  البرت�لية  ال�سيا�سة  ��ساهمت 

اأ� يف املحافل  اأ�بك  مر ال�سنوات �سواء داخل منظمة 

ذلك  ت�سنمها  على  العالقة  ذات  الد�لية  �املوؤ�س�سات 

ال����د�ر. ك��م��ا �دع��م��ت ع��الق��ات ال��ت��ح��ال��ف ال��ت��ج��اري 

�اال�ستثمارات امل�سرتكة التي اأقامتها �سركتها الوطنية 

�سواء  العاملية  ال�سركات  م��ع  ال�سعودية(  )اأرام��ك��و 

اأ� م�ساريع  �اإنتاج غاز داخل اململكة  مب�ساريع تكرير 

املتحدة  ك��ال��والي��ات  اأ���س��واق  ع��دة  �ت�سويق يف  تكرير 

�ال�سني �كوريا اجلنوبية من ذلك الد�ر. كما �اأ�لت 

املنتجة  ال��د�ل  بني  �التعا�ن  للحوار  اهتمامًا  اململكة 

�امل�ستهلكة مت تتويجه عام 2003 باإن�ساء منتدى الطاقة 

ال��د�يل مبدينة الريا�ض بناًء على مبادرة من خادم 

العزيز  ب��ن عبد  امللك ع��ب��داهلل  ال�سريفني  احل��رم��ني 

لالرتقاء باحلوار �التعا�ن الد�يل يف جمال الطاقة. 

اأمانته العامة  �قد تطور احل��وار �د�ر �جم��االت عمل 

يف ال�سنوات املا�سية نتيجة مبادرات اململكة �حر�سها 

على ا�ستمرار �تاأطري احلوار. �ب�سبب هيكل االقت�ساد 

اأ�سا�ض  كم�سدر  النفط  قطاع  على  املعتمد  ال�سعودي 

لالإيرادات العامة �كمحرك للن�ساط االقت�سادي �لتاأثر 

اقت�سادها بالتغريات �التطورات االقت�سادية �املالية 

�العاملية، فقد مر اقت�ساد اململكة خالل العقود الثالثة 

املا�سية بتحوالت عدة اك�سبته تنوعًا �مناعة �انفتاحًا 

اأكرب. �انعك�ست تلك التحوالت على االأنظمة �القوانني 

�ال�سيا�سات �الهياكل املعنية بال�ساأن االقت�سادي.

لالإ�سالح  برناجمًا   2000 عام  منذ  اململكة  �اتخذت 

االقت�سادي ا�ستجابة لتغري بنية االقت�ساد ال�سعودي 

�املالية  التجارية  �التطورات  العمل  ��سوق  �عالقاته 

اإعادة النظر ��سن  �العاملية، ��سمل برنامج االإ�سالح 

�حفز  االأعمال  بيئة  لت�سهيل  عدة  �ت�سريعات  اأنظمه 

النمو االقت�سادي �كان ملجل�ض ال�سورى د�ر فيها من 

خالل درا�ستها �مناق�ستها �املوافقة عليها، منها نظام 

�سريبة الدخل �نظام ال�سوق املايل �نظام اال�ستثمار 

العقاري  الرهن  �اأنظمة  املرافعات  �نظام  االأجنبي 

ا�سرتاتيجيات  تبني  �مت  �غ��ريه��ا.  ال�سركات  �نظام 

�االإ�سرتاتيجية  التخ�سي�ض،  اإ�سرتاتيجية  منها  عده 

لالت�ساالت  الوطنية  �اخل��ط��ة  لل�سناعة،  الوطنية 

للنقل،  الوطنية  �االإ�سرتاتيجية  املعلومات،  �تقنية 

�االإ�سرتاتيجية  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  �اإ�سرتاتيجية 

الوطنية لالإمناء االجتماعي، �االإ�سرتاتيجية العمرانية 

الوطنية، �اإ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية �غريها كما 

��سمل برنامج االإ�سالح هيكلة م�ستويات اتخاذ القرار 

االقت�سادي �سواء باإن�ساء املجل�ض االقت�سادي االأعلى 

بالقرار  املعنية  التنفيذية  االأج��ه��زة  هيكلة  اإع��ادة  اأ� 

حد  اإىل  �الربامج  االأنظمة  لتلك  �ك��ان  االقت�سادي. 

كبري د�ر يف ت�سهيل ان�سمام اململكة اإىل منظمة التجارة 

العاملية عام 2005م. 

املحلي يالحظ  الناجت  �تنوع  �منو  هيكلة  ففي جمال 

اأنه على الرغم من اأن هدف تنويع قاعدة االقت�ساد 

ال�سعودي كان ��سيظل اأهم اأهداف التخطيط التنموي 

يف اململكة، اإال اأن قطاع النفط لعب �ال يزال د�رًا حموريًا 
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منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ات
اه

تج
ا

يف التنمية �التنويع االقت�سادي. لقد �سكلت االإيرادات 

 1970 ع��ام  التنموي  التخطيط  بداية  منذ  النفطية 

�حتى االآن حوايل80 باملائة من االإيرادات العامة. �مع 

اأن م�ساهمة قطاع النفط يف الناجت املحلي احلقيقي 

انخف�ست من متو�سط �سنوي حوايل 60 باملائة يف عقد 

الت�سعينات اإىل حوايل 33 باملائة خالل العقد 2000-

2010 ب�سبب حتقيق اإجنازات ملمو�سة يف تنويع القاعدة 

اأنه �عند تلك الن�سبة ال يزال قطاع  اإال  االقت�سادية، 

املحلي  الناجت  يف  ح�سة  اأعلى  على  ي�ستحوذ  النفط 

احلقيقي. 

�قد منا الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي خالل العقدين 

الناجت  اأم���ا  باملائة   3.5 �سنوي  مبتو�سط  املا�سيني 

العقد  النفطي احلقيقي فقد منا خ��الل  املحلي غري 

4.5 باملائة مدفوعًا  اأعلى عند  املا�سي مبعدل �سنوي 

باالإ�سالحات االقت�سادية �حت�سن بيئة االأعمال �تدفق 

اال�ستثمارات اخلارجية. �كان من نتائج ذلك النمو زيادة 

ن�سبة القطاع غري النفطي يف الناجت املحلي االإجمايل 

احلقيقي اإىل متو�سط 69.4 باملائة خالل العقد احلايل 

ال�سابق. ��سمن  62.7 باملائة يف العقد  من متو�سط 

قطاعات الناجت غري النفطي منا القطاع اخلا�ض مبعدل 

2000-2010 مقارنة  4.7 باملائة �سنويًا خالل العقد 

2.6 باملائة للقطاع احلكومي غري  مبعدل منو �سنوي 

النفطي. كما �منا الناجت ال�سناعي مبعدل �سنوي 5.3 

باملائة خالل الفرتة 1990-2010 مما عزز من م�ساهمة 

القطاع ال�سناعي يف الناجت املحلي )باالأ�سعار الثابتة( 

من اأقل من 8 باملائة بداية الت�سعينات اإىل حوايل 13 

باملائة عام 2010. 

العقدين  ط��وال  بالزيادة  اال�ستثمار  اإجمايل  �ا�ستمر 

املا�سيني مبعدل 6.2 باملائة �سنويًا �تزايد ب�سكل ملحوظ 

خالل الفرتة 2003-2010 مبعدل 11.2 باملائة �سنويًا، 

اإجمايل  يف  اخلا�ض  القطاع  م�ساهمة  متو�سط  �بلغ 

72 باملائة مرتفعًا من  اال�ستثمار خالل الفرتة حوايل 

46 باملائة عام 1990 اإىل حوايل 85 باملائة عام 2000 

العقدين،  خالل  �سنويًا  باملائة   7.7 بن�سبة  متزايدًا 

�لكن تراجعت م�ساهمته يف العقد احلايل ب�سبب زيادة 

اال�ستثمار احلكومي الناجت عن تزايد االإيرادات من جهة 

�برامج احلفز املايل يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية 

من جهة اأخرى. 

اإجمايل ا�ستثمار القطاعني احلكومي  �اخلا�ض خالف 

قطاع النفط )باليني الرياالت(

التنويع  التي تواجه عملية  اأهم تلك التحديات   �من 

على  النفطي  القطاع  هيمنة  ا�ستمرار  االقت�سادي 

االإي�����رادات احلكومية �ب��ال��ت��ايل االإن��ف��اق احلكومي 

اأ�  جهة  م��ن  االقت�ساد  على  امل�ساعفة  �ت��اأث��ريات��ه��ا 

اأخ��رى،  على هيكل الناجت املحلي االإجمايل من جهة 

اال�ستخراجية  القطاعات  م�ساهمة  ناحية  من  �سواء 

اأ� من خالل م�ساهمته يف  �الغاز( مبا�سرة  )النفط 

قطاع ال�سناعات التحويلية )تكرير النفط ��سناعة 

الطاقة  ت��وف��ري  يف  م�ساهمته  اأ�  ال��ب��رت�ك��ي��م��ا�ي��ات( 

�املياه(  )الكهرباء  العامة  املرافق  لقطاع  الرخي�سة 

�تاأثري ذلك على منو القطاعات اخلدمية، �هذا النمط 

اأن د�ر  من املتوقع ا�ستمراره على املدى املنظور. �مع 

القطاع النفطي يف عملية التنويع االقت�سادي مربر �ناجت 

عن ا�ستغالل امليزات الن�سبية للمملكة، اإال اأن التحدي 

الثاين الذي يواجه متخذي ال�سيا�سات االقت�سادية هو 

يف االنتقال من مرحلة ال�سناعات االأ�سا�سية املرتبطة 

بالنفط �الغاز اإىل �سناعات اأكرث تنوعًا �ذات اإمكانات 

توظيف اأعلى �تقنيات اأكرث تقدمًا، �قد بادرت اململكة 

باإطالق الربنامج الوطني للتجمعات ال�سناعية الذي 

امليزات  م��ن  ت�ستفيد  �سناعات  اج��ت��ذاب  اإىل  ي�سعى 

ال�سناعات  منتجات  من  �ت�ستفيد  املتوفرة  الن�سبية 

�قام  �الغاز،  النفط  على  القائمة  االأ�سا�سية احلالية 

�سناعية:  جتمعات  خم�سة  على  بالتعرف  الربنامج 

ال�سناعات التعدينية، �سناعات قطع غيار ال�سيارات، 

�سناعات التغليف �التعبئة، �سناعات االأجهزة املنزلية 

�ال�سناعات امل�ساندة للطاقة ال�سم�سية. �با�سر الربنامج 

باقرتاح ال�سيا�سات �اإجراء االت�ساالت الجتذاب تلك 

ال�سناعات اإىل اململكة. اأما التحدي الثالث فيتمثل يف 

توفري البيئة التقنية �العلمية �اإع��داد القوى العاملة 

املدربة �املوؤهلة لقيادة عملية التنويع ال�سناعي. لذلك 

قامت اململكة خالل العقد املا�سي بزيادة االإنفاق على 

البحث �التطوير �التدريب �اتخاذ مبادرات عدة يف هذا 

املجال �سياأتي ذكرها الحقًا.

�قد اأخذت اململكة منذ عام 1970 باأ�سلوب التخطيط 

التنموي متو�سط املدى �اأجنزت حتى االآن ثمان خطط 

للتنمية �اأقرت عام 2010 خطة التنمية التا�سعة. �ركزت 

خطط التنمية املتعاقبة على اأهداف عامة عده منها 

الب�سرية  امل���وارد  �تطوير  املعي�سة  م�ستويات  حت�سني 

�التنمية املتوازنة بني املناطق �تنويع االقت�ساد الوطني 

�اإيجاد البيئة املنا�سبة للقطاع اخلا�ض. �اختلف تركيز 

كل خطة اعتمادًا على ظر�ف االقت�ساد �درجة تطوره. 

على �سبيل املثال ات�سمت خطة التنمية الثامنة بتبني 

االإي���رادات  بارتفاع  مدعومة  تو�سعية  مالية  �سيا�سة 

العامة النفطية، كما ات�سمت باالعتماد على العديد من 

اال�سرتاتيجيات القطاعية. 

�لكن يالحظ اأن حتقيق اأهداف كل خطة ارتبط ب�سكل 

اأ� باآخر بد�ر االإنفاق احلكومي الذي اعتمد بد�ره على 

د�رة االإي��رادات البرت�لية املتقلبة. �لكن ب�سكل عام 

يالحظ اأن تنمية املوارد الب�سرية ا�ستحوذ على ما ن�سبته 

39 باملائة من االإنفاق خالل اخلطط املتعاقبة ���سل اإىل 

اأعاله خالل خطة التنمية ال�سابعة عند 57 باملائة من 

اإجمايل االإنفاق احلكومي بينما ا�ستحوذ االإنفاق على 

البنية االأ�سا�سية املركز الثاين مبتو�سط 27 باملائة طوال 

الفرتة �بلغ اأعاله خالل خطة التنمية الثانية بح�سة 

49 باملائة من اإجمايل االإنفاق التنموي كما يت�سح من 

ال�سكل التايل.

اإجمايل االإنفاق احلكومي على القطاعات الرئي�سة خالل 

خطط التنمية اخلم�سية )بليون ريال(

 

�من التحديات التي تواجه التخطيط التنموي يف اململكة 

احلكومية  �النفقات  االإي���رادات  د�رة  على  االعتماد 

الدائمة التذبذب ب�سبب التطورات العاملية التي توؤثر 

على م�سار اأ�سواق الطاقة �اأ�سعارها ��سادرات اململكة 

منها. اأما التحدي الثاين فيتمثل يف اإيجاد اآليات التن�سيق 

�ال�سراكة بني القطاعني احلكومي �اخلا�ض لتحفيز 

ا�ستثمار االأخري �اإيجاد البيئة املنا�سبة الإطالق مبادراته 

�م�ساهمته يف حتقيق اأهداف اخلطط االإ�سرتاتيجية.

هذا �قد كان بناء التجهيزات االأ�سا�سية حجر الزا�ية 

لزيادة القدرة اال�ستيعابية لالقت�ساد �تنويع م�سادر 

املاء  �توفري  االأع��م��ال  بيئة  �حت�سني  الوطني  الدخل 

بناء  �ك��ان  املعي�سة.  م�ستويات  �حت�سني  �الكهرباء 

مدينتي اجلبيل �ينبع ال�سناعيتني على اخلليج العربي 

�البحر االأحمر  �اكتمالهما اأ�ائل الثمانينات �اإمدادهما 

مبختلف املرافق من مياه �كهرباء �غاز طبيعي من اأهم 

حوافز زيادة اال�ستثمارات ال�سناعية �توطني �سناعة 

البرت�كيما�يات العاملية يف اململكة. 

�مع بداية العقد احلايل �سرعت اململكة ببناء اجليل 

النمو  مع  ليتنا�سب  االأ�سا�سية  التجهيزات  الثاين من 

ال�سكاين �احل�سري �تنوع الن�ساط االقت�سادي �الرتكيز 

على التنمية االإقليمية. �من اأهم مالمح هذا التطور 

ال�سمال-الو�سط-ال�سرق  احل��دي��د  �سكك  خ��ط  بناء 

لنقل اخلامات املعدنية من ال�سمال اإىل �ساحل اخلليج 

العربي �بناء مدينة لل�سناعات التعدينية يف راأ�ض اخلري 

مدن  بناء  اأي�سًا  مالحمه  �م��ن  اخلليج.  �ساحل  على 

اقت�سادية يف مناطق عدة. كما �جرى تو�سعة �حتديث 

البنية االأ�سا�سية القائمة كبناء حمطات توليد كهرباء 

�حتلية املياه املاحلة مب�ساركة من القطاع اخلا�ض، هذا 

للتو�سع يف الطرق �املطارات ��سكك احلديد  اإ�سافة 

�من  اململكة  ا�ستمرت  لذلك  �اإ�سافة  �االت�����س��االت. 
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املوارد  ال�سريفني بتوجيه  موقعها كحا�سنة للحرمني 

لتو�سعة احلرم املكي �تو�سعة �حتديث البنية االأ�سا�سية 

للم�ساعر املقد�سة من طرق �اأنفاق ��سكك حديد �غريها 

ال�ستيعاب االأعداد املتزايدة من احلجاج �املعتمرين.

�من التحديات التي تواجه قطاع التجهيزات االأ�سا�سية 

املوائمة بني العر�ض �الطلب على تلك التجهيزات يف 

اإ�سافة  ظل الد�رات التي مير بها االقت�ساد الوطني، 

��سيانتها  التجهيزات  تلك  ا�ستخدام  تر�سيد  اإىل 

�ت�سغيلها �اتخاذ ال�سيا�سات �االآليات الالزمة لذلك 

مبا فيها ال�سراكة بني القطاعني احلكومي �اخلا�ض. 

هذا �ت�سهد اململكة منذ عام 2003 بطفرة اقت�سادية 

�اإن�سائية اإحدى �سماتها تو�سعة التجهيزات االأ�سا�سية 

القائمة �بناء جتهيزات اإ�سافية، االأمر الذي اأثر على 

تكلفة بناء تلك التجهيزات �املدى الزمني لتنفيذها 

�ت�سغيلها. 

املوؤثرات على  اأهم  اأحد  الدميوغرايف  العامل  �يعترب 

عملية التنمية اإذ اأن من اأهم اخل�سائ�ض الدميوغرافية 

املواطنني.  ال�سكان  م��ع��دالت من��و  ارت��ف��اع  اململكة  يف 

ففي خالل العقدين املا�سيني ارتفع اأعداد املواطنني 

ال�سعوديني مبعدل 2.6 باملائة �سنويًا متزايدًا من حوايل 

19 مليون ن�سمة عام  1990اإىل  11 مليون ن�سمة عام 

2010 �معدل النمو هذا يقارب �سعف متو�سط املعدل 

اأ�سعاف  �اأربعة  �النامية  ال�ساعدة  االقت�سادات  يف 

املعدل يف االقت�سادات املتقدمة. اأما اخلا�سية الثانية  

فهي تزايد اأعداد العمالة الوافدة  �مرافقيهم مبعدل 

4.2 باملائة �سنويًا طوال العقدين. اأما اخلا�سية الثالثة 

ل�سالح  العمري  التوزيع  م�ستويات  حتيز  يف  فتتمثل 

اإذ ت�سكل امل�ستويات العمرية  الفئات العمرية اليافعة، 

د�ن الثالثة �الع�سرين حوايل ن�سف عدد ال�سكان. 

�اإدراكًا ملركزية التنمية الب�سرية �االجتماعية يف م�سار 

التنمية االقت�سادية �االجتماعية يف اململكة �الو�سع 

الدميوغرايف فيها فقد اأ�لت جميع خطط التنمية ذلك 

م�ستوى  على  �انعك�ض ذلك  اهتمامًا خا�سًا.  اجلانب 

االإنفاق العام على التعليم �التدريب �اخلدمات ال�سحية  

�االجتماعية. �قد ا�ستحوذ االإنفاق على تنمية املوارد 

الب�سرية على اأعلى ن�سيب من االإنفاق العام  عند 54 

باملائة منذ عام 1990 لغاية 2010. �بلغ متو�سط االإنفاق 

على التعليم �التدريب خالل العقد املا�سي 25.2 باملائة 

من اإجمايل االإنفاق العام �كان يتزايد مبعدل �سنوي 

11 باملائة مرتفعًا من 49.3 بليون ريال عام 2000 اإىل 

148.4 بليون ريال عام 2011.  اأما ثاين اأعلى ح�سة من 

االإنفاق العام بعد التنمية الب�سرية خالل 2010-1990 

فكانت تلك املوجهة للخدمات ال�سحية �االجتماعية 

19 باملائة من االإنفاق. �خالل  التي ا�ستحوذت على  

2010 كان  ينمو االإنفاق احلكومي  العقد املنتهي عام 

11.3 باملائة �سنويًا مما  على تلك اخلدمات مبعدل 

اأدى اإىل حت�سن يف العديد من املوؤ�سرات االجتماعية 

�ال�سحية.

توقع  الب�سرية  التنمية  ت��واج��ه  التي  التحديات  �م��ن 

على  العمل  �سوق  الداخلني  املواطنني  اأع���داد  تزايد 

�سوء اخل�سائ�ض الدميوغرافية امل�سار اإليها �م�ستوى 

التقاعد  موؤ�س�سات  م��وارد  على  �تاأثري ذلك  تاأهيلهم 

الثاين  التحدي  اأم��ا  امل�ستقبلية.  �التزاماتها  احلالية 

اإذا اأ�سفنا  فيتمثل بثنائية �سوق العمل )�رمبا ثالثية 

االختالف بني الذكور �االإناث( بني �سوق عمل مواطنة 

تدخل تدريجيًا اإىل ال�سوق �باأعداد متزايدة ��سوق عمل 

�افدة يف القطاع اخلا�ض )ب�سبب االنفتاح الن�سبي ل�سوق 

العمل مع العامل اخلارجي( مب�ستويات اأجور �م�ستويات 

تاأهيل �اإعداد يختلف عن القوى العاملة املواطنة. اأما 

التحدي الثالث فيتمثل باملواكبة بني التنمية االإقليمية 

من جهة �خلق فر�ض عمل تتنا�سب مع متطلبات تلك 

التنمية.

�تعترب ال�سيا�سة املالية حجر الزا�ية يف حتفيز النمو 

املنا�سبة  البيئة  �اإيجاد  االأ�سا�سية  التجهيزات  �بناء 

لالأعمال. �يعترب د�ر االإي��رادات البرت�لية حموريًا يف 

امليزانية العامة للد�لة حيث �ساهمت عام 2011  بحوايل 

93 باملائة من االإيرادات العامة �48 باملائة من الناجت 

من  باملائة   37 العام  االإن��ف��اق  ��سكل  اال�سمي  املحلي 

الناجت املحلي لذلك العام. �قد ا�ستخدم الفائ�ض الذي 

حتقق منذ عام 2003 يف �سداد الدين العام احلكومي 

ل�سناديق التقاعد �املوؤ�س�سات �سبه احلكومية �البنوك 

املحلية مما اأدى اإىل انخفا�ض معدل الدين اإىل الناجت 

من اأكرث من 100 باملائة من الناجت يف ال�سبعينات اإىل 

حوايل 6 باملائة بنهاية 2011 االأمر الذي �ساهم اإىل حد 

كبري يف حت�سني الت�سنيف االئتماين للمملكة.

البرت�لية  االإي����رادات  بتقلب  العامة  املالية  �ت��اأث��رت 

ب�سبب ظر�ف �سوق الطاقة العاملية �قد اأثر ذلك على 

تقديرات �خطط االإنفاق، على �سبيل املثال ترا�ح الفرق 

بني تقديرات االإيرادات النفطية يف امليزانية �املتحقق 

فعاًل خالل العقد املا�سي 2000-2010 ما بني 22 و613 

بليون ريال عامي 2001 و 2008 على التوايل �مبتو�سط 

فائ�ض �سنوي يف تلك التقديرات 208 بليون ريال خالل 

العقد. �قد �اكب االإنفاق العام تذبذب االإيرادات �اإن 

اإذ  املالية  ال�سيا�سة  ب�سبب ح�سافة  اأق��ل،  ب�سكل  كان 

ترا�ح الفرق بني تقديرات االإنفاق العام يف امليزانية 

23 و 110 بليون  �االإنفاق الفعلي خالل العقد ما بني 

 66 2002 و 2008 على التوايل �مبتو�سط  ريال عامي 
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منو 

اقت�شادي 

م�شتدام 

لعامل اآمن ات
اه

تج
ا

بليون ريال خالل العقد 2000-2010.  �يالحظ اأي�سًا 

اأ� باآخر التغري يف  اأن االإنفاق الراأ�سمايل اتبع ب�سكل 

االإيرادات النفطية اإذ تو�سع يف مرحلة تزايدها �تراجع 

يف مرحلة تباطوؤها .

النقد  موؤ�س�سة  بها  فت�سطلع  النقدية  ال�سيا�سة  اأم��ا 

العربي ال�سعودي، �تهدف اإىل حتقيق اال�ستقرار املايل 

�اال�ستقرار يف االأ�سعار �ذلك من خالل متابعة التطورات 

االقت�سادية املحلية �العاملية �تطورات ال�سيولة النقدية 

تزايد  �ب�سبب  حيالها.  الالزمة  االإج���راءات  �اتخاذ 

االإي��رادات العامة �ات�ساع الن�ساط االقت�سادي خالل 

2000-2010 كان عر�ض النقود ينمو مبعدل  الفرتة 

�سنوي 12 باملائة �هو �سعف معدل النمو ال�سنوي الذي 

حتقق خالل العقد ال�سابق له.  اأما بالن�سبة للتطورات 

امل�سرفية فقد منت الودائع مبعدل 13.4 باملائة �سنويًا 

  6.5 2000-2010 مقارنة مبعدل منو  الفرتة  خالل 

باملائة يف عقد الت�سعينات. �بالن�سبة للقر��ض فقد كانت 

14.7 و12.7 باملائة  معدالت النمو ال�سنوية للفرتتني 

على التوايل. �بينما كانت املطلوبات من القطاع اخلا�ض 

11 باملائة �سنويًا خالل عقد الت�سعينات  تنمو مبعدل 

اأحذت تنمو مبعدل 16 باملائة �سنويًا خالل العقد التايل 

لذلك. �بلغ متو�سط معدل النمو ال�سنوي يف موجودات 

2000-2010 حوايل  امل�سارف التجارية خالل العقد 

12 باملائة مقارنة مبتو�سط معدل منو �سنوي 6.7 باملائة 

يف عقد الت�سعينات.

�فيما يتعلق بال�سغوط الت�سخمية، فقد جنحت اململكة 

اأدنى  يف جتنبها �االإبقاء على معدالت الت�سخم عند 

امل�ستويات على مدار الثالثة عقود املا�سية با�ستثناء 

اأعوام االأخرية، فقد ارتفع معدل الت�سخم يف  االأربعة 

عام 2006 اإىل نحو 2.2 باملائة مقارنة مبتو�سط 0.3 

باملائة خالل الع�سر �سنوات ال�سابقة لذلك. ��سهد هذا 

اأن  املعدل زيادة مطردة خالل ال�سنوات الالحقة اإىل 

بلغ ذر�ته يف عام 2008 متجا�ًزا  10 باملائة ب�سبب اأزمة 

الغذاء العاملية �زيادة تاأثري الت�سخم امل�ستورد باالإ�سافة 

اإىل عوامل داخلية �انخف�ض اإىل اإىل 6.5 باملائة عام 

.2010

اإي��رادات البرت�ل خالل ال�سنوات  �نتج عن ارتفاع 

االحتياطية  االأ���س��ول  يف  ارتفاعًا  املا�سية  القليلة 

ملوؤ�س�سة النقد من 155 بليون د�الر عام 2005 اإىل 

2011 �اجته  524 بليون د�الر يف �سبتمرب  ح��وايل 

اأ�راق  ا�ستثمارات يف  اإىل  باملائة منها   70 ح��وايل 

مالية باخلارج �الباقي احتياطي ذهب �احتياطي 

لدى �سند�ق النقد الد�يل ��دائع باخلارج. �ب�سبب 

د�ر اململكة يف جمموعة الع�سرين �مركزها املايل 

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ان�سمت  فقد 

اإ�سافة  ي�سم  ال��ذي  امل��ايل  اال�ستقرار  اإىل جمل�ض 

��سوي�سرا  ��سنغافورة  هولندا  الع�سرين  ملجموعة 

�بع�ض املنظمات �املوؤ�س�سات املالية الد�لية �الذي 

2009، �يهدف املجل�ض تن�سيق  مت تاأ�سي�سه يف عام 

عمل موؤ�س�سات الرقابة املالية على امل�ستوى الد�يل 

�كذلك دعم �تطوير الرقابة املالية الفاعلة، �اإىل 

جلنة بازل للرقابة امل�سرفية الفاعلة التي ت�سم 26 

د�لة �مقاطعة مبا فيها جمموعة الع�سرين، �تعترب 

هذه اللجنة منتدى ملناق�سة ق�سايا الرقابة امل�سرفية 

بهدف  امل�سرفية  الرقابية  اجلهات  بني  �التعا�ن 

تعزيز الرقابة امل�سرفية �تعزيز اإدارة املخاطر على 

م�ستوى االقت�ساد العاملي.

�بالن�سبة ملوقع اقت�ساد اململكة يف حميطها االإقليمي 

�العاملي فيعترب اقت�سادها االأك��رب يف منطقة ال�سرق 

التعا�ن  �جمل�ض  العربية  �املنطقة  عمومًا  االأ����س��ط 

اخلليجي بوجه خا�ض حيث ميثل ناجتها االإجمايل لعام 

15 و26 و46 باملائة من النواجت املحلية  2010 حوايل 

التعا�ن  �جمل�ض  العربية  �املنطقة  االأ����س��ط  لل�سرق 

التجارة اخلارجية فقد  اأم��ا يف قطاع  ال��ت��وايل.  على 

متتعت لعقود بفائ�ض يف امليزان التجاري �يف احل�ساب 

اجلاري )الذي ي�سمل اخلدمات �التحويالت( طوال 

العقد املا�سي. �قد عزز االقت�ساد ال�سعودي يف االآ�نة 

االأخ��رية موقعه عامليًا يف خمتلف املوؤ�سرات الد�لية. 

اإ�سافة ملركزها البرت�يل، فقد مت ت�سنيف اململكة  اإذ 

كواحدة من اأكرب 20 اقت�سادًا يف العامل. �احتلت اململكة 

املركز التا�سع عامليًا من حيث اال�ستقرار االقت�سادي، 

�املرتبة 15 بني اأكرب امل�سدرين لل�سلع يف العامل، �املرتبة 

العامل )با�ستثناء  لل�سلع يف  امل�ستوردين  اأكرب  21 بني 

 28 التجارة البينية لد�ل االحتاد االأ�ر�ب��ي( �املرتبة 

بني اأكرب امل�ستوردين للخدمات يف العامل، اإ�سافة اإىل 

احتالل املرتبة ال�سابعة يف موؤ�سر تنمية جتارة التجزئة 

العاملية. �يعود جانب من هذا االأداء ب�سكل عام على 

خلفية ان�سمام ال�سعودية اإىل منظمة التجارة العاملية يف 

نهاية 2005 �ما �ساحب ذلك من حت�سينات �تطويرات 

للقوانني �الت�سريعات االقت�سادية.

�ت�ساهم اململكة من خالل برامج �موؤ�س�سات امل�ساعدات 

االإمنائية لديها اأ� الربامج �املوؤ�س�سات االإقليمية �الد�لية 

التي هي ع�سو فيها يف متويل م�ساريع التنمية يف الد�ل 

النامية. �تتبواأ اململكة منذ ثالثة عقود ال�سدارة عامليًا 

يف حجم امل�ساعدات االإمنائية كن�سبة من الناجت املحلي 

االإجمايل حيث بلغ اإجمايل م�ساعداتها االإمنائية مائة 

1.1 باملائة من ناجتها االإجمايل  بليون د�الر �بن�سبة 

0.7  باملائة امل�ستهدفة من االأمم  ال�  متجا�زة ن�سبة 

املتقدمة  ال�سناعية  ال���د�ل  م��ن  كمعونات  امل��ت��ح��دة 

للد�ل النامية. �قد اأطلقت اململكة عام 2008 مبادرة 

مكافحة فقر الطاقة يف الد�ل النامية التي تعاين من 

ذلك �خ�س�ست موارد مالية يف برامج االإقرا�ض لدى 

ال�سند�ق ال�سعودي للتنمية �دعم ال�سناديق االإقليمية 

�الد�لية التي ت�ساهم فيها بن�سيب االأ�سد كال�سند�ق 

الكويت  يف  �االجتماعي  االقت�سادي  لالإمناء  العربي 

�بنك التنمية االإ�سالمي يف جدة ��سند�ق اأ�بك للتنمية 

الد�لية يف فيينا �غريها من املوؤ�س�سات.

ع�شو جمل�س ال�شورى •
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جا
رؤساء برلمانات دول مجموعة ات

العشرين المفتاح الرئيس لتحقيق 
االلتزامات المرسومة

غاتوت عبداهلل من�شور •

�سعرت بالفخر باختيار اململكة العربية ال�سعودية ممثلة مبجل�ض ال�سورى ال�ست�سافة االجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة 

الع�سرين خالل الفرتة من 24-26 فرباير 2012م، كما اإنني على ثقة تامة باأن جمل�ض ال�سورى يقوم بكل ما يف ��سعه الإجناح هذا االجتماع.

كما هو معر�ف باأن االجتماع الت�سا�ري الثاين لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة الع�سرين املنعقد خالل الفرتة من 18-20 مايو 2011م، قد اأ�سدر 

البيان امل�سرتك لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة الع�سرين �الذي يعك�ض يف م�سمونه م�سوؤ�لية برملانات د�ل جمموعة الع�سرين للبحث عن نهج م�سرتك 

يف حل الق�سايا العاملية التي تهدف اإىل حتقيق الرفاهية العامة �االأمن �ال�سلم العامليني. فمختلف الق�سايا ذات ال�سلة بتحقيق الرفاهية العامة �حتقيق 

االأمن �ال�سلم العامليني املذكور تتطلب بال�سر�رة اإىل تعا�ن بني برملانات د�ل جمموعة الع�سرين للرد على م�ساكل االأزمة االقت�سادية �الفقر �تغري املناخ 

�احلوادث النو�ية �اجلرمية العابرة للحد�د �االإرهاب �التفا�ت االقت�سادي �اإدارة الكوارث �غريها.

�اإن االجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة الع�سرين خالل الفرتة 24-26 من �سهر فرباير اجلاري بطبيعة احلال �سيوؤكد اأكرث ما 

ت�سمنه البيان امل�سرتك املذكور ��سيدخل مرحلة البحث عن خطة عمل م�سرتك، حيث �سي�سبح التفاهم �العزم امل�سرتك لر�ؤ�ساء برملانات د�ل جمموعة 

الع�سرين، مفتاحًا رئي�سًا لتحقيق االلتزامات املر�سومة.

�تود اإند�ني�سيا نف�سها من خالل نظام جمموعة الع�سرين، امل�ساهمة يف اإدارة االقت�ساد العاملي مبا فيها معاجلة االأزمة يف منطقة اأ�ر�با �بع�ض الد�ل 

االأخرى يف �قتنا الراهن. �كما هو معر�ف باأن االأزمة العاملية احلالية اأثار بع�سها عدم التوازن يف االقت�ساد العاملي. لذا فاإن املجتمع الد�يل يجب اأن 

يتحد يف جعل االقت�ساد العاملي اأكرث توازنًا، حيث �ستعلب اإند�ني�سيا د�رًا مهمًا يف دفع عملية اإعادة التوازن العاملي.

�اأ�د يف هذه املنا�سبة اأن اأ�سري بكل اعتزاز اإىل العالقات الثنائية بني اإند�ني�سيا �اململكة العربية ال�سعودية التي ت�سري على نحو متزايد من القوة �املتانة، 

�ذلك بوجود موؤ�سرات من تطور مهم يف احلجم التجاري خالل العامني االأخريين، من 4.092 بليون د�الر اأمريكي عام 2009م اإىل 5.52 بليون د�الر 

اأمريكي عام 2010م، �حتى يناير – اأكتوبر 2011م، بلغ احلجم التجاري بني البلدين 5.65 بليون د�الر اأمريكي، �يف عام 2010م عانت اإند�ني�سيا من 

عجز بلغ حوايل 3.19 بليون د�الر، يف حني اأن العجز خالل فرتة يناير- اأكتوبر 2011م، بلغ 3.25 بليون د�الر اأمريكي، �ذلك ب�سبب زيادة ا�سترياد 

البرت�ل �الغاز من اململكة العربية ال�سعودية مبقدار بلغ 4.4 بليون د�الر اأمريكي، �مع ذلك ح�سلت زيادة مهمة نوعًا ما يف ال�سادرات غري البرت�لية 

الإند�ني�سيا مبقدار بلغ 1.2 بليون د�الر اأمريكي.

اإ�سافة اإىل ذلك ميكن اأي�سًا االإ�سارة بتطور زيارة ال�سياح ال�سعوديني اإىل اإند�ني�سيا، حيث بلغ عددهم عام 2009م 47 األف �سائح، �خالل عام 2010م 

بلغ عددهم 53 األف �سائح  �يف عام 2011م بلغ عدد ال�سياح ال�سعوديني 90 األف �سائح، جتا�ز العدد امل�ستهدف من قبل �زارة ال�سياحة �ال�سناعات 

االإبداعية باجلمهورية االإند�ني�سية �هو 70 األف �سائح، �يتوقع يف عام 2012م اأن يزداد عدد ال�سياح ال�سعوديني مقارنة بالعام املا�سي، �متا�سيًا بهذا 

ميكن االإ�سارة باأن اال�ستثمار ال�سعودي باإند�ني�سيا بلغ 8.6 بليون د�الر اأمريكي.

�نحن نرى اأن اململكة العربية ال�سعودية كبلد م�ستقر �مزدهر �قوي ��سخي �سيعود بالنفع الكبري له �ل�سعبه �للد�ل العربية �االإ�سالمية، بل للعامل كله.

اأ�ساأل اهلل العلي القدير �نيابة عن �سعب �حكومة اجلمهورية االإند�ني�سية ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك 

اململكة العربية ال�سعودية �ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود، �يل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء �زير الداخلية، موفور 

ال�سحة �ال�سعادة �التوفيق يف حتقيق ما ت�سبو اإليه قيادة هذا البلد من تقدم �ازدهار �رخاء ل�سعبهم النبيل.

�نعرب مرة اأخرى اأ�سالة عن نف�سي �نيابة عن �سعب �حكومة اجلمهورية االإند�ني�سية عن اأخل�ض تهانينا على الثقة التي منحت للمملكة العربية ال�سعودية 

ممثلة مبجل�ض ال�سورى ال�ست�سافة االجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف د�ل جمموعة الع�سرين، �سائلني اهلل عز �جل اأن يبارك �يوفق هذه 

الد�لة �قادتها بحيث تكون قادرة على حتقيق تطلعاتهم نحو بلدة طيبة �رب غفور.

�شفري اجلمهورية الإندوني�شية لدى اململكة العربية ال�شعودية •



�بغ�ض النظر عن الد�ر الذي قامت به اململكة يف العديد 

من املنظمات املتخ�س�سة، فاإنها اأعطت ق�سية التنمية 

اأ�لويًا يف �سيا�ستها  امل�ستدامة لبلدان اجلنوب مركزًا 

اخلارجية، �لهذه الغاية فقد ركزت جهودها على دعم 

املنظمات االقت�سادية القائمة، �خا�سة �سند�ق النقد 

الد�يل �البنك الد�يل للتنمية. �قد ا�ستطاعت اململكة 

بف�سل د�رها اخلا�ض �املوؤثر داخل املنظمتني اأن تكون 

الد�لة الوحيدة يف العامل العربي �االإ�سالمي، التي حتتل 

مركز الع�سوية الدائمة داخل املوؤ�س�ستني، �ذلك من 

خالل جمل�سي اإدارة ال�سند�ق �البنك.

�قد مكنها هذا الد�ر بامتياز من اأن تكون الناطق با�سم 

بلدان اجلنوب، �املدافع عنها داخل املنتديات الد�لية، 

التحول  خالل  من  جناحها  اأثبتت  اإ�سرتاتيجية  �هي 

الكبري يف د�ر كل من �سند�ق النقد الد�يل �جمموعة 

البنك الد�يل التي اأ�سبحت تركز يف خمتلف اأن�سطتها 

على ق�سايا التنمية امل�ستدامة لبلدان اجلنوب.

اأدت��ه  �يلقي التقرير التايل ال�سوء على ال��د�ر ال��ذي 

اململكة يف اإطار التنظيم الد�يل من اأجل املحافظة على 

ال�سالم العاملي �د�رها داخل التنظيمات االقت�سادية  

لتحقيق التنمية �الرخاء يف عدد من بلدان العامل. 

اإلسهام في التنظيم الدولي ألجل 
السالم:

اأ�اًل: الد�ر ال�سعودي من خالل التنظيمات االإقليمية:

�العربي  االإقليمي  حميطها  يف  اململكة  عالقات  تبد� 

�االإ�سالمي �كاأنها قطب الرحى ملجموعة من الد�ائر 

املرتبطة بع�سها ببع�ض انطالقًا من االإط��ار املحد�د 

يف جمل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج العربية اإىل اجلامعة 

العربية �انتهاء مبنظمة التعا�ن االإ�سالمي، ففي كل 

اأدت اململكة د�رًا حا�سمًا يف عملية  من هذه الد�ائر 

اأ�سا�سية ال�ستمرار تلك  التاأ�سي�ض، كما �سكلت �سمانة 

املنظمات يف القيام بد�رها �النجاح يف مهماتها.

اأدت��ه  ب��ال��د�ر ال���ذي  �ترتبط ه��ذه املكانة ب��االأ���س��ا���ض 

اأمينًا للحرمني  اململكة على مر التاريخ لكونها حار�سًا 

ال�سريفني، �اجلهود املثلى التي بذلتها يف خدمة حجاج 

بيت اهلل �سواء على م�ستوى اإعداد البنيات ال�سر�رية 

لال�ستقبال، اأ� توفري كل اخلدمات مما اأ�سبح م�سدر 

تنويه �اإعجاب يف كل بقاع العامل االإ�سالمي. �قد اأ�سفت 

م�سوؤ�لية حرا�سة احلرمني ال�سريفني �خدمتهما على 

اململكة �سعورًا بالثقة �االطمئنان لدى كل اأطراف اجلوار 

االإقليمي �سواء منطقة اخلليج اأ� خمتلف بقاع العاملني 

العربي �االإ�سالمي.

�انطالقًا من هذا املوقع اال�ستثنائي الذي دعمته حكمة 

االإقليمية  للم�سكالت  ر�ؤيتها  �بعد  ال�سعودية  القيادة 

املرجح  د�ر  ت���وؤدي  اململكة  اأ�سبحت  فقد  �ال��د�ل��ي��ة، 

االإقليمي من اأجل احلفاظ على ال�سالم �اال�ستقرار، 

الو�سيط  د�ر  الق�سايا  من  الكثري  ب�ساأن  �متار�ض  بل 

للنزاعات، �هي  ال�سلمية  الت�سوية  الناجح يف حتقيق 

تتمتع  ال�سعودية  الدبلوما�سية  معها  اأ�سبحت  ��سعية 

بالثقة �امل�سداقية يف خمتلف املنتديات.

بالتاأكيد توافر اململكة على ما  �قد دعم هذا املركز 

العاملي،  النفطي  االحتياطي  م��ن  باملائة   25 يناهز 

1973م  �توافرها منذ تاريخ ال�سدمة النفطية ل�سنة 

نقدية  ��سيولة  النفط  عائدات  من  مهم  فائ�ض  على 

اأعطتها الفر�سة املنا�سبة لدعم م�ساريعها بالو�سائل 

املادية الكفيلة بو�سولها اإىل حيز التنفيذ.

�هكذا �يف االإطار اخلليجي فقد اأ�سهمت اململكة ب�سكل 

�قطر  �الكويت  البحرين  د�ل  من  كل  جمع  يف  موؤثر 

�عمان �االإمارات الإن�ساء جمل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج 

العربية الذي قامت االأطراف املتعاقدة بتوقيع د�ستوره 

مبادرات لدعم التنمية في بلدان العالم

المملكة تؤدي دور المرجح اإلقليمي من أجل 
الحفاظ على السالم واالستقرار في العالم

حتتل اململكة العربية ال�شعودية مكانة مهمة يف التنظيم الدويل احلديــث. فعلى ال�شعيد 

اأ�شهمت يف تاأ�شي�س جامعة الدول  الإقليمي كانت اململكة من بني البلدان القليلة التي 

العربية مبا�شرة بعد نهاية احلرب العاملية الثانية. كما اأنها �شعت بعد دعوة العاهل املغربي 

اإحــراق امل�شجد الأق�شى  اإ�شالمي لتدار�س نتائج  امللك احل�شن الثاين اإىل عقد موؤمتر 

1969م اإىل التم�شك باإ�شفاء �شبغة الدوام وال�شتمرارية على هذه املبادرة، وذلك  �شنة 

اإطار  1972م يف جــدة. ويف  با�شت�شافة مقر منظمة التعاون الإ�شالمي ابتداء من �شنة 

منظومة الأمم املتحدة كانت اململكة العربية ال�شعودية من البلدان العربية القليلة التي 

وقعت ميثاق �شان فران�شي�شكو الذي تاأ�ش�شت مبقت�شاه منظمة الأمم املتحدة.
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بتاريخ 22 رجب 1401ه�/ 1981/5/25م.

العامة لهذه املنظمة  �ت�ست�سيف اململكة مقر االأمانة 

اأنها �على الرغم من اأهميتها لكونها اأكرب  اإال  الفتية 

د�لة داخل املنظمة اإال اأن العالقات بني االأع�ساء منظمة 

ب�سكل دميقراطي حيث تتنا�ب الد�ل االأع�ساء رئا�سة 

املجل�ض االأعلى الذي ي�سم قادة الد�ل ال�ست، كما اأن 

القرارات تتخذ باأغلبية االأ�سوات.

�ميار�ض املجل�ض االأعلى بحكم اأهميته د�ر جلنة ت�سوية 

اأثبتت اململكة كلما تعلق االأمر بنزاع  املنازعات حيث 

اأع�ساء املجل�ض  اأ� ت�سارب يف امل�سالح بني  ح��د�دي 

للتوازن،  ب��د�ر املرجح �احلافظ  القيام  قدرتها على 

�من املوؤكد اأن ممار�سة هذا الد�ر بامتياز اأحدثت اآثارًا 

حممودة على ت�سريع �ترية االندماج داخل املجل�ض �على 

ت�سوية كل امل�سكالت القائمة بني اأع�سائه ب�سكل �سلمي 

�بفعالية يندر توافرها يف منظمات اإقليمية مماثلة.

�يف االإطار االأ��سع كانت اململكة من بني البلدان العربية 

املوؤ�س�سة جلامعة الد�ل العربية �ذلك يف �سنة 1365ه�/ 

1945م، �اإذا كان الهدف االأ�سا�سي من تاأ�سي�ض هذه 

املنظمة هو تعزيز التعا�ن �الوحدة بني العرب �الدفاع 

عن م�ساحلهم امل�سرتكة اإال اأنها مل تتمكن ب�سكل موؤثر 

اأن�سئت من اأجلها، �يرجع  من حتقيق االأه��داف الت�ي 

الكثري�ن هذا التقهقر اإىل البنية املوؤ�س�سية للمنظمة 

�نظام الت�سويت فيها الذي يرتكز على االإجماع بدل 

االأغلبية، �كذلك اإىل عدم االن�سباط يف عقد موؤمترات 

القمة التي فقدت �سبغتها الد�رية، �كذلك اإىل عدم 

االلتزام باملقررات �التو�سيات.

�على الرغم من ذلك فقد بذلت اململكة داخل منظمة 

اجلامعة العربية د�رًا حممودًا يف التقريب بني �جهات 

نظر خمتلف البلدان العربية، �ذل��ك من اأج��ل حقن 

العالقات نحو حافة احلرب.  الدماء �تفادي تدهور 

�هكذا داأبت على بذل ��ساطتها �م�ساعيها احلميدة 

لت�سوية املنازعات بني بلدان اخلليج، كما ثابرت بو�سفها 

ع�سوًا يف اجلامعة للعمل على حت�سني الو�سع يف لبنان 

اأما الق�سية  اأ�سبح غارقًا يف احلرب االأهلية،  اأن  بعد 

الفل�سطينية �هي اأعقد م�سكالت العامل العربي �املجتمع 

ال��د�يل على االإط��الق فقد حا�لت اململكة من خالل 

العرب  �زراء اخلارجية  �م��وؤمت��رات  القمة  موؤمترات 

�خمتلف اللجان �على راأ�سها القمة ال�سباعية اأن توحد 

اأ�سوات املجموعة العربية بخ�سو�ض التو�سل اإىل حل 

عادل �من�سف للنزاع متتبعة طريق احلكمة �الواقعية، 

�هكذا اأ�سهمت يف اإقرار اعرتاف عربي مطلق مبنظمة 

التحرير الفل�سطينية �عدها املمثل الوحيد �امل�سر�ع 

لل�سعب الفل�سطيني.

الوحيدة  الو�سيلة  اأن  االإط��ار  اململكة ترى يف هذا  اإن 

لتجنب احتمال الوقوع يف اآف�ة احلرب هي الرجوع اإىل 

االتفاق عليها يف موؤمتر  التي جرى  �املبادئ  االأ�س�ض 

مدريد �خا�سة مبداأ االأر���ض مقابل ال�سالم، اإ�سافة 

اإىل الوفاء بالتعهدات �االلتزامات املن�سو�ض عليها يف 

اتفاقيات اأ�سلو. �اأن االأمن الذي ت�سعى اإليه اإ�سرائيل ال 

ميكن بلوغه اإال يف اإطار �سالم �سامل �عادل يكفل جلميع 

االأطراف االأمن املتوازن �املتكامل �حتقيق اال�ستقرار 

�النماء جلميع �سعوب املنطقة.

كما اأن اململكة بذلت يف اإطار اجلامعة العربية جهودًا 

م�سكورة من اأجل نزع جميع اأ�سلحة الدمار ال�سامل من 

بذلت اململكة داخــل اجلامعة العربية 

دوراً حمموداً يف التقريب بني وجهات 

نظر خمتلف الــبــلــدان العربية وذلــك 

من اأجل حقن الدماء وتفادي تدهور 

العالقات

االأطراف الفل�سطينية يوؤد�ن منا�سك العمرة عقب توقيع امل�ساحلة برعاية �سعودية
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منطقة ال�سرق االأ��سط، �بف�سل هذه اجلهود اأ�سدرت 

اجلامعة يف د�رتها 101 قرارًا يدعو اإىل جعل منطقة 

ال�سرق االأ��سط منطقة خالية من االأ�سلحة مبختلف 

اأنواعها النو�ية �الكيميائية �البيولوجية، �هذا املوقف 

نتيجة  باملنطقة  املحدقة  باملخاطر  ت��ذك��ريًا  اإال  لي�ض 

احتكار اإ�سرائيل لل�سالح النو�ي، ��سعي بع�ض البلدان 

اأ�سلحة بيولوجية �كيما�ية من اأجل  االأخرى المتالك 

حتقيق الردع �حتدي التفوق االإ�سرائيلي.

اأما بالن�سبة للعامل االإ�سالمي فاململكة العربية ال�سعودية 

�ستبقى اأبد الدهر ذلك املركز الديني �احل�ساري الذي 

�باالإ�سافة  مكان،  كل  من  امل�سلمني  قلوب  اإليه  تهفو 

اإىل ذلك فقد ا�ست�سافت اململكة مقر منظمة التعا�ن 

االإ�سالمي مبدينة جدة ابتداء من �سنة 1972م بعد اأن 

اأ�ل امل�ساركني يف موؤمتر الرباط االإ�سالمي  كانت من 

امل�ساركني يف  اأ�ل  من  كانت  اأن  �بعد  1969م،  ل�سنة 

تاأ�سي�ض املنظمة اجلديدة �دعمها.

ثانيًا: الدور السعودي فـي إطار 
منظمة األمم المتحدة:

منذ اأكرث من خم�سني �سنة م�ست قام امللك في�سل �معه 

اأخوه امللك فهد –يرحمهما اهلل-  برحلة اإىل نيويورك 

اآل �سعود موؤ�س�ض  حاملني توجيهات امللك عبد العزيز 

املنظمة  تاأ�سي�ض  يف  امل�ساركة  بق�سد  �ذل��ك  اململكة، 

العاملية، �هكذا �بعد اأن جنح امللك عبد العزيز يف اإعادة 

اأرجاء اململكة �فق مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية  توحيد 

املرتكزة على العدالة �ال�سالم �امل�سا�اة �االإخاء بني 

النا�ض بادر اإىل امل�ساركة يف تاأ�سي�ض اأكرب هيئة د�لية 

ت�سعى اإىل اإر�ساء املبادئ نف�سها على نطاق عاملي.

�الأنها �اح��دة من اخلم�سني د�ل��ة املوقعة على ميثاق 

االأمم املتحدة فقد اأ�سهمت اململكة يف 3 جماالت اأ�سا�سية 

من ميزانية االأمم املتحدة:

امليزانية العامة للمنظمة.

يف جمال قوات حفظ ال�سالم الد�يل.

ميزانيات املنظمات املتخ�س�سة.

�هذه امل�ساهمة مل تكن مادية فح�سب بل كانت مقر�نة 

بد�ر قيادي اأطره الدبلوما�سيون �رجال الد�لة �على 

راأ�سهم �زير اخلارجية االأمري �سعود الفي�سل. �ميكن 

القول بكل اقتناع اأن اململكة انتهجت اإ�سرتاتيجية �سمولية 

تعتمد جمموعة من املبادئ االأ�سا�سية التي ت�سكل ثوابت 

مركزية يف �سيا�ستها اخلارجية، �ذلك من اأجل حتقيق 

عامل اأف�سل ي�سوده ال�سالم �اال�ستقرار.

الإ�سرتاتيجية  الرئي�سة  املبادئ  تلك  اخت�سار  �ميكن 

اململكة داخل االأمم املتحدة يف ميدان ال�سالم فيما ياأتي:

احترام سيادة الدول األعضاء:

ترى اململكة منذ م�ساركتها يف تاأ�سي�ض املنظمة العاملية 

اأن العالقات بني الد�ل االأع�ساء يجب اأن تكون مطبوعة 

ب��االح��رتام املتبادل �التعا�ن يف اإط��ار امل��ب��ادئ التي 

ي�سمنها ميثاق االأمم املتحدة.

تسوية المنازعات بالطرق السلمية:

لقد داأبت اململكة يف �سيا�ستها اخلارجية �با�ستمرار 

على نبذ اللجوء اإىل القوة اأ� دعم اأعمال العد�ان عادة 

اأن كل املنازعات الد�لية يجب اأن تخ�سع للت�سوية عن 

طريق الو�سائل ال�سلمية املن�سو�ض عليها يف املادة 33 

من ميثاق املنظمة العاملية �املتمثلة يف الو�ساطة �التوفيق 

�التحكيم �اللجوء اإىل الق�ساء الد�يل.

لكن اململكة �بقدر ما حتبذ ت�سوية املنازعات بالو�سائل 

ال�سلمية اإال اأنها ترى اأن املجتمع الد�يل يجب اأن يتوافر 

على االإرادة ال�سيا�سية الكاملة لتمكني املنظمة العاملية 

من القيام بد�رها يف تطبيق مبادئ ميثاقها. 

تطبيق مبادئ الشرعية الدولية 
لتكون وسيلة لتحقيق السالم:

ترى اململكة اأنه ال ميكن ملنظمة االأمم املتحدة اأن حتقق 

اإذا عملت على  اإال  النجاح املن�سود يف حتقيق ال�سالم 

نقل املبادئ امل�سمنة يف قراراتها �تو�سياتها من اإطارها 

النظري اإىل الواقع العملي، فعدم احرتام القرارات 

اململكة �شتبقى املركز الديني الذي تهوي 

اإليه اأفئدة امل�شلمني
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�عدم  امل��ب��االة  بعدم  �سعور  عليه  يرتتب  �التو�سيات 

احرتام املنظمة بجميع موؤ�س�ساتها.

اإللحاح على النزع الكامل ألسلحة 
الدمار الشامل:

ترى اململكة اأن كل جهود االأمم املتحدة لتحقيق ال�سالم 

�ستبقى م�سلولة اإذا ا�ستمر ال�سباق املحموم بني اأع�ساء 

املجتمع الد�يل من اأجل امتالك اأ�سلحة الدمار ال�سامل 

مبختلف اأنواعها، مبا فيها االأ�سلحة النو�ية �الكيميائية 

�البيولوجية. 

�ترى اململكة يف هذا املجال اأن احتكار اإ�سرائيل لل�سالح 

النو�ي يف منطقة ال�سرق االأ��سط بالذات نذير �سوؤم 

بالن�سبة مل�ستقبل ال�سالم يف املنطقة، بل �حافزًا يدفع 

باقي الد�ل نحو حتطيم هذا االحتكار اأ� امتالك اأ�سلحة 

دمار بديلة. 

التصدي لإلرهاب الدولي:

لقد متيز موقف اململكة العربية ال�سعودية يف هذا املجال 

املمار�سات  اأ�سكال  لكل  �املطلقة  ال�سريحة  باالإدانة 

االإرهابية، �هو موقف ُعرب عنه بو�سوح اأمام موؤ�س�سات 

االأمم املتحدة، ��سمن البيانات ال�سادرة عن جمل�ض 

التعا�ن لد�ل اخلليج العربي �د�ل اإعالن دم�سق �جامعة 

الد�ل العربية.

�تت�سح حكمة هذا املوقف ال�سعودي من خالل الرتكيز 

على عن�سرين اأ�سا�سيني:

اأ - االإحلاح على ال�سبغة العاملية �ال�سمولية للظاهرة 

التي  الغربية  املزاعم  االإرهابية، �هو ما يعني رف�ض 

البلدان  تطبع  خ�سو�سية  الظاهرة  ه��ذه  م��ن  جتعل 

العربية �االإ�سالمية على �جه اخل�سو�ض.

ب - دعوة املجتمع الد�يل اإىل �سر�رة البحث يف د�افع 

الظاهرة �اأ�سبابها د�ن االكتفاء بالرتكيز على الردع 

�العقاب. 

االأمم  اإط��ار  ت�سافر اجلهود يف  اأج��ل  العمل من  ج- 

املتحدة لتعقب جمرمي احلرب �حماكمتهم جزاء ملا 

يقرتفونه من جرائم �سد االإن�سانية. 

تفعيل د�ر املنظمة ���سع ميثاقها مو�سع التطبيق:

عملية  يف  م�ساركتها  �منذ  دائ��م��ًا  اململكة  كانت  لقد 

التاأ�سي�ض االأ�يل لالأمم املتحدة يف �سان فران�سي�سكو 

1945م حري�سة على دعم كل اجلهود الهادفة  �سنة 

اإىل اإ�سفاء مزيد من الفعالية على د�ر املنظمة �حت�سني 

اأدائها �خا�سة منها اجلمعية العامة التي تعد اجلهاز 

الدميقراطي للمنظمة.

�هكذا دعمت منذ �سنة 1950م قرار “االحتاد من اأجل 

ال�سالم” الذي اأعطى اجلمعية العامة فر�سة الت�سدي 

حلاالت العد�ان �اتخاذ كل التدابري ال�سر�رية مبا فيها 

ا�ستعمال القوة امل�سلحة اإذا ف�سل جمل�ض االأمن يف القيام 

اإن�ساء  1965م يف  اأ�سهمت منذ �سنة  اأنها  ب��د�ره، كما 

جمموعة من اللجان االأممية الهادفة اإىل تفعيل د�ر 

االأمم املتحدة اأ� اإعادة النظر يف امليثاق.

�ترى اململكة االآن اأن من �اجب االأمم املتحدة اأن تتكيف 

مع التحديات التي يفر�سها النظام العامل�ي اجلديد. 

�لذلك فقد دعمت االق��رتاح��ات التي قدمها االأم��ني 

العامان ال�سابق بطر�ض غايل �سمن تقريره املعر�ف 

ب� “ اأجندة ال�سالم”، �كويف عنان الهادفة اإىل اإعادة 

هيكلة موؤ�س�سات االأمم املتح�دة �اأجهزتها االإدارية.

المملكة قدمت الصورة الحقيقية 
لإلسالم من خالل إغاثتها للمحتاجين 

في مختلف دول العالم

اأ - د�ر اململكة يف التنظيمات الد�لية ب�سكل عام:

ال�سبعينيات على  ابتداء من عقد  اململكة  لقد عملت 

امليدان  يف  مكثف  ب�سكل  النقدية  فوائ�سها  توظيف 

التنموي.

الدبلوما�شية ال�شعودية تتمتع بالكثري 

من امل�شداقية يف خمتلف املنتديات
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�هكذا عملت على دعم جهود برنامج الغداء العاملي 

كل  ع��رب  املحتاجني  اإىل  الغذائية  امل���واد  اإي�سال  يف 

بلدان ال��ع��امل، �ه��ي تربعات نقدية �اأخ���رى عينية، 

�ذلك مبعدل يزيد عن 100 مليون ريال يف ال�سنة. كما 

��سعت اإىل جانب البلدان اخلليجية االأخ��رى ابتداًء 

1401ه������/1981م برنامج اخلليج مل��وؤازرة  من �سنة 

املنظمات االإن�سانية �االإمنائية التابعة لالأمم املتحدة، 

�قد قدمت اململكة مبفردها نحو78% من موارد هذا 

40% من م��وارده لدعم منظمة  الربنامج الذي ر�سد 

كما  )اليوني�سيف(،  الطفولة  لرعاية  املتحدة  االأمم 

ا�ستفادت منه العديد من املنظمات االأخرى مثل منظمة 

ال�سحة العاملية �منظمة االأغذية �الزراعة �منظمة 

العمل الد�لية �برنامج البيئة �اليون�سكو ��سند�ق االأمم 

املتحدة لالأن�سطة ال�سكانية.

اململكة  من  �تقديرًا  الالجئني،  م�ساعدة  جمال  �يف 

للد�ر االإن�ساين الذي ت�سطلع به مفو�سية االأمم املتحدة 

اإ�سهامًا  لها  تقدم  اأن  اعتادت  الالجئني فقد  ل�سوؤ�ن 

ب�سكل  لفائدتها  تربعت  كما  ن�ساطها،  لدعم  �سنويًا 

جزايف خالل املوؤمتر االأ�ل �املوؤمترات املوالية مببالغ 

مالية مهمة �بكميات �سخمة من احلبوب خ�س�ست 

اإفريقيا، �خا�سة الالجئني يف  مل�ساعدة الالجئني يف 

ال�سومال.

�بالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني على �جه اخل�سو�ض 

اإن�ساء �كالة االأمم  اأ�سهمت يف  اأن  فقد �سبق للمملكة 

املتحدة الإغاثة الالجئني الفل�سطينيني �ت�سغيلهم يف 

ال�سرق االأدنى )االأ�نر�ا( التي اأن�ساأتها االأمم املتحدة 

�تقديرًا  �هكذا  لفل�سطني،  اإ�سرائيل  احتالل  عقب 

من اململكة للد�ر الذي اأدته هذه الوكالة يف حق اأكرث 

من مليون من الالجئني الفل�سطينيني فقد داأبت على 

اأنها تدخلت مرارًا  االإ�سهام �سنويًا يف ميزانيتها، كما 

لتغطية العجز الذي اأ�سبحت تعانيه.

�يف االإطار االإن�ساين نف�سه دعمت اململكة اجلهود التي 

تبذلها اللجنة الد�لية لل�سليب االأحمر �هالله، حيث 

داأب��ت على دعم ميزانيتها ال�سنوية، كما قدمت لها 

م�ساعدات ا�ستثنائية بلغت حوايل 80 مليون د�الر. 

اأ�سهمت ب�سكل  اإن اململكة  �ب�سفة عامة فيمكن القول 

مكثف يف دعم كل املنظمات العاملية الهادفة اإىل حتقيق 

التنمية �الرخاء لبلدان اجلنوب، بل اإنها كانت يف كثري 

من االأحيان من العاملني على تاأ�سي�سها �اإخراجها اإىل 

حيز الوجود.

ب- دور المملكة في المؤسسات 
الدولية:

لقد اختارت اململكة العربية ال�سعودية اأ�سلوبًا �اعيًا يف 

توظيف فوائ�سها املالية التي اأفرزتها الطفرة النفطية 

لالحرتام  �اع��ت��ب��ارًا  �هكذا  ال�سبعينيات،  بداية  مع 

الذي يحظى به �سند�ق النقد الد�يل بو�سفه منظمة 

موؤ�س�سة  �ب�سفته  املتحدة  ل��الأمم  تابعة  متخ�س�سة 

�سابطة �موجهة للنظام النقدي �االقت�ساد العاملي، 

فقد راأت اململكة اأن توجه اإليه جزءًا مهمًا من فوائ�سها 

خدمة باالأ�سا�ض مل�سالح البلدان النامية �لالقت�ساد 

العاملي.

�قد بلغ االإ�سهام ال�سعودي يف ال�سند�ق اأ�جه يف اأ�اخر 

�سنة 1981م عندما رفع املجل�ض التنفيذي اإىل جمل�ض 

اإىل  لت�سل  اململكة  بزيادة ح�سة  تو�سية  املحافظني 

2100 مليون �حدة من �حدات حقوق ال�سحب اخلا�سة؛ 

اأي ما يعادل 2،5 مليار من الد�الرات، �كانت النتيجة 

املبا�سرة لذلك زي��ادة القوة الت�سويتية للمملكة من 

املركز  اأ�سبحت معه حتتل  اإىل 3،5 % مما   % 1،74

ال�ساد�ض ب�سفتها م�ساهمة يف راأ�ض مال ال�سند�ق.

�بعد:

اإن اململكة العربية ال�سعودية اأقامت �سرحًا خالدًا يرتكز 

على جمموعة من الثوابت حمليًا �اإقليميًا �د�ليًا.

ال��ث��اب��ت مب��ب��ادئ ال�سريعة  ف��ان��ط��الق��ًا م��ن مت�سكها 

االإ�سالمية ال�سمحاء �التزامها مبيثاق االأمم املتحدة 

�احرتامها التام لل�سرعية الد�لية �قراراتها �ت�سبثها 

فاإن  ال��د�يل،  املجتمع  �االإن�ساف يف  العدل  مببادئ 

اململكة اأعطت كل اأع�ساء املجموعة الد�لية منوذجًا 

رائعًا تعتز كل بلدان اجلنوب باحتذائه، �ال�سري على 

االإ�سالمية  العربية  اإنه منوذج اخل�سو�سية  منهجه، 

التي تقدم لالإ�سالم اأمام العامل اأجمع �سورة خمتلفة 

اأب��واق الدعاية الرخي�سة يف  عن تلك التي ت�سيع لها 

الغرب، فاالإ�سالم كما تقدمه اململكة من خالل �سلوكها 

�مبادراتها �اإ�سهامها داخل املنظومة الد�لية يرف�ض 

العنف �االإره��اب، �يدعو اإىل التاآخي �ال�سالم، �اإىل 

حل املنازعات بالطرق ال�سليمة، �حتكم مبادئ العدالة 

الت�سامن  اإىل  يدعو  ذل��ك  كل  اإىل  �ه��و  �االإن�ساف، 

�التاآزر بني كل اأطراف املجتمع الد�يل.

طائرة �سعودية حتمل مواد اإغاثة اإىل اأند�ني�سيا
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مجلس الشورى حلقة 
رئيسة في منظومة الدولة

الربوفي�شور داتوء �شيد عمر ال�شقاف •

ي�ست�سيف جمل�ض ال�سورى ال�سعودي االجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات د�ل جمموعة 

الع�سرين يف نهاية �سهر فرباير اجلاري، �جمل�ض ال�سورى ال�سعودي يخطو نحو عامه الع�سرين يف 

عهده احلديث يف اأداء د�ره الت�سريعي �الرقابي ك�سريك للد�لة يف �سناعة القرار لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة �اال�ستقرار �االأمن �العدل للوطن �املواطن، اإ�سافة اإىل د�ره املهم على �سعيد ال�سيا�سة 

اخلارجية ال�سعودية.

�قد انتهجت اململكة مبداأ ال�سورى كقاعدة يف اإدارة احلكم �تدبري �سوؤ�ن البالد منذ عهد املوؤ�س�ض 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود حتى عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل �رعاه معتمدًا على النهج القومي لكتاب اهلل ��سنة ر�سوله الكرمي.

�ال ي�سعني اإال اأن اأ�سيد باملبادرات تبناها املجل�ض يف خدمة الوطن �املواطنني �التي تبناها املجل�ض يف 

خدمة الوطن ��سيانة مقدرات الوطن ليتجا�ز املفهوم ال�سيق الإبداء الراأي اإىل اآفاق اأ��سع ك�سريك 

يف �سناعة القرار، �قد اأ�سبح بذلك �سندًا قويًا للد�لة، �حلقة رئي�سة يف منظومة موؤ�س�سات ال�سلطة 

التنظيمية، باالإ�سافة اإىل ما حتقق من ع�سوية املجل�ض يف الكثري من االحتادات الربملانية �سواء 

على امل�ستوى العاملي اأ� القاري اأ� االإقليمي، �تفاعله مع نظرائه االأع�ساء يف هذه االحتادات تفاعاًل 

اإيجابيًا يعطي �ياأخذ ما يراه مفيدًا لتطوير عمله �اآلياته، مما يحقق اأهدافه ال�سامية.

�حيث اإن جمل�ض ال�سورى �هو يخطو نحو عامه الع�سرين يف عهده احلديث يعي�ض مرحلة من الن�سج 

اآليات عمله �تعزيز توا�سله مع قطاعات املجتمع كافة، فاإن ذلك ميكنه من اأداء  ات�سمت بتطوير 

د�ره التنظيمي )الت�سريعي( �الرقابي، ليكون ركيزة اأ�سا�سية يف كيان الوطن، ��سندًا لقيادة الد�لة 

�اأجهزتها لتحقيق التنمية ال�ساملة.

�قد ترجمت ا�ست�سافة جمل�ض ال�سورى يف اململكة لالجتماع الت�سا�ري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات 

جمموعة الد�ل الع�سرين املكانة االقت�سادية املتميزة للمملكة �ما متثله من ركيزة مهمة يف حفظ 

اال�ستقرار االقت�سادي العاملي �اإدراك د�رها الرائد جتاه ال�سلم العاملي �ما تبذله من جهود للحيلولة 

د�ن �قوع د�ل العامل يف ظر�ف اقت�سادية �سعبة.

ال�شفري املاليزي لدى اململكة العربية ال�شعودية •
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ية
المملكة داعم رئيس للتنمية ونموذج رؤ

لمنهج االعتدال في السياسة الخارجية

�تنطلق جمموعة الع�سرين يف اأعمالها من اأهمية تعزيز اال�ستقرار املايل الد�يل 

�تر�سيخ احلوار بني اأهم الد�ل ال�سناعية �الد�ل النامية �زيادة فاعلية دعم التنمية 

�التطور يف �سائر اأنحاء العامل )جد�ل1(.

جد�ل )1(: الد�ل املكونة ملجموعة الع�سرين 

جمموعة د�ل الع�سرين

ا�سرتاليااالأرجنتني

  كنداالربازيل

  فرن�ساال�سني

اند�ني�سياالهند

  اليابان  ايطاليا

  ر��سيااملك�سيك

جنوب اأفريقيااململكة العربية ال�سعودية

تركياكوريا اجلنوبية

  الواليات املتحدة االأمريكية  اململكة املتحدة

االحتاد االأ�ربي-ككتلة �احدة-  اأملانيا

   جمموعة الثمانية

ن جمموعة الع�سرين 65.2% من �سكان العامل �حوايل 80% من اإجمايل التبادل  �تكوِّ

التجاري العاملي، �يبلغ ناجتها القومي االإجمايل حوايل 90% من اإجمايل الناجت العاملي.

-ي�ساف اإىل جمموعة الع�سرين هيئات د�لية ذات عالقة، اأهمها: الربملان االأ�ر�ب��ي 

)ممثاًل برئي�سه(، البنك املركزي، �سند�ق النقد الد�يل، البنك الد�يل لالإن�ساء �التعمري.

اإمكانياتها االقت�سادية �متثيلها لالأقاليم الكربى يف  �ر�عي يف تكوين املجموعة 

العامل، �يف هذا االإطار فاإن اململكة العربية ال�سعودية هي الد�لة العربية الوحيدة يف 

املجموعة. �هي حتظى مبكانة قيادية يف العاملني العربي �االإ�سالمي بكل ما ميثالنه 

من تنوع �سيا�سي �ثقايف..

اجتماعات مكونات دول العشرين:

تعقد موؤمترات قمة )اجتماعات ر�ؤ�ساء الد�ل االأع�ساء( كل �سنتني، حيث عقد اأ�ل 

2008م، كما تعقد اجتماعات لوزراء املالية �اخلارجية �موؤمترات  اجتماع يف عام 

لر�ؤ�ساء برملانات الد�ل االأع�ساء.

االجتماعات الت�سا�رية لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�سرين:

عقد ر�ؤ�ساء برملانات د�ل جمموعة الع�سرين االجتماع الت�سا�ري االأ�ل يف مدينة 

اأ�تا�ا العا�سمة الكندية يف عام 2010م )1431ه�( ملناق�سة جوانب اأ�سا�سية يف جد�ل 

عملها تتمثل يف:

1- اإ�سرتاتيجية التعا�ن الد�يل ل�سد احتياجات اإنتاج �توزيع الغذاء.

2- النماذج اجلديدة لل�سلم �االأمن الغذائي.

3- النماذج املالية �االقت�سادية العاملية لتعزيز اال�ستقرار االقت�سادي 

العاملي.

�سارك يف االجتماع معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى يف اململكة العربية ال�سعودية �ع�سوين 

من املجل�ض، �داخل فيه معايل رئي�ض املجل�ض �ع�سوا املجل�ض، حيث اأظهر معايل 

الرئي�ض �ع�سوا الوفد م�ساهمات اململكة يف دعم االقت�ساد العاملي من خالل مبادرة 

اململكة يف اال�ستثمار الزراعي يف اخلارج كنموذج لتحقيق االأمن الغذائي �كذلك م�سكلة 

الت�سحر �التغيري املناخي �تاأثريهما على املنتجات الزراعية �احليوانية ���سائل 

جمابهة هاتني امل�سكلتني. 

�عقد االجتماع الت�سا�ري الثاين لر�ؤ�ساء برملانات الد�ل االأع�ساء يف جمموعة الع�سرين 

2011م )1432ه���(، �عني املنتدى  يف العا�سمة الكورية اجلنوبية �سيوؤ�ل يف عام 

�االجتماع الت�سا�ري مبوا�سيع ال�ساعة يف املجال االقت�سادي على امل�ستوى العاملي 

�تركزت جل�ساته على التطوير االقت�سادي املبنية على اخل��ربات التنموية للد�ل 

املتقدمة �التعا�ن الد�يل من اأجل النمو امل�سرتك �االأمن الغذائي بعد االأزمة املالية 

اأ.د حم�شن بن علي احلازمي •

– عقب اجتماع  1999م  G-20 عــام  تاأ�ش�شت جمموعة الع�شرين 

وزراء  مــن  �شبتمرب-  �شهر  يف  وا�شنطن  يف  الثمانية  جمموعة 

مالية وروؤ�شاء البنوك املركزية لأع�شائها الذين ميثلون كربى 

اقت�شاديات العامل، بناًء على احلاجة اإىل مواجهة الأزمات املالية 

بدءاً من تلك التي حدثت يف الت�شعينات، وا�شتجابة للموؤ�شرات 

والتقديرات واإدراك مدى اأهمية م�شاركة الدول النامية الرئي�شة 

ب�شكل فعال لبلورة الق�شايا القت�شادية العاملية.
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العاملية، �د�ر الربملانات يف هذه املجاالت، �اإ�سرتاتيجية التعا�ن الربملاين الد�يل 

لتحقيق ال�سالم �مكافحة االإرهاب.

– ممثلة مبجل�ض ال�سورى - يف دفع عجلة  �اأبرز معايل رئي�ض املجل�ض د�ر اململكة 

التعا�ن الد�يل من خالل ما يقوم به املجل�ض من د�ر اأ�سا�سي يتمثل يف اإبداء الراأي 

يف ال�سيا�سة العامة للد�لة �امل�سادقة على االتفاقيات الد�لية �امل�ساركة الفاعلة 

�الزيارات  الد�لية  الربملانية  ال�سداقة  �جل��ان  اخلارجية  الربملانية  املنا�سط  يف 

املتبادلة �دعم اأن�سطة احلكومة يف برامج التعا�ن الد�يل ��سيا�سة التنمية ال�ساملة 

�امل�ستدامة مل�سلحة اجلميع، اإىل جانب امل�ساهمة يف �سنع القرارات �اإعداد االأنظمة 

�د�ر اململكة يف دعم االقت�ساد ��سواًل اإىل اإحاللها املرتبة االأ�ىل بني الد�ل العربية 

الأربع �سنوات متتالية �املرتبة ال�ساد�سة ع�سرة على م�ستوى العامل يف تقرير »ممار�سة 

اأن�سطة االأعمال« الذي ي�سدره البنك الد�يل، �ا�ستمرارية �سيا�سات اقت�سادية ثابتة 

�م�ستقرة �م�ستدامة ت�سمن منو االقت�ساد �توفر االأجواء االآمنة لراأ�ض املال �تنفيذ 

براجمها اال�ستثمارية باالإنفاق على امل�ساريع �اخلدمات االأ�سا�سية، �من املتوقع اأن 

1400 مليار د�الر خالل  يتجا�ز برنامج اال�ستثمار للقطاعني احلكومي �النفطي 

اخلم�ض �سنوات القادمة )جد�ل 4،3،2(. 

�حيث اإن �سمان توازن �ا�ستقرار االقت�ساد العاملي �حتقيق منو متوازن قوي �م�ستدام، 

يتطلب جهودًا م�سرتكة تراعي امل�سالح الوطنية من جهة، �تعزز االقت�ساد املايل 

�التقني الذي يعد الركيزة الرئي�سية لل�سراكة بني د�ل العامل �الرقي باقت�سادياتها 

من جهة اأخرى، �لدعم االقت�ساد العاملي. 

�قد برزت اململكة ب�سفة خا�سة يف اجلوانب التالية:

1- االلتزام ب�سيا�سة نفطية معتدلة يف الت�سعري �االإنتاج ، �تبنت �سيا�سة توفيقية 

يف منظمة االأ�بك لتحقيق م�سالح الد�ل املنتجة من جهة �امل�ستهلك من جهة 

اأخرى، على املدى الطويل، �العمل على حتقيق التوازن بني قوى العر�ض �الطلب 

العاملي للنفط.

2- تبني منهج االعتدال يف �سيا�ساتها اخلارجية �امل�ساركة يف تذليل ال�سعاب �امل�ساكل 

العاملية االأ�سا�سية.

3- اإيجاد مناخ للحوار بني املنتج �امل�ستهلك كطريقة مثلى الإحداث ا�ستقرار حقيقي 

يف اأ�سواق النفط، �حظيت جهود اململكة يف هذا ال�سدد با�ستجابة من املنظمات 

الد�لية، حيث اأقرت )87( د�لة م�ساركة يف االجتماع الوزاري اال�ستثنائي ملنتدى 

»الطاقة الد�يل« »ميثاق منتدى الطاقة الد�يل« لتعزيز الفهم االأكمل �االأمثل 

للتفاهم �احلوار �تقريب �جهات النظر.

جد�ل )2(: االجتماعات الت�سا�رية لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�سرين:

املحا�ر الرئي�سةاملكاناالجتماع

1 - اإجراء مباحثات بني الوفود الربملانية امل�ساركة.ا�تا�ا/كندااالجتماع الت�سا�ري االأ�ل

2 - تبادل احلوار حول الق�سايا التي تواجه د�ل جمموعة الع�سرين ��سعوبها.

3 - تعزيز الد�ر الدبلوما�سي الربملاين.

1 - ا�سرتاتيجيات التطوير االقت�سادي املبنية على اخلربات التنموية للد�ل املتقدمة.�سيئول/كوريا جاالجتماع الت�سا�ري الثاين

2 - التعا�ن الد�يل من اأجل النمو امل�سرتك.

3 - االأمن الغذائي بعد االأزمة املالية العاملية �د�ر الربملانات يف ذلك.

4 - التعا�ن الربملاين الد�يل لتحقيق ال�سالم �مكافحة االإرهاب.

الريا�ض/االجتماع الت�سا�ري الثالث

اململكة العربية ال�سعودية

24-2012/2/26م

1 - �سر�رة احلوار العاملي بني الثقافة.

2 - الطاقة لتنمية م�ستدامة.

3 - االأزمة العاملية �اأثرها على اال�ستقرار العاملي. 

جد�ل )3(: اأهم اقرتاحات االجتماعات الت�سا�رية لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�سرين املا�سية:

اأ- اإن�ساء �سند�ق عاملي ل�سالح امل�ساعدات الغذائية �قت االأزمات.

ب- اإ�سفاء مبداأ ال�سفافية �العدالة يف التوزيع.

ج- اليقظة �حت�سني مهارات االإدارة �اخلدمات يف �سال�سل اإنتاج الغذاء �الت�سنيع 

جد�ل )4(: اأهم موا�سيع مداخلة �فد جمل�ض ال�سورى ال�سعودي يف االجتماعات الت�سا�رية الثانية:

اأ- اأن يتحول املنتدى اإىل منتدى عاملي د�ري يعقد يف اإحدى د�ل املجموعة، يكون قاباًل للتطوير يف االإجراءات �متابعة التو�سيات.

ب- اأن تكون اجتماعات القادة من اآليات التعا�ن الد�يل على م�ستوى الربملانات �تاأ�سيل مبداأ ال�سراكة يف العمل �سمن جمموعة متكاملة.

ج- مبادرة اململكة يف اال�ستثمار الزراعي يف اخلارج كنموذج لتحقيق االأمن الغذائي.

د- معاجلة م�سكلة الت�سحر �التغري املناخي الذي يهدد االأرا�سي الزراعية يف بع�ض مناطق العامل من خالل توفر اأ�ساليب الري �املحافظة على الرتبة الزراعية �رفع معدالت االإنتاج الزراعي �حت�سني 

�ساللته �طرق ت�سنيعه �توزيعها.
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ية
4- مبادرة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز يف عام 2008م رؤ

بعنوان »الطاقة من اأجل الفقراء« �التي دعمتها اململكة حتى جتا�زت امل�ساعدات 

التي تقدمها الن�سبة التي قررتها االأمم املتحدة للم�ساعدات من الد�ل املتقدمة، 

�قد بلغ اإجمايل امل�ساعدات �القر��ض اخلارجية املقدمة من اململكة نحو 136 مليار 

ريال خالل الفرتة من 1991م اإىل 2009م.

حجم التعا�ن الد�يل يف املجال االقت�سادي �د�ر اململكة يف تعزيزه:

اململكة العربية ال�سعودية من اأكرب الد�ل الداعمة للتعا�ن الد�يل �دعم املجتمعات 

النامية، �اململكة العربية ال�سعودية ع�سو موؤ�س�ض لكل من البنك الد�يل لالإن�ساء 

�التعمري ��سند�ق النقد الد�يل،  �ع�سو يف الوكالة الد�لية ل�سمان اال�ستثمار، التي 

ت�سطلع مبهمة توجيه اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة نحو الد�ل النامية. 

�اململكة من اأكرب الد�ل املانحة يف العامل �تعد �سريكًا رئي�سًا يف التنمية الد�لية، اإذ 

بلغ اإجمايل امل�ساعدات التي قدمتها اململكة اإىل الد�ل النامية خالل الفرتة 1393-

1431ه� )1973-2010( اأكرث من )103،5( مليار د�الر اأمريكي. �ا�ستفادت من 

هذه امل�ساعدات اأكرث من )95( د�لة نامية يف خمتلف العامل يف �سكل م�ساعدات غري 

م�سرتدة، �م�ساعدات غري مقيدة �قر��ض اإمنائية مي�سرة.

قنوات المساعدات الخارجية السعودية:

يقوم  التي  امل�ساعدات  اأب��رزه��ا  خمتلفة  قنوات  عرب  م�ساعداتها  اململكة  �تقدم 

بتنفيذها ال�سند�ق ال�سعودي للتنمية - القناة الرئي�سة للم�ساعدات املوجهة نحو 

التنمية االقت�سادية �االجتماعية - �ت�سهم اململكة العربية ال�سعودية يف العديد من 

موؤ�س�سات التنمية العربية �االإقليمية �الد�لية )ج��د�ل5(. كما ت�سهم اململكة يف 

موؤ�س�سات ��سناديق التنمية االإقليمية �الد�لية املتعددة االأط��راف، �منها: البنك 

الد�يل لالإن�ساء �التعمري، �البنك االإ�سالمي للتنمية، �ال�سند�ق العربي لالإمناء 

االقت�سادي �االجتماعي، ��سند�ق االأ�بك للتنمية الد�لية، �غريها.

اجلد�ل )5(: م�ساهمات اململكة العربية ال�سعودية يف موؤ�س�سات التنمية العربية �االإقليمية �الد�لية حتى نهاية عام 1432/31ه� )2010( . )مليون د�الر(

م�ساهمة اململكة )ن�سبة من راأ�ض املال(م�ساهمة اململكةراأ�ض املالاملوؤ�س�سات

)%( 

2808،0416،314،8�سند�ق النقد العربي

334844،810757،73،2�سند�ق النقد الد�يل

) 336،30،5 �سند�ق التنمية االأفريقي )

3435،01033،330،1�سند�ق االأ�بك للتنمية الد�لية

10000،01000،010،0�سند�ق الت�سامن االإ�سالمي للتنمية

3652،0439،812،0ال�سند�ق الد�يل للتنمية الزراعية

6993،01677،724،0ال�سند�ق العربي لالإمناء االقت�سادي �االجتماعي

2800،0685،024،5امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اأفريقيا

27846،06574،123،6البنك االإ�سالمي للتنمية

189943،05403،82،8البنك الد�يل لالإن�ساء �التعمري

101095،3188،10،2بنك التنمية االأفريقي

199130،92348،51،2هيئة التنمية الد�لية

350،478،722،5الهيئة العربية لال�ستثمار �االإمناء الزراعي

2369،430،11،3موؤ�س�سة التمويل الد�لية

194،513،16،8املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار

232،020،99،0املوؤ�س�سة االإ�سالمية لتاأمني اال�ستثمارات �ائتمان ال�سادرات

1000،076،27،6املوؤ�س�سة االإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ض

750،0120،016،0املوؤ�س�سة الد�لية االإ�سالمية لتمويل التجارة

1912،859،83،1الوكالة الد�لية ل�سمان اال�ستثمار

احل�ساب اخلا�ض لدعم م�سر�عات القطاع اخلا�ض ال�سغرية �املتو�سطة يف 

الد�ل العربية

2000،0500،025،0

) (�سند�ق التنمية االأفريقي لي�ض له راأ�ض مال �اإمنا يعتمد على الهبات املدفوعة من الد�ل املانحة.

امل�سدر:  التقرير ال�سنوي لل�سند�ق ال�سعودي للتنمية لعام 1432/31ه� )2010(.

�اململكة اأكرب م�ساهم يف راأ�ض مال البنك االإ�سالمي للتنمية، حيث بلغ حجم عمليات التمويل املرتاكمة املوافق عليها نحو )70،3( مليار د�الر اأمريكي خالل الفرتة 1396-1431ه� 
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)1976-2010(. كما ُتعد اململكة م�ساهمًا رئي�سًا يف �سند�ق االأ�بك للتنمية الد�لية الذي 

مت اإن�سا�ؤه عام 1396ه� )1976( من قبل الد�ل االأع�ساء يف منظمة الد�ل امل�سدرة للنفط 

)اأ�بك(، كموؤ�س�سة تعنى بتمويل التنمية.

�تقدم اململكة اأي�سًا امل�ساعدات عرب بع�ض اجلهات احلكومية املتخ�س�سة )جد�ل 6(.

 �يتنوع التمويل بتنوع القطاعات. حيث توجه امل�ساعدات اخلارجية ال�سعودية لتنفيذ 

امل�ساريع ذات االأ�لوية يف الد�ل النامية �التي تهدف اإىل تطوير البنية االأ�سا�سية مما 

�ساهم يف م�ساعدة تلك الد�ل يف النهو�ض باقت�سادياتها. �قد نال اأعلى ح�سة من تلك 

امل�ساعدات قطاع النقل �االت�ساالت )30،4%(، �قطاع البنية االجتماعية )%24،2( 

�قطاع الطاقة )20،4%(، �قطاع الزراعة )15،8%(، �ال�سناعة �التعدين )%5،4(، 

�القطاعات االأخرى )3،5%( )جد�ل 7(.

جد�ل )7(: قطاعات التمويل.

قطاع الطاقة: مت متويل )5( م�ساريع مببلغ اإجمايل قدره )949( مليون ريال �بن�سبة )38،9%( من اإجمايل متويالت ال�سند�ق للعام

قطاع الزراعة: مت متويل )3( م�ساريع مببلغ )296،3( مليون ريال �بن�سبة )12،2%( من اإجمايل التمويل.

قطاع النقل �االت�ساالت: مت متويل )3( م�ساريع مببلغ )133،5( مليون ريال �بن�سبة )5،5%( من اإجمايل التمويل.

قطاعات اأخرى: مت متويل م�سر�عني مببلغ )170( مليون ريال �بن�سبة )7%( من اإجمايل التمويل.

امل�ساعدات املتعددة االأطراف: �ساركت اململكة من خالل ال�سند�ق ال�سعودي للتنمية يف متويل )15( م�سر�عًا اإمنائيًا بقيمة )1791،3( مليون ريال يف عام 1432/31ه� )2010(، توزعت على  )14( 

د�لة نامية.

�ياأتي االجتماع الت�سا�ري الثالث بعنوان: »تنمية م�ستدامة لعامل اآمن«. �يعك�ض مكان عقد االجتماع )الريا�ض( مدى االعرتاف العاملي مبكانة �د�ر اململكة العربية ال�سعودية – 

ب�سفة خا�سة – يف التنمية امل�ستدامة �يف االأمن العاملي ف�ساًل عن د�رها يف اجلوانب االأخرى. �االأمل معقود على اأن يكون للمملكة ال�سوت االأقوى يف ر�سم �تنفيذ ال�سيا�سات 

املالية �االقت�سادية �اآليات العمل امل�سرتكة �اجلهود البناءة لتحقيق رفاهية ال�سعوب �منائها �اخلري للب�سرية جمعاء – مب�سية اهلل �توفيقه- يف �سوء ال�سيا�سة احلكيمة 

�ر�ؤية خادم احلرمني ال�سريفني – يحفظه اهلل -.

 

املراجع 

1- تقارير رئي�ض �اأع�ساء املجل�ض عن االجتماعني الت�سا�ريني االأ�ل �الثاين.

2- التقرير ال�سنوي لل�سند�ق ال�سعودي للتنمية لعام 1432/31ه� )2010(.

ع�شو جمل�س ال�شورى   •

جد�ل )6(: اأمثلة للم�ساعدات التي تقدمها اململكة العربية ال�سعودية عرب اجلهات احلكومية. 

- امل�ساعدات الطبية املقدمة من �زارة ال�سحة.

- امل�ساعدات الغذائية املقدمة من �زارة الزراعة. 

- الزماالت اجلامعية املقدمة من �زارة التعليم العايل.

- خدمات هيئة الهالل االأحمر ال�سعودي التي ت�سهم مع اجلهات احلكومية املخت�سة يف اإي�سال م�ساعدات الطوارئ �امل�ساعدات االإن�سانية للد�ل التي تتعر�ض لكوارث �اأزمات.

- امل�ساعدات التي يتم جمعها �تقدميها حتت اإ�سراف احلكومة �من خالل جلان يتم ت�سكيلها ا�ستجابة الأحداث طارئة، مثل الكوارث الطبيعية �االأزمات االإن�سانية الناجتة عن نزاعات م�سلحة اأ� جماعات.

- م�ساهمة القطاع االأهلي يف اململكة يف تاأ�سي�ض برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات االأمم املتحدة االإمنائية )اأجفند( �الذي يتوىل تقدمي امل�ساعدات �الدعم الفني للعديد من الد�ل النامية.
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العقيدة  اإط���ار  يف  الوطنية  ال��وح��دة  تكري�ض  اأ�اًل: 

الفكري  احل���وار  طريق  ع��ن  �تعميقها  االإ�سالمية 

الهادف.

ث��ان��ًي��ا: االإ���س��ه��ام يف �سياغة اخل��ط��اب االإ�سالمي 

داخل  �االع��ت��دال  الو�سطية  على  املبني  ال�سحيح 

اململكة �خارجها من خالل احلوار البناء.

ثالًثا: معاجلة الق�سايا الوطنية من اجتماعية �ثقافية 

��سيا�سية �اقت�سادية �تربوية �غريها �طرحها من 

خالل قنوات احلوار الفكري �اآلياته.

جلسات للحوار الوطني ومؤتمرات دولية للحوار بين أتباع األديان والثقافات

المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
ترسخ نهج الحوار محليًا ودوليًا

�شمن منظومة الإ�شالح والتطوير التي تبناها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز برزت مبادرته للحوار الوطني كنهج غري م�شبوق حظي بتقدير واإ�شادة 

على ال�شعيدين املحلي والدويل، ولتفعيل تلك الروؤية كنهج علمي موؤ�ش�شي اأمر اأيده اهلل 

عام 1424هـ باإن�شاء مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي ي�شعى اإىل توفري البيئة 

املالئمة الداعمة للحوار الوطني بني اأفراد املجتمع وفئاته )من الذكور والإناث( مبا 

يحقق امل�شلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية املبنية على العقيدة الإ�شالمية، 

وحددت اأهداف املركز يف الآتي: 
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رابًعا: تر�سيخ مفهوم احلوار ��سلوكياته يف املجتمع 

اأ�سلوًبا للحياة �منهجًا للتعامل مع خمتلف  لي�سبح 

الق�سايا.

خام�ًسا: تو�سيع امل�ساركة الأفراد املجتمع �فئاته يف 

احلوار الوطني �تعزيز د�ر موؤ�س�سات املجتمع املدين 

مبا يحقق العدل �امل�سا�اة �حرية التعبري يف اإطار 

ال�سريعة االإ�سالمية.

�ساد�سًا: تفعيل احلوار الوطني بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات 

ذات العالقة.

�سابعًا: تعزيز قنوات االت�سال �احلوار الفكري مع 

املوؤ�س�سات �االأفراد يف اخلارج.

ثامًنا: بلورة ر�ؤى اإ�سرتاتيجية للحوار الوطني ��سمان 

تفعيل خمرجاته.

�على مدى ال�سنوات املا�سية جنح املركز يف تبني 

العديد من الربامج �االأن�سطة احلوارية �التوعوية 

�الثقافية تنا�لت عدة حما�ر منها: الوحدة الوطنية 

�اأثر العلماء فيها، العالقات �املواثيق الد�لية �اأثر 

�االع��ت��دال..  الغلو  الوطنية،  ال��وح��دة  على  فهمها 

ر�ؤية منهجية �ساملة، كما طرح املركز ق�سية املراأة: 

– �ذلك بهدف  حقوقها ��اجباتها �عالقة التعليم 

تهيئة البيئة املنا�سبة لنخبة من املفكرين �قادة الراأي 

�املهتمني بق�سايا املراأة ملناق�سة �اقع املراأة يف املجتمع 

ال�سرعية.  الثوابت  �ف��ق  تطويره  ��سبل  ال�سعودي 

للخر�ج باآليات �مقرتحات ت�ساعد �ساحب القرار 

�موؤ�س�سات املجتمع ذات ال�سلة يف اتخاذ االإجراءات 

املنا�سبة لتعزيز د�ر املراأة يف املجتمع �التغلب على 

امل�سكالت التي تواجه م�سريتها.

 – �تطلعات  كواقع  ال�سباب  ق�سايا  املركز  �ناق�ض 

�ذلك �سعيًا لت�سخي�ض ق�سايا ال�سباب �م�سكالتهم 

�مناق�ستها. �حتديد م�سوؤ�لية ال�سباب جتاه الوطن 

�التنمية �تفعيل م�سرية احلوار الوطني �ن�سر ثقافته 

�اإ�ساعة مفاهيم احلوار بني ال�سباب، للخر�ج بنتائج 

�تو�سيات ت�سهم يف �سياغة اال�سرتاتيجيات املالئمة 

لق�سايا ال�سباب.

»نحن  ق�سية  ملناق�سة  اللقاءات  اأح��د  �خ�س�ست 

�االآخر« كر�ؤية �طنية للتعامل مع الثقافات العاملية 

امل�سرتكة  �القوا�سم  االأ�س�ض  تو�سيح  بهدف  �ذل��ك 

التي تقوم عليها العالقات بني الثقافات املتنوعة، 

الفهم  حتقق  م�سرتكة  �طنية  ر�ؤي��ة  اإىل  �الو�سول 

�اإ�ساعة  العاملية.  �الثقافات  للح�سارات  الر�سيد 

الوعي بها �د�رها �الثقافات العاملية، د�رها يف بناء 

التنمية االإن�سانية  �حتديد االأطر الدينية �الثقافية 

للتعامل مع الثقافات املتنوعة.

��سبل  »ال��واق��ع  التعليم..  ق�سايا  اأي�سًا  �ط��رح��ت 

التطوير« بهدف ت�سخي�ض �اقع التعليم يف اململكة 

العربية ال�سعودية �درا�سة ال�سبل �االأ�ساليب الالزمة 

لتطوير التعليم �الرفع من كفاءته. 

اأح��د ال��ل��ق��اءات لنقا�ض جم��االت العمل  �خ�س�ض 

�التوظيف: يف حوار بني املجتمع �موؤ�س�سات العمل، 

املجتمع  ب��ني  ح���وار  يف  ال�سحية  للخدمات  �اآخ���ر 

ق�سية  امل��رك��ز  ناق�ض  كما  ال�سحية،  �املوؤ�س�سات 

االإعالم: الواقع ��سبل التطوير. 

للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  اإن�ساء  �سكل  �لقد 

1424ه� خطوة نوعية متقدمة يف  الوطني يف العام 

�سبيل التفاعل �التوا�سل االجتماعي حول الق�سايا 

الوطنية التي تهم املجتمع ال�سعودي، �اأحدث املركز 

نقلة نوعية غري م�سبوقة يف مللمة االأفكار �الت�سورات 

الوطنية ال�ساملة �طرحها �فق �سيغ حوارية جتتمع 

عليها اأطراف متحا�رة من خمتلف اأطياف املجتمع 

ال�سعودي ��سرائحه.

�لقد اأ�سبح احلوار حقيقة �اقعة ال مراء فيها، �اأ�سبح 

من اأهم ال�سبل التي تتحقق فيها مقوالت حتث على 

التوا�سل �االئتالف الوطني �تاأكيد الهوية الدينية 

�الوطنية �ثوابتها. عرب مقوالت الت�سامح �االعتدال 

�الو�سطية.

اإن الثقافة احلوارية اأ�سحت ت�سمو �تفّعل �تثمر، �برز 

ح�سور احلوار الوطني يف خمتلف مناطق اململكة، 

���سوله ملختلف ال�سرائح االجتماعية لدى الطبيب 

العلم  �طالب  �املعلم  �الباحث  �املفكر  �املهند�ض 

�املقيم �لدى خمتلف املوؤ�س�سات �الوزارات.

�اأكد احلوار الوطني على د�ر االإعالم الأثره الكبري، 

�من هنا فاإن جهد االإعالم يف اإي�سال ثقافة احلوار 

�سوف ي�سهم بال �سك يف تقدمي النماذج �التجارب 

اأفكار جديدة  اللثام عن  احل��واري��ة، ��سوف مييط 

�التطوير  النه�سة  اإىل  تهدف  م�سرقة  �ت�سورات 

�التقدم.

�قد �سملت جل�سات احل��وار الوطني من �سمن ما 

�سملت من حما�ر الوحدة الوطنية �اأثر العلماء فيها، 

�الذي ا�ستمل على تعريف الوحدة الوطنية �اأهميتها 

�االأ�سول ال�سرعية التي تبنى عليها �الد�ر الريادي 

للعلم �العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سمان 

الوحدة الوطنية، التنوع الفكري بني �سرائح املجتمع، 

حقوق امل��راأة ��اجباتها �د�ره��ا يف املجمع، حرية 

التعبري، الفتوى املعا�سرة �ربطها بالواقع االجتماعي.
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�املواثيق  العالقات  احل��وار  جل�سات  ت�سمنت  كما 

الد�لية �اأثر فهمها على الوحدة الوطنية، �ا�ستمل على 

العالقات الد�لية يف االإ�سالم، الدعوة يف الداخل، 

الدعوة يف الد�ل االإ�سالمية �غري االإ�سالمية.

املو�سوع  ه��ذا  تنا�لت  التي  اجلل�سات  ع��ن  ����س��در 

عدة تو�سيات منها: الوعي مبا يحدق بالوطن من 

اأخطار مت�ض عقيدته ��حدته الوطنية، �التنبه اإىل ما 

حتدثه من عوامل التنافر �ال�سقاق باأ�سكاله القبلية 

التما�سك  لعرى  هدم  من  الفكرية  اأ�  االإقليمية  اأ� 

�الرتابط، اإدراك اأن االختالف �التنوع الفكري �تعدد 

املذاهب �اقع م�ساهد يف حياتنا �طبيعة من طبائع 

الب�سر ي�ستثمر يف التاأ�سي�ض نحو اإ�سرتاتيجية التعامل 

مع الدعوة �الن�سح �احل��وار، االأخذ بعني االعتبار 

الواقع املعا�سر �التقدم التقني يف االت�ساالت �تدا�ل 

حلماية  جديدة  اأ�ساليب  لو�سع  ب�سرعة  املعلومات 

الدين �الوطن �املواطن، تركيز العناية �التفكري يف 

ق�سية اخلطاب االإ�سالمي الداخلي �اخلارجي مبا 

يوؤكد مت�سك اململكة بعقيدتها االإ�سالمية ��سالتها 

بعاملها االإ�سالمي ��حدتها الوطنية يف اإطار الو�سطية 

�االعتدال، التو�سية بتقوى اهلل �سبحانه �تعاىل يف 

ال�سر �العلن، املحافظة على الوحدة الوطنية لهذه 

البالد املبنية على العقيدة االإ�سالمية ال�سحيحة �على 

الثوابت ال�سرعية، التوكيد على مكانة العلماء �د�رهم 

يف �سمان الوحدة الوطنية، �تعميق مفهومها �اأ�س�سها 

العملية  عنا�سر  تطوير  يف  اال�ستمرار  ال�سرعية، 

الرتبوية مبا يحقق مواكبة الع�سر �تعزيز الوحدة 

الوطنية، مراعاة ق�سايا ال�سباب يف خطط التنمية 

�براجمها، على ��سائل االإع��الم، مراعاة االإ�سهام 

يف تع�سيد الوحدة الوطنية �عدم امل�سا�ض بالثوابت 

التي قامت عليها، اال�ستمرار بعملية االإ�سالح بكافة 

جوانبه، االإ�سالم دين ��سط يف العقيدة �االأحكام 

ال�سرعية ال يقبل الغلو �الت�سدد كما ال يقبل التحلل من 

الثوابت  ال�سرعية، اأهمية احلوار ��سيلة للتعبري عن 

الراأي، �سر�رة الوعي بالظر�ف االإقليمية �الد�لية 

العدل يف  القائمة على  �مراعاتها �اتباع امل�سالح 

تاأ�سي�ض العالقات الد�لية، � مما يتاأمل له امل�ساركون 

يف هذا اللقاء االعتداءات االآثمة على امل�سلمني من 

املواطنني �املقيمني �غريهم من امل�ستاأمنني �يقر�ن 

اأن ذلك حماربة هلل �ر�سوله �اإف�ساد يف االأر�ض �اأن 

االإ�سالم بريء من تلك االأفعال االإجرامية.

�يف اإطار جل�سات احلوار الوطني اأثبت اللقاء احلواري 

ال�سبابي حول »التطوع �ثقافة احلوار«، تطلع ال�سباب 

اإىل القيام باأد�ار اجتماعية مهمة موؤثرة يف جمال 

اإىل املجتمع، �ي�سعى  العمل التطوعي الذي يتوجه 

لالإ�سهام يف العمل العام. 

�ح�سر 500 �ساب �فتاة يف مركز امللك فهد الثقايف 

ملناق�سة عدد من التجارب التطوعية يف ن�سر ثقافة 

ال�سباب، حيث ت�سمنت فعاليات  احل��وار عند فئة 

امللتقى جل�سات نقا�ض �جتارب تطوعية ��ر�ض عمل 

�معر�سًا م�ساحبًا.

�جاء َعْقُد هذا امللتقى ال�سبابي املو�سع لي�سب يف 

انتهجها مركز امللك  التي  االإ�سرتاتيجية احلوارية 

العام  يف  اإن�سائه  منذ  الوطني  للحوار  عبدالعزيز 

1424ه� �هي اإ�سرتاتيجية ترتكز على العناية ب�سريحة 

املجتمع  م��ن   %50 م��ن  اأك���رث  ت�سكل  ال��ت��ي  ال�سباب 

ال�سعودي، �من هنا بادر املركز اإىل عقد عدد كبري 

من اللقاءات الوطنية �التح�سريية احلوارية، �عقد 

�سريحة  اإىل  االأ�سا�ض  يف  تتوجه  التي  العمل  �ر���ض 

ال�سباب من خالل التدريب على احل��وار �مهارات 

االت�سال.

اأبرز اللقاءات التي عقدها املركز: اللقاء  �لعل من 

الوطني الرابع للحوار الفكري الذي خ�س�سه لبحث 

�هي  �الثقافة،  �العمل  �التعليم  ال�سباب  ق�سايا 

الق�سايا التي ت�ستحوذ على اهتمام ال�سباب دائمًا، 

�مل يغب ال�سباب عن معظم اللقاءات الوطنية التي 

عقدها املركز بعد اللقاء الرابع حيث نوق�ست ق�سايا 

مثل التعليم �العمل �اخلدمات ال�سحية، �االإعالم 

اأ���س��اف ه��ذا امللتقى  ال��واق��ع ��سبل التطوير، �ق��د 

احلواري ال�سبابي م�ساحة جديدة من م�ساحات ن�سر 

ثقافة احلوار �قيمه ��سط هذه ال�سريحة املهمة التي 

متثل – فيما متثل- طاقة امل�ستقبل البناء �الطريق 

الواعد �سوب النه�سة �التقدم.

�حت��ت �سعار: »���س��ارك. تطوع. ح��ا�ر« ج��اء ملتقى 

اإبراز الطاقات  احلوار الوطني لل�سباب لريكز على 

ال�سبابية من خالل ثالثة مالمح رئي�سية ينطوي عليها 

�سعار اللقاء، حيث دعا اللقاء اإىل امل�ساركة الدائمة يف 

احلوار للتعرف على ثقافتي التطوع �احلوار، �تطوع 

لت�سهم يف نقل جهدك الوطني �معارفك اإىل حيث 

تفيد جمتمعك ��طنك، �مار�ض ثقافة احل��وار كي 

تتحلى بقيمها التي تعتمد على الو�سطية �االعتدال 

�الت�سامح.

ل��ل��ح��وار الوطني  �اه��ت��م م��رك��ز امل��ل��ك عبدالعزيز 

بهذه ال�سريحة الأنها متثل اأكرث من ن�سف املجتمع 
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للقيم اجل��دي��دة  تلم�سًا  االأك���رث  ال�����س��ع��ودي، �ه��ي 

�الثقافات النابعة من قيم الع�سر �املعززة بثوابتنا 

الدينية �الوطنية.

الفر�سة  اأت��اح  ال��ذي  بيادر  املركز برنامج  �اأط��ل��ق 

الأكرث من 800 �ساب �فتاة من املتطوعني للم�ساركة 

لها  التي  �الفعاليات  املركز احل��واري��ة،  اأن�سطة  يف 

عالقة بن�سر ثقافة احل��وار، �يعمل الربنامج الذي 

يندرج �سمن اأن�سطة اللجنة ال�سبابية يف مركز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني، على تعزيز ثقافة العمل 

التطوعي لدى ال�سباب �تفعيل د�رهم يف جمال ن�سر 

ثقافة احلوار.

�ا�ستطاع الربنامج الذي يعترب من الربامج احلديثة 

يف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، اأن ينفذ 

اأدائها،  عددًا من الربامج املتميزة يف فكرتها �يف 

�من اأبرزها برنامج قافلة احلوار، �الذي يهدف اإىل 

ثقافة احلوار �اآدابه �ن�سر قيم الو�سطية �االعتدال 

�الت�سامح من خالل زيارة املحافظات �القرى التي 

مل ت�سل اإليها اأن�سطة مركز امللك عبدالعزيز للحوار 

الوطني.

الوطني  للحوار  امللك عبدالعزيز  اأطلق مركز  كما 

على  يعمل  �ال��ذي  »�سفري«  م�سمى  حتت  برناجمًا 

تعريف املقيمني يف اململكة بثقافة املجتمع ال�سعودي 

�اأ�ساليب احلوار احل�ساري �الثقايف بني ال�سعوب.

ال�سباب  اإىل حتقيق احل��وار بني  الربنامج  �ي�سعى 

ال�سعودي �ال�سباب من الثقافات االأخرى للتعريف 

بالوطن �الثقافة �املجتمع �اح��رتام ثقافة االأفراد 

بني  امل�سرتكة  القيم  �تعزيز  ال�سعوب،  �ح�سارة 

اإليها  اأبناء اململكة �الوافدين  ال�سعوب �خا�سة بني 

مع تفهم �تقبل االختالفات بينهم. �منذ انطالق 

امل�سر�ع فقد مت عقد نحو 23 لقاًء حتت مظلة م�سر�ع 

�سفري للحوار احل�ساري، تهدف جميعها اإىل اجلمع 

بني الوفود ال�سبابية �املقيمني يف اململكة ملد ج�سور 

التفاهم �فتح املجال للحوار االإيجابي البناء.

�م��ن �سمن ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي عقدها م��رك��ز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني لقاًء حواريًا جمع ز�جات 

الدبلوما�سيني �ال�سفراء االأجانب يف اململكة �عددًا 

من ال�سعوديات �ذلك مبقر املركز، �يعد هذا اللقاء 

هو الثالث �الع�سرين الذي ينظمه املركز حتت مظلة 

م�سر�ع )�سفري( للحوار احل�ساري �ال��ذي يهدف 

اإىل مد ج�سور التفاهم �فتح املجال للحوار االإيجابي 

اللقاء  �ح�سر  املختلفة،  العامل  ثقافات  بني  البناء 

)20( �سيدة من ز�جات ال�سفراء ميثلن )20( د�لة 

اللقاء  �تنا�ل  ال�سعودية  من  �سيدة   )20(� عاملية 

د�ر املراأة يف االأ�سرة �املجتمع �تاأثري الثقافة على 

احلياة، �ت�سمن اللقاء عقد جل�سة حوارية مفتوحة 

تنا�لت عدة موا�سيع منها تعدد الز�جات �ظاهرة 

التفكك االأ�سري �خطر التحوالت االجتماعية على 

القيم االإن�سانية، �التوا�سل الثقايف بني كافة ال�سعوب 

�الثقافات العاملية.

� بالتوازي مع جن��اح جتربة احل��وار حمليًا عملت 

اململكة على ن�سره على امل�ستوى االإ�سالمي حيث عقد 

املوؤمتر العاملي للحوار بني علماء االإ�سالم مبختلف 

مذاهبهم �مدار�سهم يف مكة املكرمة يف مايو/اأيار 

2008م ، �توج هذا التوجه بالنداء الذي حيث دعا فيه 

خادم احلرمني ال�سريفني د�ل ��سعوب العامل لتبني 

منهج احلوار بني اتباع الديانات �الثقافات املختلفة.

اأيده اهلل  �قال خادم احلرمني ال�سريفني يف كلمته 

اأمام املوؤمتر: اإنكم جتتمعون اليوم لتقولوا للعامل من 

اإننا �سوت عدل،  حولنا، �باعتزاز اأكرمنا اهلل به، 

اإن�سانية اأخالقية، �اأننا �سوت تعاي�ض �حوار  �قيم 

عاقل �ع��ادل، �سوت حكمة �موعظة �ج��دال بالتي 

هي اأح�سن تلبية لقوله تعاىل )اأدع اإىل �سبيل ربك 

هي  بالتي  �جادلهم  احل�سنة  �املوعظة  باحلكمة 

اأح�سن(.

�اأ�ساف حفظه اهلل يقول: »ما اأعظم قدر هذه االأمة، 

خادم احلرمني ال�سريفني يحيي م�ستقبليه يف موؤمتر مدريد
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�ما اأ�سعب حتدياتها يف زمن تداعى االأع��داء من 

اأهل الغلو �التطرف من اأبنائها �غريهم على عدل 

منهجها تداعوا بعد�انية �سافرة، ا�ستهدفت �سماحة 

االإ�سالم �عدله �غاياته ال�سامية«.

�لهذا جاءت دعوة اأخيكم ملواجهة حتديات االنغالق، 

مفاهيم  العامل  لي�ستوعب  االأف��ق،  ��سيق  �اجلهل، 

�اآفاق ر�سالة االإ�سالم اخلرية د�ن عدا�ة �ا�ستعداء 

)يا اأيها النا�ض اإنا خلقناكم من ذكر �اأنثى �جعلناكم 

�سعوبا �قبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم(.

�قد اعتمد امل�ساركون يف املوؤمتر الدعوة التي اأطلقها 

خادم احلرمني ال�سريفني للحوار بني اأتباع الر�ساالت 

االإلهية �احل�سارات �الثقافات، �قرر�ا اإن�ساء مركز 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الد�يل للتوا�سل بني 

اإ�ساعة ثقافة احلوار، �تدريب  احل�سارات؛ بهدف 

�تنمية مهاراته �فق اأ�س�ض علمية دقيقة. 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  من  �ا�ست�سعارًا   

عبداهلل بن عبدالعزيز ملا تعانيه االأمة االإ�سالمية 

راأى حفظه اهلل اأهمية ��سر�رة عقد لقاء لقادة االأمة 

االإ�سالمية للنظر يف هذه التحديات �الق�سايا امللحة 

التي تواجه االأمة �كانت مبادرته لعقد موؤمتر قمة 

ا�ستثنائي لقادة ال��د�ل االإ�سالمية يف مكة املكرمة 

�ذلك لو�سع خطة عمل �ساملة ملعاجلة املعوقات التي 

تقف د�ن حتقيق طموحات الد�ل االإ�سالمية �تن�سيق 

امل�ستنرية  �الو�سطية  الت�سامح  �م��ب��ادئ  مفاهيم 

�تعميق ثقافة احلوار بني االأمم �احل�سارات االأمر 

ال��ذي ميكن االأم��ة من القيام بد�رها املنا�سب يف 

االإ�سهام من جديد يف م�سرية احل�سارة االإن�سانية.

�تلبية لتلك الدعوة فقد عقدت الد�رة الثالثة ملوؤمتر 

القمة االإ�سالمية اال�ستثنائية مبكة املكرمة يف 5 و 6 

ذي القعدة 1426 ه� املوافق 7 و 8 دي�سمرب 2005م.

�اأك��د خ��ادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود يف كلمة افتتح بها اأعمال القمة 

اأن املوؤمن القوي بربه ال يقنط من رحمته �اأن الوحدة 

يزعم  كما  ال��دم��اء  �سفك  يحققها  ل��ن  االإ�سالمية 

املارقون ب�ساللهم من الغلو �التطرف. �التكفري ال 

ميكن له اأن ينبت باأر�ض خ�سبة بر�ح الت�سامح �ن�سر 

االعتدال �الو�سطية. 

اإ�سالمية  اأم��ة  اإىل  �اأع���رب حفظه اهلل عن تطلعه 

موحدة �اإىل حكم يق�سي على الظلم �القهر �اإىل 

انت�سار الو�سطية التي جت�سد �سماحة االإ�سالم �اإىل 

خمرتعني ��سناعيني م�سلمني �تقنية م�سلمة متقدمة 

�اإىل �سباب م�سلم يعمل لدنياه كما يعمل الآخرته.

��سجل خادم احلرمني ال�سريفني مبا ميلكه من ر�ؤى 

�اح��دًا من  كونه  املعا�سر  التاريخ  ا�سمه يف  بعيدة 

اأبرز دعاة ال�سالم �احلوار ��سناع التاريخ مببادرته 

للحوار  اإىل موؤمتر عاملي  – بالدعوة  – حفظه اهلل 
املعا�سرة  �الثقافات  ال�سما�ية  االأدي���ان  اأتباع  بني 

�احل�سارات املعتربة، �مبا اأن جميع االأديان االأ�سا�سية 

�العدالة  للتقدم  تدعو  جوهرية  قيم  يف  ت�سرتك 

الب�سرية  الكرامة  �حفظ  �الت�سامح  االجتماعية 

�اأن الهدف االأ�سا�ض جلميع االأدي��ان االإلهية يرتكز 

يف الدعوة للخري �الت�سدي لل�سر يف احلياة،  �على  

ال�سعيد الد�يل اأعلن خادم احلرمني ال�سريفني نداءه 

املخل�ض لكل د�ل ��سعوب العامل لن�سر احلوار بني 

اأتباع خمتلف الديانات �الثقافات التي ت�سكل تراث 

الب�سرية جمعاء، حيث عقد املوؤمتر العاملي للحوار يف 

13 اإىل  العا�سمة االأ�سبانية مدريد خالل املدة من 

15/ 7 / 1429ه� املوافق 16 اإىل 18 يوليو 2008م.

�قال خادم احلرمني ال�سريفني يف كلمته خالل حفل 

خماطبًا  مدريد  يف  للحوار  العاملي  املوؤمتر  افتتاح 

امل�سلمني،  قلوب  فيه: جئتكم من مهوى  امل�ساركني 

ر�سالة  معي  حاماًل  ال�سريفني  احلرمني  ب��الد  من 

من االأمة االإ�سالمية، ممثلة يف علمائها �مفكريها 

الذين اجتمعوا موؤخرًا يف رحاب بيت اهلل احلرام، 

ر�سالة تعلن اأن االإ�سالم هو دين االعتدال �الو�سطية 

�الت�سامح، ر�سالة تدعو اإىل احلوار البناء بني اأتباع 

االأديان، ر�سالة تب�سر االإن�سانية بفتح �سفحة جديدة 

يحل فيها الوئام باإذن اهلل حمل ال�سراع.

�نحن جنتمع اليوم لنوؤكد اأن االأديان التي اأرادها اهلل 

الإ�سعاد الب�سر يجب اأن تكون �سببًا ل�سعادتهم، لذلك 

علينا اأن نعلن للعامل اأن االختالف ال ينبغي اأن يوؤدي 

اإن املاآ�سي التي مرت  اإىل النزاع �ال�سراع، �نقول 

يف تاريخ الب�سر مل تكن ب�سبب االأديان، �لكن ب�سبب 

التطرف الذي ابتلي به بع�ض اأتباع كل دين �سما�ي، 

�كل عقيدة �سيا�سية.

�لفت خادم احلرمني ال�سريفني النظر اإىل ما تعانيه 

الب�سرية من �سياع القيم �التبا�ض املفاهيم، �ما متر 

التقدم  بالرغم من كل  ت�سهد  به من فرتة حرجة 

�تفكك  االإره��اب  �تنامي  تف�سي اجلرائم،  العلمي 

االأ�سرة، �انتهاك املخدرات لعقول ال�سباب، �ا�ستغالل 

االأقوياء للفقراء، �النزعات العن�سرية البغي�سة.

�ر���س��م خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني امللك عبداهلل 

اأتباع  مع  للحوار  الطريق  �سعود  اآل  بن عبدالعزيز 

الر�ساالت االإلهية �احل�سارات �الثقافات �حددها 

اأيده اهلل يف القيم امل�سرتكة التي دعت اإليها الر�ساالت 

االإلهية، التي اأنزلت من الرب - عز �جل- ملا فيه خري 

االإن�سان �احلفاظ على كرامته، �تعزيز قيم االأخالق، 

�التعامالت التي ال ت�ستقيم �اخلداع، �تنبذ اخليانة، 

�تنفر م��ن اجل��رمي��ة، �حت���ارب االإره����اب، �حتتقر 

الكذب �توؤ�س�ض ملكارم االأخ��الق �ال�سدق �االأمانة 

�العدل.

اجلهود التي بذلها خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز لتعزيز احلوار بني امل�سلمني 

للحفاظ على �حدة �سفهم �ت�سامنهم جتاه ما يحيط 

بهم من اأخطار، �لتاأ�سي�ض حوار مع االأطراف االأخرى 

اأرج��اء االأر���ض، �تعريف غري  ليعم ال�سالم �االأم��ن 

امل�سلمني ب�سماحة االإ�سالم �عدله جاءت من ر�ؤية 

ال�سما�ية  الديانات  اأتباع  ب��اأن احل��وار بني  �سديدة 

اأ�سبح ���س��ر�رة حياتية بني خمتلف  �احل�����س��ارات 

�اأن  �ت��ع��ارف��ه��ا.  االأمم  ل��ت��ق��ارب  ���سيلة  ال�سعوب 

مع  اتفقت  املعتربة  �الثقافات  ال�سما�ية  الديانات 

ا�ستثمارها،  ميكن  م�سرتكة  م�ساحة  يف  الفل�سفات 

�االنطالق منها اإىل اآفاق اأرحب يف مكافحة الرذيلة 

�االنحالل �ف�ساد االأخ��الق �تفكك االأ�سرة �تف�سي 

االإحلاد �اآفاق ال�سراع االأخرى.

 �توجت جهوده - اأيده اهلل - يف التاأ�سي�ض حلوار عاملي 

بني اأتباع الديانات ال�سما�ية �احل�سارات �الثقافات 

بعقد اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اجتماع عايل 

اأتباع الديانات ال�سما�ية بناء  امل�ستوى للحوار بني 

على دعوة خادم احلرمني ال�سريفني للجمعية �فقًا 

ملا ت�سمنه اإعالن مدريد ال�سادر عن املوؤمتر العاملي 

للحوار بني اأتباع الر�ساالت االإلهية �الثقافات الذي 

نظمته رابطة العامل االإ�سالمي يف مدريد. 

اإع��الن  اأ��سى يف  للحوار قد  العاملي  املوؤمتر  �ك��ان 

مدريد بدعوة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اإىل 

تاأييد النتائج التي تو�سل اإليها هذا املوؤمتر �اال�ستفادة 

منها يف دفع احلوار بني اأتباع الديانات �احل�سارات 

�الثقافات من خالل عقد د�رة خا�سة للحوار.

�عرب امل�ساركون يف املوؤمتر عن االأم��ل يف اأن يبذل 

ال�سريفني م�ساعيه يف عقدها يف  خ��ادم احلرمني 

الــبــ�ــشــريــة تـــعـــاين الـــيـــوم �ــشــيــاع الــقــيــم 

والتبا�س املفاهيم 

مركز امللك عبداهلل للحوار العاملي عمل 

موؤ�ش�س ير�شخ روؤيا اململكة
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اأقرب فر�سة ممكنة.

�جاء اجتماع االأمم املتحدة عايل امل�ستوى للحوار بني 

اآمال  اأتباع االأديان �الثقافات �احل�سارات ليج�سد 

�تطلعات خادم احلرمني ال�سريفني �م�سعاه النبيل 

�الرائد لتحقيق التفاهم �التعا�ن بني االأمم التي 

جتتمع على مبادئ كربى �ت�سرتك يف قيم عظمى. 

ال�سريفني عند  خ��ادم احلرمني  تتوقف جهود  �مل 

هذين  املحفلني الد�ليني بل �سعى اإىل حتويل املبادرة 

امللك  مركز  تاأ�سي�ض  مت  حيث  موؤ�س�سي  عمل  اإىل 

عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار يف العا�سمة 

النم�سا�ية فيينا، اإذ �قع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

اتفاقية مع �زيرة  �زي��ر اخلارجية  الفي�سل  �سعود 

اأكتوبر  �سهر  ال�ساأن يف  بهذا  النم�سا�ية  اخلارجية 

2011م.  

�تن�ض االتفاقية على اأن يتخذ مركز امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز العاملي للحوار من مدينة فيينا مقرًا له 

�يتمتع ب�سخ�سية قانونية د�لية �له احلق يف التعاقد 

التي  الت�سريعية  �ال�سوابط  امليزات  بكافة  �التمتع 

يخولها القانون، كما باإمكانه اتخاذ االإجراءات التي 

يراها مهمة يف اإطار ممار�سة اأن�سطته �تاأدية ر�سالته. 

�حددت االتفاقية اأهداف املركز بدعم احلوار بني 

اأتباع االأديان �الثقافات �تعزيز التفاهم �االحرتام 

�ال��ت��ع��ا�ن ب��ني ال�سعوب �ح��ف��ز ال��ع��دال��ة �ال�سالم 

�ال�سراعات  العنف  تربير  �مواجهة  �امل�ساحلة 

بغطاء الديانات. 

م�سوؤ�ل  منهج  اإىل  الدعوة  اإىل  املركز  يهدف  كما 

لتكري�ض البعد الديني �الر�حي لالأفراد �املجتمعات. 

�حددت االتفاقية النظام الداخلي للمركز �اآلية عمله 

�االأطراف امل�ساركة له يف اأداء مهامه، �املتعا�نة معه 

لتحقيق االأهداف املن�سو�ض عليها يف اتفاقية اإن�سائه. 

�ي�سم املجل�ض هيئة اإدارية مكونة من خم�سة اأ�سخا�ض 

متثل االأديان ال�سما�ية �املعتقدات الرئي�سة يف العامل. 

كما تت�سمن الوثيقة التاأ�سي�سية اإ�سارة اإىل اإر�ساء هيئة 

ا�ست�سارية للمركز مكونة من مئة �سخ�سية من اأتباع 

الديانات الرئي�سة يف العامل، �اإر�ساء اأمانة عامة تتابع 

االأن�سطة اليومية للمركز تتخذ من فيينا مقرًا لها. 

ل�سري  ال�سر�رية  التمويل  اآليات  االتفاقية  �تنظم 

اآليات تعا�ن مع  اإقامة  اأن�سطة املركز، الذي ميكنه 

هيئات �منظمات عامة �خا�سة. 

�تعترب �زارة ال�سوؤ�ن االأ�ر�بية �الد�لية النم�سا�ية 

اجلهة الراعية لالتفاقية، �ميكن الأي د�لة اأ� منظمة 

د�لية اأن تكون ع�سوًا مراقبًا ب�سرط تقدمها بطلب 

ر�سمي. 

اإن�ساء  التوقيع على اتفاقية  األقاها عقب  �يف كلمة 

املركز، قال االأمري �سعود الفي�سل: »اإنه نتيجة لهذه 

اجلهود الرتاكمية النبيلة جند اأنف�سنا هنا يف فيينا 

التي �ستحت�سن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

العاملي للحوار بني اأتباع الديانات �الثقافات«، مبديًا 

ا�ستعداد اململكة للم�ساهمة يف التمويل ���سع كل ثقلها 

ال�سيا�سي �املعنوي تاأييدًا �دعمًا للمركز د�ن التاأثري 

باأي �سكل على ا�ستقاللية املركز �ممار�سته لعمله 

اأنه ال  بعيدًا عن اأي تدخالت �سيا�سية«. �اأكد �سموه 

ميكن لعاملنا النجاة بد�ن بلورة منظومة اأخالقية 

اأ�سا�سيًا ال  عاملية، م�سيفًا: »هنا توؤدي االأديان د�رًا 

غنى عنه، �ال يوجد �سالم عاملي بد�ن �جود �سالم 

ديني«. 

اأنها  ال��د�ام  ال�سعودية على  العربية  اململكة  �توؤكد 

�سوت عدل نادت به على ل�سان قائدها، نحو القيم 

االإن�سانية �االأخالقية، �دعوة للتعاي�ض �احلوار العاقل 

�العادل، ملا فيه خري االإن�سان �احلفاظ على كرامته، 

�تعزيز قيم االأخالق، مازالت تكت�سب يومًا بعد يوم 

احرتام �تقدير قادة د�ل العامل �العلماء من الد�ل 

االإ�سالمية �غري االإ�سالمية كافة ل�سعيها املخل�ض 

�الد�ؤ�ب نحو ال�سالم �اال�ستقرار يف العامل.

خادم احلرمني ال�سريفني يلقي كلمته اأمام موؤمتر مدريد

اأتــبــاع الــديــانــات ال�شماوية  احلـــوار بــني 

ال�شعوب  �ــشــرورة حياتية بــني خمتلف 

وو�شيلة لتقارب الأمم وتعارفها

مركز امللك عبداهلل للحوار العاملي عمل 

موؤ�ش�شي ير�شخ روؤى اململكة
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مجموعة العشرين.. هل تتحول 
إلى مركز للقيادة اإلستراتيجية 

لالقتصاد العالمي؟
د. طالل �شاحي •

الع�سرين  جمموعة  جتمع  اأهمية  ت��ربز 

االقت�سادية التي ت�سكلت يف العام 1999م 

-ت�سم يف ع�سويتها ال��د�ل ال�سناعية 

املتحدة،  ال��والي��ات  بريطانيا،  الكربى 

اإيطاليا،  اأملانيا،  كندا، ال�سني، فرن�سا، 

ال��ي��اب��ان، �االحت��اد  ر��سيا االحت��ادي��ة، 

اإ�سافة اإىل عدد من الد�ل  االأ�ر�ب��ي،  

املوؤثرة �الفاعلة يف االقت�ساديات العاملية 

الربازيل،  اأ�سرتاليا،  االأرجنتني،  �هي 

اململكة  املك�سيك،  اإند�ني�سيا،  الهند، 

اأفريقيا،  ج��ن��وب  ال�سعودية،  العربية 

كوريا اجلنوبية، تركيا،االحتاد االأ�ربي 

اإىل جانب �سند�ق النقد الد�يل �البنك 

ت�سكل  اقت�سادياتها  اأن   ال��د�يل- من 

90% من اإجمايل الناجت القومي  حوايل 

ل��د�ل ال��ع��امل، �80% تقريبًا من حجم 

�سكان  لثلثي  ممثلة  العاملية،  التجارة 

العامل مما يجعلها ال��ذراع االقت�سادي 

االأقوى �االأكرث تاأثريًا يف عاملنا املعا�سر. 

فكرة  لن�سوء  التاريخية  اجل��ذ�ر  �تعود 

جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن اإىل ف�����س��ل قمة 

الواليات  ت�سم  �التي  الكبار«  »الثماين 

امل��ت��ح��دة، اإي��ط��ال��ي��ا، ف��رن�����س��ا، اأمل��ان��ي��ا، 

�تعقد   - �ر����س��ي��ا  ال��ي��اب��ان  بريطانيا، 

العام  منذ  د�ري  ب�سكل  اجتماعاتها 

ك�سانع   ب��د�ره��ا  القيام  م��ن   ،-1975

الأ�سباب  العاملية  االقت�سادية  لل�سيا�سة 

�سكان  فعدد  �اقت�سادية.  دميوغرافية 

د�ل جمموعة الثمان ال يزيد على مليار 

�احد من �سكان الكرة االأر�سية ال�سبعة 

مليارات. اأما ال�سبب االقت�سادي فيعود 

اإىل اأن د�ل املجموعة -�با�ستثناء ر��سيا 

�ال��ي��اب��ان- ت�سم فقط ال��د�ل الغربية 

ذات االقت�ساديات املتطورة، يف حني اأن 

الد�ل النامية التي تنمو ب�سرعة �ت�سم 

اجلزء االأكرب من �سكان الكرة االأر�سية، 

– يف اأغلب االأحيان- معز�لة عن  فهي 

اأد�ات التاأثري  عملية �سنع القرار �عن 

على اإدارة ال�سيا�سة �االقت�ساد العامليني.

العربية  اململكة  ع�سوية  ف���اإن  �ع��ل��ي��ه 

الع�سرين يعترب  ال�سعودية يف جمموعة 

ال�سوت العربي االأ�حد يف اأكرب جمموعة 

ي��ل��ق��ي ع��ل��ى عاتقها  اق��ت�����س��ادي��ة مم��ا 

م�سوؤ�لية كبرية �بالذات يف ظل  ما مير 

تلقي  م�ساكل  من  العاملي  االقت�ساد  به 

بظاللها د�ن �سك على ق�سايا التنمية 

الثقافية  �البنى  ال�سيا�سي  �اال�ستقرار 

العربي  عاملنا  يف  لي�ض  �االجتماعية 

فح�سب، �اإمنا يف العامل اأجمع. �ما كان 

هذا ليحدث لوال ما تتمتع به بالدنا من 

مكانة عاملية مرموقة �سيا�سيًا �اقت�ساديًا 

��سوت عاقل متزن قادر على نقل االآمال 

�االآالم العربية بكل ال�سدق �املو�سوعية 

يعترب يف عامل  �ال�سفافية، فاالقت�ساد 

ل�سيا�سات  الفاعل  امل��ح��رك  ه��و  ال��ي��وم 

الد�ل، �هو املعادلة االأهم التي قد تلقي 

بظاللها اإن  �سلبًا اأ� اإيجابًا على االأ��ساع  

د�ن  �الثقافية  �االجتماعية  ال�سيا�سية 

اأدنى �سك.  

من هنا ميكننا القول باأن هذه الع�سوية 

العربية  فاململكة  ف����راغ.  م��ن  ت���اأت  مل 

ال�سعودية هي �احدة من اأهم م�سعري 

ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ���س��ري��ان احل��ي��اة 

يف ع���امل ال��ي��وم، ن��اه��ي��ك  ع��ن ارت��ف��اع 

�ارتفاع حجم  الد�لية،  حجم جتارتها 

مواردها املالية �النمو املتوازن للنظام 

بد�ن  اأ�سهم  مما  ال�سعودي،  امل�سريف 

اأدنى �سك يف تو�سيع دائرة تاأثري د�رها 

االق��ت�����س��ادي ال���ذي �سنف ك��واح��د بني 

اأف�سل اقت�ساديات العامل النا�سئة جنبًا 

اإىل جنب مع ال�سني �الهند �تركيا.

 �ع��ل��ي��ه ف��ق��د ك���ان م��ن الطبيعي ج��دًا 

االقت�سادية  اململكة  �سيا�سة  ت��وؤث��ر  اأن 

تاأثريًا مبا�سرًا �عميقًا على ال�سيا�سات 

املتوقع  �م��ن  بل  العاملية،  االقت�سادية 

اأن يزداد حجمه م�ستقباًل  لهذا التاأثري 

اأن �سيا�سات اململكة املالية  من منظور 

ت��اأث��ريه��ا ال��ن��ط��اق املحلي اإىل  ي��ت��ج��ا�ز 

امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي م��ن خ���الل ت��اأث��ريه��ا 

املبا�سر يف حركة التجارة العاملية �غريها 

من االأد�ات االقت�سادية االأخرى كحركة 

التحويالت اإىل اخلارج من خالل هذا 

الكم الهائل من اأعداد العمالة الوافدة 

اإ�سافة اإىل �سيا�سة اال�ستثمار  للمملكة، 

يف االأ�راق املالية العاملية �غريها. 

�اإمي���ان���ًا م��ن ق��ي��ادة امل��م��ل��ك��ة العربية 

ال�سعودية باأهمية هذا الد�ر فقد  تركت 

م�ساركات   اململكة يف لقاءات هذه القمة 

هذه  م�سرية  على  الوا�سحة  ب�سماتها 

املجموعة ككل. فخالل  قمة  املجموعة 

2008م  االأ�ىل  يف �ا�سنطن -  نوفمرب 

االأزمة  – �التي خ�س�ست لبحث حلول 
املالية العاملية  �سّخ�ض  خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز 

ت��ر�ؤ���س��ه لوفد  - حفظه اهلل -  خ��الل 

اململكة جذ�ر االأزمة اإىل اخللل الرقابي 

على القطاعات املالية داعيًا اإىل تعزيز 

الد�ر الرقابي ل�سند�ق النقد الد�يل، 

نف�سه من خماطر  الوقت  �حم���ذرًا يف 

�ا�ستهداف  املن�سبطة،  غ��ري  ال��ع��ومل��ة 

�سلبًا   توؤثر عليه  قد  ب�سيا�سات  البرت�ل 

موؤكدًا – يحفظه اهلل-  على اأن  احللول 

م�سريًا  د�ل��ي��ًا،  �تعا�نًا  تن�سيقًا  تتطلب 

اإىل عزم حكومته على تخ�سي�ض مبلغ 

لدعم  ت�سرف  د�الر  مليار  اأربعمائة 

ال�سنوات  خ��الل  ال�سعودي  االقت�ساد 

ا�ستثماري،  ك��اإن��ف��اق  التالية  اخلم�ض 

�ا�ستمرار قيامها بد�رها يف العمل على 

ا�ستقرار ال�سوق البرت�لية، موؤكدًا على 

مب�ساعدة  ل�سيا�ساتها  اململكة  موا�سلة 

الد�ل النامية، على مبداأ التقا�سم العادل 

لالأعباء يف اأية جهود د�لية تبذل ملعاجلة 

االأزمة �تداعياتها.

1430ه���-  �يف قمة لندن - ربيع االآخ��ر 

املقرتحات  ملناق�سة  خ�س�ست  �ال��ت��ي 

اإن��ع��ا���ض  �االإج��������راءات ال��ه��ادف��ة اإىل 

م�ساراته  �حت�سني  العاملي  االقت�ساد 

ط��رح��ت ال��ع��دي��د م��ن ال����ر�ؤى ال��ه��ادف��ة 

�االنكما�ض  الركود  ح��دة  تخفي�ض  اإىل 

االقت�ساديني �تن�سيط عمليات االإقرا�ض 

لتوفري امل�سادر املالية لالأفراد �العائالت 

اال�ستثمار  م�سرية  �دع��م  �ال�سركات، 

امل�ستقبلي عال�ة على اإ�سالح الفجوات 

يف املوؤ�س�سات الد�لية �مناق�سة مقرتح 

اإن�ساء نظام د�يل لالإنذار املبكر ب�ساأن 

ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي �امل���ايل ال���د�يل. 

خادم  برئا�سة  ال�سعودي  لل�سوت  ك��ان 

احلرمني ال�سريفني د�ره البارز �املهم 

يف التاأكيد على اأن تلك املقرتحات تتطلب 

عماًل جماعيًا �اأن اململكة على ا�ستعداد 

ب��ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه��ا مب��ا ي�ساعد  ت���ام 

االقت�ساد العاملي على النهو�ض من كبوته 

�ا�سرتداد عافيته.

�يف قمة تورنتو الكندية - يونيو 2010م 

- �جه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

اآل �سعود كلمة  عبداهلل بن عبدالعزيز 

اإىل  فيها  اأ���س��ار  املجموعة  د�ل  ل��ق��ادة 

ال��ن��ج��اح  ال���ذي حققته امل��ج��م��وع��ة يف 

تخطي االأزمة املالية العاملية من خالل 

ب�سكل  �ساهمت  تدابري  من  اتخذته  ما 

ت
ها

جا
ات
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ال��وق��وع يف  العامل من  فعال يف جتنيب 

 – م�ستدركًا  العاملي،  الك�ساد  م�سيدة 

يحفظه اهلل- باأن االأ��ساع االقت�سادية 

العاملية اله�سة »جتعل من اإعالن النجاح 

م��وؤج��اًل«، م��وؤك��دًا على اأهمية اأن يكون 

اأقوى �اأكرث توازنًا �قدرة  النمو العاملي 

على البقاء �اال�ستمرار �هو ما ال ميكن 

له اأن يتم د�ن تبني اإجراءات من�سقة من 

قبل د�ل املجموعة اآخذة بعني االعتبار 

بكل  اخلا�سة  �ال��ظ��ر�ف  االحتياجات 

د�لة. موؤكدًا على اأهمية اإ�سالح  االأنظمة 

العاملي  االقت�ساد  �ق��وع  لتفادي  املالية 

منوهًا  امل�ستقبل.  يف  مماثلة  ب��اأزم��ات 

بقدرة النظام املايل يف ال�سعودية على 

ال�سمود يف �جه امل�سكالت االقت�سادية 

العاملية �التي تعززت بف�سل االإجراءات 

ال�سارمة �الرقابة اال�ستباقية. 

�يف جمال ال�سيا�سة البرت�لية اأكد خادم 

احلرمني ال�سريفني اأن بالده من جانبها  

م�ستمرة يف تطبيق �سيا�ستها البرت�لية 

اأ�سواق  املتوازنة للم�ساهمة يف ا�ستقرار 

ال��ن��ف��ط، �م���ن ذل���ك رف��ع��ه��ا لطاقتها 

االإنتاجية اإىل 5ر12 مليون برميل يوميًا. 

مطالبًا بتعا�ن كل من الد�ل امل�ستهلكة 

�الد�ل املنتجة ل�سمان ا�ستقرار االأ�سواق 

مما �سيمكن الد�ل الفقرية من احل�سول 

�سيا�سات  تبني  الطاقة من خالل  على 

الطاقة  مبادرة  لتنفيذ  عملية  �برامج 

من اأجل الفقراء.  

اأم��ا عن ال��د�ر ال��ذي قامت به حكومة 

ال�سعودية لدعم الد�ل  اململكة العربية 

النامية �خا�سة الفقرية �التي ت�سررت 

جراء االأزمة، فقد اأكد – حفظه اهلل– 

اأن بالده قد  قامت بواجبها االإن�ساين 

�االأخالقي من خالل م�ساعدتها  لتلك 

الد�ل لتخفيف �طاأة االأزمة العاملية عليها 

التنموية  م�ساعداتها  زي��ادة  من خالل 

�االإن�سانية الثنائية �املتعددة االأطراف، 

التنمية  بنوك  م���وارد  تعزيز  دع��م  �يف 

االإقليمية �املتعددة االأطراف.

 �ع��ودًا على بدء ن�ستطيع القول بان 

جمموعة الع�سرين قد ا�ستطاعت اأن 

ت��وؤدي  د�ره��ا » ك��اأداة الإدارة االأزمة 

االقت�سادية« بنجاح ن�سبي من خالل 

التحول  عملية  ق��ي��ادة  م��ن  متكنها 

التدريجي الإعادة ت�سكيل هيكلية مالية 

عاملية من خالل ت�سريع عملية اإعادة 

ت�سكيل �سند�ق النقد الد�يل �البنك 

الد�يل �لكن ال�سوؤال االأهم هنا هو: 

م��اذا عن م�ستقبل ه��ذه املجموعة؟ 

مبعنى: هل لديها القدرة على التحول 

االقت�سادي  القرار  ل�سنع  اأداة  اإىل 

العاملي لعامل ما بعد االأزمة؟ �اأح�سب 

اأن االإجابة على هذا ال�سوؤال املحوري 

لن يكون �سهاًل على االإطالق.

م�ستقبل  اآف��اق  اأن  املحللني  بع�ض  ي��رى 

»املجموعة« تعتمد بالدرجة االأ�ىل على 

مركز  اإىل  التحول  على  قدرتها  م��دى 

»ل��ل��ق��ي��ادة  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة لالقت�ساد 

ت�سبح  اأن  من  �سيمكنها  مما  العاملي« 

موؤ�س�سة ر�سمية ل�سنع القرار االقت�سادي 

العاملي �هو ما ي�سع البع�ض حوله لي�ست 

عالمة ا�ستفهام �احدة بل اثنتني، �ثالثة.   

اأن الد�ر الذي  �يف املقابل يرى اآخر�ن 

املالية  االأزم���ة  خ��الل  املجموعة  لعبته 

العاملية ي�سري بو�سوح اإىل اأن اخلالفات 

النظم  �طبيعة  ك��ربت،  �اإن  ال�سيا�سية 

�سغرية  تظل  اختلفت،  �اإن  ال�سيا�سية، 

الإيجاد  العامل  د�ل  ب�سعي  ج��دًا مقارنة 

االقت�سادية  للم�ساكل  م�سرتكة  حلول 

بظاللها  �ستلقي  �ال��ت��ي  تواجهها  التي 

القامتة على كل االآمال �اجلهود يف تنمية 

عملية  على  حتمًا  �ستنعك�ض  م�ستدامة 

اال�ستقرار ال�سيا�سي.

�يف ظ��ل ه���ذا اجل����دل ح���ول م�ستقبل 

جمل�ض  ا�ست�سافة  تاأتي  املجموعة  هذه 

ال�����س��ورى ال�����س��ع��ودي - مبكانته ك��ذراع 

الت�سا�ري  لالجتماع  رقابي-  ت�سريعي 

الثالث لر�ؤ�ساء برملانات الد�ل االأع�ساء 

يف جمموعة الع�سرين يف مدينة الريا�ض 

خالل  الفرتة  2-1433/4/4ه� املوافق 

من  اأك���رث  ليحمل  24-2012/2/26م 

اإ�سارة يحب التوقف اأمامها.

فقد جاء االجتماع ليوؤكد مبا ال يدع جمااًل 

لل�سك مدى ما تتمتع به حكومة  اململكة 

ال�سوري  �جمل�سها  ال�سعودية  العربية 

من تقدير �ثقة �اح��رتام عاملي ال�سيما 

االجتماعات  الفعالة يف  بعد م�ساركاته 

الت�سا�رية ال�سابقة مما جعلته اأهاًل الأن 

ينظم هذا املحفل املهم.

اأم��ا من الناحية االأخ��رى فهو جت�سيد   

رقعة  تو�سيع  يف  املجموعة  د�ل  لرغبة 

البنى  لت�سمل  بينها  ف��ي��م��ا  ال��ت�����س��ا�ر 

الت�سريعية للد�ل االأع�ساء مما قد يقودنا 

اإىل اال�ستنتاج اإىل اأن هناك مالمح رغبة 

جادة يف حتول املجموعة اإىل اإطار ر�سمي 

كمركز للقيادة  االإ�سرتاتيجية لالقت�ساد 

العاملي خ��الل املرحلة القادمة �ه��و ما 

ناأمله �نتمنى له النجاح.

ال�شورى • ع�شو جمل�س
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بلجيكا  ل��دى  �سفريها  م��رة  �الأ�ل  ا�سرتاليا  عينت 

�االحتاد االأ�ر�بي برندن نيل�سون �سفريا يف منظمة 

حلف �سمال االأطل�سي »الناتو«.

�اأب��رز �زير اخلارجية اال�سرتايل راد اأهمية تعيني 

ال�سفري نيل�سون يف هذا املن�سب، معترًبا اإياه متثياًل 

لتعميق م�ساركة اأ�سرتاليا مع املنظمة التي تلعب د�ًرا 

رئي�سًيا يف اجلهود العاملية ملكافحة االإرهاب.

احتاد املجال�ض االإ�سالمية يف ا�سرتاليا ين�سئ متحفًا 

اأعلن رئي�ض اإحتاد املجال�ض االإ�سالمية يف ا�سرتاليا 

اإق��ب��ال ب��ات��ال ع��ن م�سر�ع الإق��ام��ة متحف اإ�سالمي 

م�سدًرا  يكون  كانبريا،  اال�سرتالية  العا�سمة  يف 

للمعلومات االإ�سالمية �يعزز احل�سور االإ�سالمي يف 

ا�سرتاليا �عالقتها مع جريانها من الد�ل االإ�سالمية 

يف منطقة �سرق اآ�سيا.

اأن  اال���س��رتال��ي��ة  ت��امي��ز  ك��ان��ب��ريا  �ك�سفت �سحيفة 

امل�سوؤ�لني اال�سرتاليني عر�سوا على االإحتاد االإ�سالمي 

اأق�سام معهد احل�سارات يف  اإقامة املتحف يف اأحد 

كانبريا.

متحف  الإق��ام��ة  مم��اث��اًل  م�سر�عًا  هناك  اأن  يذكر 

اإ�سالمي يف مدينة ملبورن عا�سمة �الي��ة فيكتوريا 

العالقات  جمل�ض  رئي�ض  م��ن  مب��ب��ادرة  االأ�سرتالية 

مع  بالتعا�ن  فاهور  اأحمد  االأ�سرتالية  االإ�سالمية 

حكومة �الية فيكتوريا �سيبداأ العمل به قريبًا.

استراليا تعين سفيرًا في حلف شمال األطلسي

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بح�سور 

عبدالعزيز اآل �سعود �د�لة رئي�ض جمل�ض الد�لة بجمهورية 

ال�سني ال�سعبية �ن جيابا� مت يف ق�سر خادم احلرمني 

االتفاقيات  التوقيع على عدد من  بالريا�ض  ال�سريفني 

جرى  حيث  ال�سديقني  البلدين  بني  التعا�ن  �ب��رام��ج 

التوقيع على م�سر�ع برنامج تعا�ن بني معهد الدرا�سات 

الدبلوما�سية بوزارة اخلارجية باململكة �جامعة اخلارجية 

ال�سينية.

ع��ن اجلانب  ال��ربن��ام��ج  م�����س��ر�ع  بالتوقيع على  �ق���ام 

ال�سعودي �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سعود الفي�سل �زير 

اخلارجية �عن اجلانب ال�سيني معايل �زير اخلارجية 

يانغ جيت�سي.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بني ال�سركة ال�سعودية 

لل�سناعات االأ�سا�سية �سابك ��سركة �ساينوبيك ال�سينية 

الإن�ساء م�سنع الإنتاج البويل كاربونايت يف تياجنني.

�قام بالتوقيع على املذكرة عن اجلانب ال�سعودي �ساحب 

ال�سمو االأمري �سعود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�ض الهيئة 

اإدارة �سابك �عن  امللكية للجبيل �ينبع �رئي�ض جمل�ض 

اجلانب ال�سيني رئي�ض جمل�ض اإدارة �ساينوبيك فوت�سينغ 

يو.

�جرى التوقيع على الربنامج التنفيذي لالتفاق الثقايف 

بني حكومتي جمهورية ال�سني ال�سعبية �اململكة العربية 

ال�سعودية لالأعوام من 1433 اإىل 1438ه� املوافق 2012 

اإىل 2017م .

�قام بالتوقيع على الربنامج عن اجلانب ال�سعودي معايل 

�زير ال�سوؤ�ن االجتماعية ��زير الثقافة �االإعالم بالنيابة 

الدكتور يو�سف بن اأحمد العثيمني �عن اجلانب ال�سيني 

معايل �زير اخلارجية يانغ جيت�سي.

بحضور خادم الحرمين الشريفين
التوقيع على عدد من االتفاقيات بين المملكة والصين
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تشاؤم من توقف مؤتمر نزع السالح
اأعربت 13 د�لة عن اإحباطها من تعطل اأعمال موؤمتر 

نزع ال�سالح منذ 15 عامًا مطالبة بو�سع حد ملاأزق 

املوؤمتر �اإج��راء مناق�سات �سفافة الإح��راز التقدم 

خا�سة بعد اأن منح االأمني العام لالأمم املتحدة بان 

كي مون فر�سة مدتها عام �احد ليثبت املوؤمتر اأنه 

قادر على اخلر�ج من عرثته �يربر �سبب �جوده.

�ي��اأت��ي تعرث امل��وؤمت��ر ب�سبب ف�سل ال��د�ل االأع�ساء 

منذ 15 عامًا على االتفاق حول جد�ل اأعمال حيث 

ت�سر كل د�لة على مناق�سة ق�سية بعينها ترى اأنها 

االأ�لوية.

�ا�ستمع املوؤمتر يف جنيف اإىل كلمات كل من الواليات 

املتحدة �ر��سيا �النم�سا �نيبال �اأثيوبيا �اجلزائر 

�نيوزيلندا �ال�سويد �ا�سرتاليا ��سلوفاكيا �الربتغال 

�كندا، كما �افق املوؤمتر على منح الكويت �ال�سودان 

�اجلبل االأ�سود �سفة املراقب يف املوؤمتر خالل العام 

اجلاري 2012م.

�طالبت ر��سيا بدمج االأ��ساط االأكادميية �منظمات 

املجتمع املدين يف مناق�سات موؤمتر نزع ال�سالح بينما 

قالت نيوزيلندا اأن املوؤمتر �قع رهينة يف اأيدي الد�ل 

املختلفة يف الراأي حول حتديد جد�ل اأعمال نظرًا 

خل�سوع املوؤمتر ملبداأ التوافق يف االآراء.

التقى معايل االأمني العام ملجل�ض التعا�ن لد�ل اخلليج 

العربية الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين بق�سر 

املوؤمترات بالريا�ض مع رئي�ض جمل�ض الد�لة بجمهورية 

ال�سني ال�سعبية �ن جيا با�.

العالقات بني جمل�ض  اللقاء بحث جممل  �مت خ��الل 

التعا�ن �جمهورية ال�سني ال�سعبية حيث حتدث االأمني 

العام ملجل�ض التعا�ن يف كلمة اأثناء اللقاء عن االهتمام 

الكبري الذي توليه د�ل جمل�ض التعا�ن لعالقاتها مع 

جمهورية ال�سني ال�سعبية �تقديرها للد�ر املميز الذي 

تقوم به ال�سني يف ق�سايا املنطقة.

كما تنا�ل الزياين النمو امللحوظ للعالقات بني اجلانبني 

يف املجال االقت�سادي �التجاري.

 نوه نائب الرئي�ض الربازيلي مي�سال تامر بجهود جمل�ض 

التعا�ن لد�ل اخلليج العربية �جامعة الد�ل العربية 

لتعزيز االأمن �اال�ستقرار يف املنطقة خالل الظر�ف 

احلالية التي مير بها العامل العربي موؤكدًا اأهمية د�ر 

منتدى حتالف احل�سارات لدعم هذه اجلهود.

�اأعرب تامر عن اأمله يف اأن ي�سهم هذا املوؤمتر بنتائج 

هامة يف �سبيل تعزيز الوئام بني ال�سعوب �التعاي�ض بني 

خمتلف االأديان �االأعراق يف الوقت الراهن.

�حذر من ت�ساعف احتماالت ال�سراع �اخلالف �تزايد 

ظاهرة العنف يف املجتمعات مما ي�سكل عقبة كبرية 

يف طريق ال�سالم .. كما حذر من اأن تفاقم االأزمات 

االقت�سادية العاملية ميكن اأن يوؤدي اإىل تفاقم التع�سب 

�زيادة كراهية االأجانب.

�دعا جميع الد�ل �على راأ�سها د�ل حتالف احل�سارات 

اإىل اليقظة �توخي احلذر من هذه االأزم��ات مطالبًا 

االقت�سادية  للتنمية  منا�سبة  �سريعة  تدابري  باتخاذ 

اأزمات اقت�سادية مع  يف البلدان النامية التي تعاين 

تعزيز برامج التنمية االجتماعية فيها لتجنيب ال�سعوب 

املحر�مة اأزمات اأ�سد خطورة موؤكدًا اأن حتقيق ال�سالم 

الدائم قد يكون م�ستحياًل يف جمتمعات ال تلبى فيها 

االحتياجات االأ�سا�سية لل�سكان.

�جدد نائب الرئي�ض الربازيلي دعوته اإىل �قف العنف 

العامل  ح��ول  منطقة  اأي  يف  املدنيني  ال�سكان  �سد 

م�سريًا اإىل ال��د�ر ال��ذي ي�سطلع به املجتمع الد�يل 

ا جمل�ض االأمن يف حماية املدنيني منبهًا اإىل  خ�سو�سً

اأن التهديدات االأكرث زعزعة لال�ستقرار العاملي تاأتي 

من د�ل متلك قوة ع�سكرية هائلة مطالبًا با�ستمرار 

اجلهود لنزع �منع اأ�سلحة الدمار ال�سامل. 

اقت�ساد  اإن  الربازيلي  املالية  �زي��ر  ق��ال  جانبه  من 

الربازيل �سوف يتفوق على فرن�سا لت�سبح خام�ض اأكرب 

اقت�ساد يف العامل بحلول عام 2015م .

�نقلت �سحيفة اأ� اإ�ستاد� دي يا �سا� با�لو الربازيلية 

عن مانتيجا قوله اإن الربازيل �ستتجا�ز فرن�سا �رمبا 

اأملانيا معلاًلَ ذلك بنمو الناجت املحلي االإجمايل للربازيل 

للد�ل  االإجمايل  املحلي  الناجت  ال�سعف من  ب�سرعة 

االأ�ر�بية.

فاإن  العاملية  املالية  االأزم��ة  القوي خالل  النمو  �بعد 

اإجمايل الناجت املحلي الربازيلي تباطاأ اإىل 3 يف املئة 

3.5 يف املئة يف عام  هذا العام �املتوقع ��سوله اإىل 

2012م .

الزياني يلتقي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية

في المنتدى الرابع لألمم المتحدة لتحالف الحضارات 
نائب الرئيس البرازيلي ينوه بجهود مجلس التعاون 

والجامعة العربية
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البرلمان االندونيسي يصادق على اتفاقية حظر 
التجارب النووية وتجريم تهريب البشر

التقى �زي��ر الطاقة اجل��زائ��ري يو�سف يو�سفي نائب 

�زير الربملان يف اخلارجية اليابانية ريوجي ياماين يف 

العا�سمة اجلزائر.

�تركز اللقاء حول تعزيز التعا�ن اجلزائري الياباين يف 

جمال املحر�قات �الطاقة �املناجم.

�دعا الوزير اجلزائري خالل اللقاء املوؤ�س�سات اليابانية 

جماالت  يف  اأك��رب  ب�سورة  �ال�سراكة  اال�ستثمار  اإىل 

اال�ستك�ساف �البيرت�كيمياء �الطاقات املتجددة �يف 

ال�سناعة النفطية �الطاقات املتجددة.

اإىل ذلك اأبرمت �زارة الداخلية اجلزائرية مع نظريتها 

الفرن�سية مذكرة تفاهم تن�ض على تعزيز التعا�ن يف 

جمال التكوين �التدريب اإ�سافة اإىل تبادل التجارب 

العمومية  باخلدمات  املتعلقة  االإ���س��الح��ات  �ب��رام��ج 

�املالية املحلية.

البلدين  يف  للداخلية  العامان  االأمينان  املذكرة  �قع 

اجلزائري عبدالقادر �ايل �الفرن�سي مي�سال بارت.

اإنها �سادقت على املعاهدة العاملية  قالت اند�ني�سيا 

حلظر اإجراء التجارب النو�ية. �حددت معاهدة احلظر 

ال�سامل للتجارب النو�ية التي مت التفا��ض عليها يف 

الت�سعينيات باأن الد�ل التي لديها م�سانع طاقة نو�ية 

اأ� م�سانع اأبحاث يف ذلك الوقت حتتاج اإعطاء موافقة 

ر�سمية قبل �سريان مفعولها.

االآن  املعاهدة  فان  االند�ني�سي  الربملان  �مع موافقة 

تنتظر فقط الت�سديق من الواليات املتحدة �ال�سني 

ال�سمالية  �كوريا  �اإ�سرائيل  �اإي���ران  �الهند  �م�سر 

�باك�ستان.

�حث ع�سو الربملان االند�ني�سي حمفوظ �سديق الد�ل 

املتبقية خا�سة الواليات املتحدة �اإ�سرائيل اأن توقع على 

االتفاقية.

جدير بالذكر اأن اند�ني�سيا �التي بلغ تعداد �سكانها 240 

مليون ن�سمة لديها 3 مفاعالت نو�ية بحثية.

كما اأقرت احلكومة االند�ني�سية قانوًنا يجرم تهريب 

الب�سر بعد م�سادقة الربملان عليه حيث �سن القانون 

اجلديد عقوبات ت�سل اإىل ال�سجن 15 عاًما للمدانني 

يف ق�سايا تهريب الب�سر.

�قال �زير العدل �حقوق االإن�سان االإند�ني�سي باتريالي�ض 

القانون يف حت�سني  ي�ساعد  اأن  املتوقع  اإن��ه من  اأك��رب 

الر�سد املبكر النتهاكات الهجرة.

�كانت اند�ني�سيا نقطة جتمع رئي�سية للمهاجرين غري 

ال�سرعيني الذين يريد�ن اال�ستقرار يف اأ�سرتاليا.

ف�سلت حكومات االحتاد االأ�ر�بي يف بر�ك�سل يف التو�سل 

اإىل اتفاق عام ب�ساأن االتفاق االأ�ر�بي ل�سبط املوازنات 

�احل�سابات �ذلك ب�سبب اإ�سرار بولندا غري الع�سو يف 

منطقة اليور� على توجيه الدعوة جلميع املنتمني لالحتاد 

االأ�ر�بي �لي�ض فقط ملنطقة اليور� يف امل�ستقبل �هو طلب 

رف�سته فرن�سا.

�يقول امل�سر�ع احلايل ملا ي�سمى باالتفاق املايل اجلديد 

اإنه يتعني على د�ل منطقة اليور� عقد اجتماع مرة كل 

عام على االأقل �لكن د�ن االإ�سارة للد�ل غري املعتمدة 

للعملة املوحدة التي قد تتم دعوتها ب�سكل غري ر�سمي.

لل�سوؤ�ن  الفرن�سي  الد�لة  �زي��ر  ليوناتي  جان  �اأ��سح 

االأ�ر�بية لل�سحفيني اإن بولندا ترى اأن املكانة املمنوحة 

للد�ل غري االأع�ساء يف منطقة اليور� تبد� غري منا�سبة 

اأنه من غري املقبول اأن ال ت�سمح  �غري كافية.. م�سيًفا 

بولندا اأ� غريها لد�ل منطقة اليور� باالجتماع على حدة 

�اأن اأي اجتماع ميكن تو�سيعه ب�سكل اإرادي �لي�ض اإلزاميًا 

�يف حاالت معينة.

اأن بالده لن تقبل باأية �سغوط  �بني الوزير الفرن�سي 

اأخرى فيما رف�ض الوفد البولندي التعليق على هذا التطور 

قبل يومني فقط من اجتماع على م�ستوى القمة �سيعقده 

زعماء االحتاد االأ�ر�بي ب�سكل ا�ستثنائي لبحث اعتماد 

اتفاقية جديدة ل�سبط احلوكمة املالية االأ�ر�بية.

توقيع عدد من االتفاقيات بين الجزائر واليابان

االتحاد األوروبي يفشل في االتفاق على ضبط الموازنات 
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روسيا تنضم لمنظمة التجارة العالمية
�افقت منظمة التجارة العاملية ب�سورة نهائية على 

فرتة  بعد  العاملية  املنظمة  لع�سوية  ر��سيا  ان�سمام 

طلب  مو�سكو  تقدمي  م��ن  ع��اًم��ا   18 دام��ت  قيا�سية 

االن�سمام للمنظمة.

�قال �زير التجارة النيجريي ا�لو�سيغون اغانغا الذي 

تراأ�ض املوؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية 

اإن املوؤمتر الوزاري قد �افق على ان�سمام ر��سيا.

�اأم��ام الربملان الر��سي فر�سة حتى اخلام�ض ع�سر 

�اإدخالها  املعاهدة  على  للت�سديق   2012 يونيو  من 

حيز التنفيذ.

�كانت ر��سيا تقدمت بطلب االن�سمام اإىل املنظمة 

ان�سمامها  ب�ساأن  املحادثات  اأن  1993 غري  يف عام 

طالت مدتها.

اأج��ل  �ق���د اج��ت��ازت مو�سكو عقبتها االأخ����رية م��ن 

االن�سمام للمنظمة حينما تو�سلت اإىل اتفاق يف نوفمرب 

املا�سي مع جورجيا اآخر املعار�سني الن�سمامها، حيث 

كان باإمكان جورجيا ا�ستخدام فيتو لرف�ض اأي طلب 

ان�سمام للمنظمة بحكم انتمائها لع�سويتها.

30 اتفاقية ثنائية تتعلق  �اإجمااًل �قعت ر��سيا على 

57 اتفاًقا  بدخول االأ���س��واق �اخل��دم��ات ف�سال عن 

لو�سول ال�سلع حتى يت�سنى لها �سمان احل�سول على 

املن�سوية يف  االأخ��رى  البلدان  من  االأخ�سر  ال�سوء 

ع�سوية منظمة التجارة العاملية.

�مقابل االن�سمام اإىل املنظمة �افقت مو�سكو على 

10 باملائة لعام  خف�ض �سقف تعريفاتها من متو�سط 

2011 بالن�سبة لكافة املنتجات اإىل ن�سبة 8ر7 باملائة.

تقدمه  ال��ذي  الدعم  تقييد  ر��سيا على  �افقت  كما 

لقطاعها الزراعي بحد ت�سعة مليارات د�الر يف 2012 

مليارات  4ر4  اإىل  ��سوًل  تدريجًيا  ثم خف�سه  �من 

بحلول 2018م.

جدد البنك املركزي الياباين حتذيره من املخاطر 

االنتعا�ض  اإن  �ق��ال  اليابان،  اقت�ساد  تواجه  التي 

االقت�سادي قد توقف يف ظل التاأثري ال�سلبي الرتفاع 

�سعر �سرف /الني/ �تباطوؤ النمو االقت�سادي العاملي 

يف اأعقاب اأزمة الديون ال�سيادية يف اأ�ر�با.

ب��ع��د اج��ت��م��اع للجنة �سنع  �ج���اء ه���ذا ال��ت��ح��ذي��ر 

�سانعو  اأبقى خالله  �ال��ذي  البنك  ال�سيا�سات يف 

ال�سيا�سة على معدل الفائدة لالأجل الق�سري ثابًتا 

على م�ستواه احلايل الذي ي��رتا�ح ما بني ال�سفر 

1ر0 يف املائة، مع االإبقاء كذلك على برنامج  اإىل 

�سراء االأ�سول من اأجل تعزيز النمو االقت�سادي يف 

اليابان.

�قد �افق االأع�ساء الت�سعة للجنة التي ت�سمى جمل�ض 

ال�سيا�سة على القرار باالإجماع.

الياباين ما�ساكاي  البنك املركزي  �ق��ال حمافظ 

اإن »االقت�ساد �سيعود اإىل م�سار انتعا�ض  �سرياكا�ا 

معتدل يف امل�ستقبل �ذلك مب�ساعدة النمو يف د�ل 

االقت�ساديات النا�سئة«.

�اأ�سار اإىل اأن البنك يعتقد اأن االآلية االأ�سا�سية للتعايف 

مل تتغري �لكنه قال اإن »املطلوب املزيد من النقا�ض 

للقول بال�سبط متى �سيحدث ذلك«.

البنك المركزي الياباني: االنتعاش االقتصادي متوقف 
بعد أزمة الديون السيادية في أوروبا
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�زادت  املُتعاقبة،  ال�سنوات  خ��الل  ال��ربمل��ان،  ع  تو�سَّ

 11 ي��وم  1979 م، �حت��دي��ًدا  العام  �سالحياته.. �يف 

ة انتخاب االأع�ساء، ب�سورة ُمبا�سرة،  ل مرَّ يوليو، مت الأ�َّ

ل جل�سة، مت خاللها انتخاب �سيمون فيل،  اأ�َّ �ُعِقدت 

املُحامية الفرن�سية رئي�سة للربملان لد�رة امتدت خم�ض 

املُنتخبني  الربملان  اأع�ساء  ازداد عدد  �قد  �سنوات.. 

ع االحتاد االأ�ر�بي �ان�سمام د�ل  ة نتيجة تو�سُّ غري مرَّ

جديدة، �كانت معاهدة ني�ض قد ��سعت حدًا اأق�سى 

لعدد االأع�ساء املُنتخبني، ليكون الرقم هو 732 ع�سوًا.. 

دًا، مقداره  �يتقا�سى جميع االأع�ساء راتبًا �سهريًا موحَّ

7000 يور� خا�سع ل�سريبة املُجتمع، �مُيكن اأن يخ�سع 

اأي�س�ًا لل�سريبة على ال�سعيد الوطني.

 1 ز التنفيذ يف  ��فق���ًا ملعاهدة ل�سبونة التي دخلت حيِّ

دي�سمرب �سنة 2009م، فقد �سار للربملان كامل ال�ُسلطة 

على ميزانية االحت��اد االأ�ر�ب���ي ��سوف يرتفع احلد 

االأق�سى من االأع�ساء اإىل 750 ع�سوًا اإ�سافة اإىل رئي�ض 

الربملان، يف االنتخابات املُزمع اإقامتها عام 2014 م.

�يف الوقت احلايل يرتاأ�ض الربملان جريزي بوزيك الذي 

انُتِخب يف يوليو عام 2009م، يف جل�سة ح�سرها جميع 

فت انتخابات هذه الد�رة الربملانية،  االأع�ساء، �قد ��سِ

“كانت اأكرب انتخابات عابرة للحد�د الوطنية،  باأنها 

ُتقام على االإطالق يف العامل، �جُترى يف �قت �احد، 

بعدد ��سل اإىل 380 مليون مواطن لهم حق الت�سويت.

للربملان  االإداري���ة  �الهيئة  العامة،  االأمانة  مقر  �يقع 

يف لوك�سمبورغ. �ثمة مبنيان النعقاد الد�رات العامة 

اأحدهما مبنى لويز �ي�ض يف ا�سرتا�سبورغ بفرن�سا الذي 

�سهد انعقاد 12 د�رة حتى االآن، �االآخر هو مبنى اإ�سبا�ض 

لوبولد يف بر�ك�سل ببلجيك، �يت�سم باأنه اأكرب من �سابقه، 

�تنعقد فيه اجتماعات اللجان �املجموعات ال�سيا�سية 

التي �سياأتي ذكرها الحق��ًا، �اجلل�سات العامة. �الُلغات 

الر�سمية املُعتمدة يف الربملان االأ�ر�ب��ي اإحدى ع�سرة 

ُلغة، هي: االإجنليزية �االأ�سبانية �الهولندية �االإيطالية 

�الربتغالية �اليونانية �الفرن�سية �ال�سويدية �االأملانية 

�الدمنركية �الفنلندية. 

مجموعات برلمانية.. وأحـزاب سياسية 

�ينتظم اأع�ساء الربملان االأ�ر�ب��ي يف الوقت احلا�سر 

اأ� جمموعات برملانية خُمتلفة،  �سمن �سبعة تكتُّالت 

ني الأي  30 ع�سًوا ُم�ستقلِّني، اأي غري ُمن�سمِّ عدا نحو 

اأ� قائد، اأكربها  من التكتالت، �لُكل جمموعة زعيم 

االأ�ر�ب��ي،  ال�سعب  ُيطلق عليها حزب  التي  املجموعة 

ع�سوًا،   265 اأع�سائها  �ع��دد   ،EPP�ب لها  �ُي��رَم��ز 

الربملان الأوروبي،الذي ُيطلق عليه اخت�شاًرا )E.P(، هو موؤ�ش�شة برملانية ُمنتخبة، 

بطريقة ُمبا�شرة، تتبع الحتاد الأوروبي)E.U(، يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل العا�شر 

من �شبتمرب �شنة 1952م، وهو ُي�شنف كاأقدم هيئة اأوروبية ُم�شرتكة، كانت يف البدء 

نة من 18 برملانياً، من اأع�شاء الربملانات الوطنية، وكان بال  جمعية ا�شت�شارية، ُمكوَّ

اأي �شلطات ت�شريعية. 

ي�شكل اأع�شاء الربملان الأوروبـــي �شبعة 

ـــالت بــرملــانــيــة وهـــنـــاك 30 عــ�ــشــًوا  تـــكـــتُّ

ُم�شتقلِّني

البرلمان األوروبي..

رـ الصالحيات النشأة ـ التطوُّ

ح�شني عبد احلافظ •
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مي  يقودهم جوزيف د�ال، ثم جمموعة التحالف التقدُّ

 ،)S &D( ��اال�سرتاكي �الدميقراطي، �يرمز لها ب

�سولز.  مارتن  يقودهم  184 ع�سوًا،  اأع�سائها  �عدد 

�طوال تاريخ الربملان هيمنت هاتان املجموعتان اأغلب 

ن�سبة  على  باحل�سول  امل��ق��اع��د،  ُمعظم  على  ال��وق��ت 

اأي من  تتمكن  �مل  منها،   %  70 اإىل   50 بني  ت��رتا�ح 

هاتني املجموعتني من احل�سول على االأغلبية املُطلقة 

االأ�ر�ب��ي��ني  الليرباليني  جمموعة  هناك  ثم  ُمنفردة. 

�مُيثلهم احلزب الدميقراطي االإ�سالحي الذي ُيرمز 

اإليه ب� )ELDR(، �عدد االأع�ساء 85 ع�سًوا، بقيادة  

جاي فرهو ف�ستادت �جمموعة اخُل�سر بالتحالف مع 

 Greens / ��حزب االأحرار االأ�ر�بي، �يرمز اإليهما ب

EFA  �عدد االأع�ساء 55 ع�سوًا بقيادة ُكل من دانيل 
مم 

ُ
اأ احت��اد  ريبيكا هارم�ض �جمموعة  �بندت  كوهن 

اأ�ر�با �ُتعرف اخت�ساًرا ب�� )UEN(، �عدد اأع�سائها 

54 ع�سوًا، بقيادة مي�سيل كامينزكي �جمموعة حتالف 

الكونفدرالية املُتَّحدة للي�سار االأ�ر�بي �الي�سار االأخ�سر 

اإليهما ب� )EUL / NGL(، �عدد  ال�سمايل �يرمز 

35 ع�سوًا، بقيادة لوثر بي�سكي، �املجموعة  االأع�ساء 

 ،)EFD( �الدميقراطية الأ�ر�با املُتعددة، �يرمز اإليها ب

�عدد االأع�ساء 31 ع�سو، بقيادة ُكل من نايجل فاراج 

�فران�سي�سكو فري�ين.

ز هذه   � مُيكن اأن ُنحدد يف نقاط اأهم ال�ِسمات التي مُتيِّ

املجموعات ال�سيا�سية املوؤلِّفة للربملان االأ�ر�بي، اإ�سافة 

اإىل املُ�ستقلِّني على النحو التايل: 

- انتهاج الالمركزية اإىل حد كبري، �هذا فرق جوهري 

بني االأحزاب يف الواليات املتحدة االأمريكية التي توجد 

بينها قوا�سم ُم�سرتكة اأكرث من تلك القوا�سم املُ�سرتكة 

بني املجموعات �االأحزاب، لد�ل االحتاد االأ�ر�بي. 

- يحتاج اأي تكتل �سيا�سي اأ�ر�بي لكي يتم االعرتاف به 

كمجموعة �سيا�سية، يف الربملان االأ�ر�بي اإىل 25 ع�سًوا 

من �سبع د�ل اأ�ر�بية خُمتلفة، �فور االعرتاف مبجموعة 

ي االإعانات املالية  ها تلقِّ �سيا�سية جديدة ي�سري من حقِّ

من الربملان ��سمان لعدد من املقاعد يف اللجان الفرعية 

�هذا مبثابة حافز قوي، لت�سكيل املجموعات ال�سيا�سية. 

- ال يكون ت�سكيل هذه املجموعات على خلفية توافق 

التوافق يف امليول  اجلن�سية �اإمن��ا يغلب عليها خلفية 

اأن  �االجت��اه��ات ال�سيا�سية.. �م��ن ثم ف��اإن املُ��الح��ظ 

 116 االأع�ساء بهذه املجموعات ينتمون باالأ�سا�ض اإىل 

حزب���ًا اأ�ر�بي���ًا. 

اإىل  ني  املُن�سمِّ �سواء  ال��ربمل��ان  اأع�ساء  على  ب  يتوجَّ  -

جمموعات �اأحزاب �سيا�سية اأ� املُ�ستقلِّني االلتزام الكامل 

مببادئ ال�سفافية �من بينها �سر�رة االإعالن عن اأعمالهم 

�حرفهم، �ُكل ما يتقا�سون منه راتب��ًا اأ� ُيدر عليهم دخاًل 

�عليهم اأي�س��ًا االإعالن عن جميع م�ساحلهم االقت�سادية 

�املالية على اأن يتم ت�سجيل كل ذلك يف ال�سجل العام. 

مهام وُسلطات 

مهام  يف  ك��ب��رية  تو�سعات  االأخ����ري،  العقد  �سهد  �ق��د 

��سالحيات الربملان االأ�ر�بي منحتها له معاهدة ل�سبونة 

�اتفاقية ما�سرتيخت ملعايري الوحدة االأ�ر�بية، �من بينها: 

  - منح �سالحية ت�سريعية مُماثلة لتلك املمنوحة للمجل�ض 

االأ�ر�بي. 

  - منح �سالحيات كبرية، تتعلق باملالية �امليزانية �مُيكن 

اأن يقوم الربملان بالتعديل على املوازنة العامة لالإنفاق 

على االحت��اد االأ�ر�ب���ي، �ل��ه ال�ُسلطة باإعطاء املوافقة 

النهائية على امليزانية. 

  هو اأقرب اإىل نظام الكوجنر�ض يف الواليات املتحدة 

االأمريكية من حيث الف�سل بني ال�ُسلطات التنفيذية 

�الت�سريعية �ميتلك �ُسلطة توجيه النقد للُمفو�سية، 

اأغلبية الثلثني، فُيمكنه اإجبار املُفو�سية  رت  �اإذا توفَّ

على اال�ستقالة اأ� حتى اإقالتها مع العلم اأن هذا احلق 

به  التلويح  مت  فقط  قبل،  من  ا�ستخدامه  ي�سبق  مل 

لتهديد املُفو�سية اإبان رئا�سة جاكو�ض �سانرت لها، ما 

بني عامي 1995 و1999م �الذي ا�ستقال من من�سبه 

بعد ذلك. 

  �للربملان االأ�ر�بي تاأثري كبري على ال�سيا�سة اخلارجية، 

ب على الربملان اأن ُي�سادق على جميع امِلنح  حيث يتوجَّ

خرى. �اإليك هذه 
ُ
مة للد�ل االأ التنموية، مبا فيها املُقدَّ

االأمثلة: دعم اأعمار العراق بعد احلرب �تقدمي احلوافز 

الإيران يف �سبيل �قف برناجمها النو�ي املُثري للجدل، 

اب مع الواليات املتحدة  �كذا �سفقة تبادل ُمعلومات الُركَّ

االأمريكية، كل هذا يتطلب موافقة الربملان عليه. 

  �له اي�سًا االإ�سراف على اأعمال جمل�ض االحتاد االأ�ر�بي 

لالحتاد  ُج��دد  اأع�ساء  بان�سمام  البت  �موؤ�س�ساته، 

اإق��رار االتفاقيات �املُعاهدات التي ُيربمها  االأ�ر�ب��ي، 

االحتاد االأ�ر�بي مع جهات د�لية. 

جد�ل مقاعد الربملان �الد�ل االأع�ساء

عدد املقاعدا�سم الد�لة

96اأملانيا

74فرن�سا

73اإيطاليا

73اململكة املتحدة

54اأ�سبانيا

51بولندا

33ر�مانيا

26هولندا

22بلجيكا  

22جمهورية الت�سيك

22اليونان

22املجر

22الربتغال 

20ال�سويد

19النم�سا 

18بلغاريا 

13فنلندا 

13الدامنرك

13�سلوفاكيا 

12جمهورية اأيرلندا

12لتوانيا 

09التفيا 

08�سلوفينيا

06قرب�ض 

06اإ�ستوانيا  

06لوك�سمبورغ

06مالطة

باحث  برملاين •

منح الربملان الأوروبي �شالحيات كبرية 

مالياً وله اأن يقوم بالتعديل على املوازنة 

العامة لالإنفاق على الحتاد الأوروبي

 25 اأوروبــي اإىل  اأي تكتل �شيا�شي  يحتاج 

اأوروبــيــة خُمتلفة  ع�شًوا مــن �شبع دول 

�شيا�شية يف  بــه كمجموعة  لــالعــرتاف 

الربملان الأوروبي 

لــلــربملــان الأوروبــــــــي تـــاأثـــري كــبــري على 

اأن  عليه  ب  ويتوجَّ اخلارجية  ال�شيا�شة 

مبا  التنموية  املِنح  جميع  على  ُي�شادق 

خرى
مة للدول الأُ فيها املُقدَّ



68  131- 1433 هـ 

ت
يا

ور
ش

سياسة المجالس 
المفتوحة

د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر •

املجال�ض املفتوحة، اأ� كما تعرف يف اأدبيات التاريخ املحلي ب�سيا�سة الباب املفتوح، هي اآلية من اآليات ال�سورى االإ�سالمية. 

�هذه االآلية تتيح االت�سال املبا�سر بني فئات من ال�سعب بامل�سوؤ�ل االأ�ل اأ� بامل�سوؤ�لني رفيعي امل�ستوى. �يراها اآخر�ن اأنها 

اأق�سر قناة للو�سول اإىل متخذ القرار �معاجلة الق�سايا الوطنية. �يبد� اأن هذه الو�سيلة معر�فة بدرجات خمتلفة منذ 

عهد الد�لة ال�سعودية االأ�ىل اأي يف القرن الثامن ع�سر امليالدي، لكن بر�زها كتطبيق ر�سمي ��سلتنا منذ عهد امللك 

عبدالعزيز موؤ�س�ض الد�لة ال�سعودية يف طورها الثالث.

�قد ��سلنا ��سف ملجل�ض امللك عبدالعزيز عن طريق خري الدين الزركلي الذي ح�سر املجل�ض اأكرث من مرة، �كان يعمل 

يف حكومة امللك عبدالعزيز، ��سجل ��سفه يف كتابه »�سبه اجلزيرة العربية«. �هو يقول كان للملك عبدالعزيز اأ�قات 

خم�س�سة ملجل�سه العام، يدخل فيها كل قادم. �هو جمل�ض متمّيز �له �سمات ��سفات معر�فة، �كان املجل�ض ي�سم 

الزائرين من مواطنني �مقيمني ��سيوفًا ر�سميني. �كان اجللو�ض مقننًا حيث يتوزع احل�سور عن ميني امللك عبدالعزيز 

�ي�ساره. �يبداأ املجل�ض عادة بقراءة بع�ض اآيات القراآن الكرمي. �ي�سود املجل�ض ب�سمة االإ�سغاء الكامل للمتحدث. �كان 

امللك ي�ستمع للمتحدثني �يجيب اأجوبة خمت�سرة اأ� ُيعطي اإ�سارات بيده تغنيه عن كثري من الكالم.

�تعد �سيا�سة املجال�ض املفتوحة اإحدى دعائم احلكم ال�سعودي، لهذا ُن�ض عليها يف النظام ال�سيا�سي للحكم، فقد �رد 

يف املادة الثالثة �االأربعني ما ن�سه: »جمل�ض امللك ��يل العهد مفتوحان لكل مواطن �لكل من له �سكوى اأ� مظلمة«، لهذا 

تو�سعت املجال�ض اإذ اأ�سبح لكل اأمري م�سوؤ�ل اأ� اأمراء املناطق اأ� بع�ض الوزراء جمال�سهم املفتوحة. هذا التو�سع ُينظر 

اإليه يف الداخل �اخلارج على اأنه رافد مهم من ر�افد املجل�ض الكبري، اأعني جمل�ض امللك املفتوح.

�هذه املجال�ض املفتوحة يراها املواطن ال�سعودي اأنها من اأبرز اآليات العمل اليومي للملك اأ� لويل العهد، �هي كما ��سفها 

مراقب اأجنبي ُت�سكل لغة التخاطب بني احلاكم �املحكوم �بني القائد �مواطنيه، خ�سو�سًا اأنها تت�سف بالب�ساطة �العفوية 

�ال�سفافية. �يف نظري اأن �سيا�سة املجال�ض املفتوحة اأتاحت فر�سة غري م�سبوقة لتفاعل حقيقي مع ق�سايا املواطن �همومه.

�قد حاز االأمري الدكتور في�سل بن �سعود بن عبدالعزيز على درجة علمية على اأطر�حة عنوانها: »املجال�ض املفتوحة 

�املفهوم االإ�سالمي للحكم يف �سيا�سة اململكة العربية ال�سعودية«، �يف هذه االأطر�حة حتليل �تعليل ملاهية املجال�ض املفتوحة. 

�يعرتف �ساحب االأطر�حة اأن املجال�ض املفتوحة ال�سعودية جمهولة لدى الكثري من الدار�سني يف العامل. �يرى باحث اآخر 

هو: طالب بن فداع ال�سرمي اأن كلمات امللك عبدالعزيز يف جمل�سه املفتوح ت�سري اإىل نقاط مهمة تعك�ض تفكريه �ر�ؤاه يف 

الق�سايا املحلية �اخلارجية، �ي�سيف اأنه ترد ملحوظات يخ�ض بها امللك اأداء بع�ض االأجهزة احلكومية من منطلق اأن 

كل م�سوؤ�ل موؤمتن �كل موؤمتن حما�سب.

�نختم باأن جمل�ض خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز املفتوح يرتاده اأكرث من800 زائر. �هذا رقم 

كبري �ُيعد مبثابة قناة برملانية، �ميكن ا�ستثمار ما يد�ر فيها من اآراء �نقا�سات لتكون رافدًا من ر�افد جمل�ض ال�سورى 

ال�سعودي. �ال اأ�ستبعد اأن هذا الرقم الكبري ميكن اتخاذه ملعرفة اجتاهات الراأي العام ال�سعودي، �ميكن حتليل ما يد�ر 

فيه ملعرفة الواقع ال�سعودي �راأيه يف الق�سايا املحلية �الد�لية.

ع�شو جمل�س ال�شورى •
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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

• Dr. Muhammed Al Muhanna

Challenges and 
aspirations of G20 
3rd Meeting
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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 

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 

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
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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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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 

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, 

«Shura» explores views of parliamentarians and specialists:

What could decision-makers in 
the G-20 provide?
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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 decision-
making 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 
r e a l i z e d  i m p o r t a n c e  o f 
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 
Dr. Saleh Bin Fares Al-
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 



R
e

p
o

ta
g

e

Feb. 2012  98  Feb. 2012

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 

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. 
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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

Majlis Ash Shura, 
key link in the 
State system

Prof. Syed Saqqaf
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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 parlia-
mentary diplomacy, which is dis-
tinct from the diplomacy pursued 
by the executive branch of govern-

ments. Parliamentarians are at 
greater liberty to raise whatever 
topics they wish and to hold frank 
discussions. We enjoy greater flex-
ibility to discuss issues that may 
otherwise be controversial. My ex-
perience 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 vari-
ous public policy areas. I wanted 

to seize the opportunity of Cana-
da’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 re-
peat the experience served to con-
firm to me how worthwhile the 
initiative was. I was pleased to see 

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 parlia-

mentary 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.
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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 ad-
dition 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 practi-
cal. 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 Sustain-
able 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 dis-
cussed thanks to the insights to be 
provided by my colleagues. 
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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 

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 meet-
ings, 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 meet-
ing has already shaped interna-

His highness minister of foreign affairs prince Saud Alfaisal with Speaker of senate of Canada
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tional cooperation if only through 
the multilateral dialogue it has 
sparked among the G20 speak-
ers. 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 re-
gard to humanitarian aid is exem-
plary. 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 pursu-
ing 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 in-
creasingly closer ties, to our 
greater mutual benefit. The es-
tablishment of a Saudi-Canada 
Friendship Group and the sub-
sequent visit of five of its mem-
bers to Ottawa in December 2010 
point to this deepening relation-
ship. I had the opportunity to visit 
Dammam and Riyadh in Janu-
ary 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. 

His highness minister of defence prince Salman Bin Abdulaziz with Speaker of senate of Canada



E
s
s
a

y

Feb. 2012  1514  Feb. 2012

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 

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) 

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.

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.

• Dr. Abdulaziz Al Suail
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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.

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 

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 

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.    

Conclusion

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
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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

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

Dr. sadaqa Fadel
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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:

Saudi Arabia will host the 3rd 

G20 speakers’ Consultation 

meeting in Riyadh, how can 

we make benefit of outcomes 

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 decision-

maker of G20?

I think the participants in 
the meeting are effectively 
key decision-makers in their 
countries. Despite being a non-
participant, 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 

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.
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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 decision-
makers 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, inter- 
parliaments, 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  free- 
elected Parliaments accepted 
both locally and internationally, 
that enjoy legislative and 
monitoring powers. In terms of 

content, experienced figures, 
who have strong ties with 
people, individuals, groups, non-
governmental 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 view-  
as 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.
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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.

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

Mr. Gatot Mansour
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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 expen-
diture 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 pub-
lic 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 

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 gen-
erally 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:

Financial Crisis and its Impact on Global Economy

The sovereign debts and 
the fiscal policy challenge:

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. 

• Dr. Said Asheikh
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Fears that the exposure of major European banks 
to peripheral sovereign debts could seriously de-
stabilize 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 safe-
haven currency. In turn, conditions in foreign ex-
change 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 intensi-
fication 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 Sta-
bility 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 cop-
ing 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 quan-
titative 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 ex-
posed the need for deep reforms to the international 
financial architecture, and supervisory systems in 
particular, to ensure greater global financial stabil-
ity. Consequently, the need to pursue a new regula-
tory process for financial systems is still under re-
view 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 sys-
tems 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 im-
portant, 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 imple-
ment 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 

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 de-
velopments 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 re-
cession 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 coun-
tries appears to be continuing, exports of core coun-
tries, 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 
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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 medium-
term fiscal consolidation plan can be agreed upon 
have added to the uncertainty in the global finan-
cial 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 sover-
eign 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 sus-
tainability. 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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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 ma-
jor 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 atten-
tion of foreign observers. In the 
aftermath of the tragic events of 
September 11, 2001, the article 
came to dispel a number of stereo-
typically 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 au-
tocratic state.» This impression is 
spelled out to have changed, rath-
er drastically. «Closer up, I found, 
Saudi Arabia is a babel of conten-
tious opinion, even in its most re-
mote 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 

Quarter. One of those voiced an 
opinion which emphasized the im-
portance of one›s tribe and ances-
tors. 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 grand-
parents were. It is you who must 
choose between good and evil.» Vi-
viano tells us that he heard simi-
lar 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 inces-
sant 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 assem-
bly first installed by King Abdu-
laziz in 1924 and renewed -not in-
stalled, 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 Geo-
graphic described it: «The Shura,» 
it wrote, «is arguably the most ed-

Desert Democracy and 
Developmental Shura

 •Dr. Saad Albazee
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ucated government assembly ever 
to exist.» The number of members 
with high degrees in various ar-
eas: medicine, engineering, law, 
the humanities, jurisprudence, is 
still probably the highest among 
similar assemblies whether ap-
pointed 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 in-
strumental in instituting a num-
ber 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 «counsel-
ing» body (the literal and Islamic 
meaning of ‹shura›), an institu-
tion that simply gives «advice» to 
the King, into a powerhouse that 
stands as a peer to the Council of 
Ministers. According to the stand-
ing 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 cre-
ate a new legislation or to modify 
an existing one. The proposal has 
to take its course through the rel-
evant 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 accept-
ed 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 origi-
nal 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 de-
partments, 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 over-
seeing body, the Shura is also a 
platform where various, all too 
often contesting views, are freely 
displayed in front of visiting gov-
ernment 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 is-
sues under debate but also the 
Shura itself as it gets involved in 
the wider debate.  

The significance of the media in-
volvement is further enhanced 

when the Shura calls upon a gov-
ernment 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 mem-
bers. This ministerial appear-
ance 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 par-
liament, 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 fu-
ture. 

The tradition/modernity challenge 
will be on display in an even more 
telling and critical form when wom-
en enter the Majlis in the near fu-
ture. As King Abdullah announced 
in his address to the Majlis recent-
ly, women will join as full members 
and not only as advisers, the capac-
ity given to them over the years. 
Their presence and participation 
will further test Saudi society›s re-
solve 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 mod-
ernization and positive change. 

 •Member of Majlis Ash Shura
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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.

Strong past and 
promising future

H.F. Valentino Simonetti 
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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 

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, 

 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. 
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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 Anti-
Money  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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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 

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 

Visits of the Speaker and delegations of Majlis Ash Shura
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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 Inter-
Parliamentary 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 Inter-
Parliamentary 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 
p a r l i a m e n t ,  H o u s e  o f 
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, 
de legat ion  o f  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 Speak-
ers 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 

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

President Abdullah Gul, the Ko-
rean President, French President 
Jacques Chirac, French President 
Njula Sarkozy, Prime Minister of It-
aly, 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

Greek President

Speaker of US house of representatives

Frensh President

Turkish President

Indian prime minister
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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.

The G-20 in Riyadh
Towards a balanced 
economy

Mohammed S. Jafar   
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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, 

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 

Saudi Arabia:
A Strong and Vibrant 
Economy within the G 20

Dr. Majid Al Moneef
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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 19731981- 
resulting 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 2000-
2010 due to accomplishments in 
economic diversification, it still at 
such share commands the highest 
share in GDP.     

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 
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drive, the development of the 
manufacturing sector especially 
pe trochemica ls  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 
industrial  diversification 
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  Arab ia  was  ab le 
to make achievements in 
infrastructure development, 
including transportation, 
telecommunications, utilities, etc., 
which reflected positively on socio-
economic indicators. Building 

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 
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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 quasi-
government 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 

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 
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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



R
e

p
re

s
e

n
ta

ti
o

n

Feb. 2012  4544  Feb. 2012

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 

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 

 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.
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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.

Palestinian parties are performing Umrah after the signing of reconciliation
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 National Dialogue experience and its role in

Addressing national issues 

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 uni-
ty and the impact of the scientists, 
relations and international conven-
tions and to understand the impact of 
national unity, extremism and mod-
eration .. a vision of a comprehensive 
methodology. The center also raised 
the issue of women: their rights, du-
ties and education - in order to create 
the proper environment for a group of 
intellectuals and opinion leaders and 

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.
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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 appro-
priate measures to strengthen the role 
of women in society and to overcome 
the problems they face.
The Center discussed issues of real-
ity and aspirations of young people, 
and responsibility towards the nation, 
youth development, activation process 
of national dialogue, for reaching rea-
sonable recommendations that con-
tribute 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 cul-
tures in order to clarify the basis on 
which those relations between diverse 
cultures depend, and access to a vision 
and a common national understand-
ing 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 dis-
cuss 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 dia-
logue», 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 dia-
logue 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 opportu-
nity to more than 800 young men and 

women who volunteered to participate 
in the activities of the Centre for dia-
logue, 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 vol-
unteerism among young people and 
activate their role in disseminating the 
culture of dialogue.
King Abdulaziz Center for National 
Dialogue launched also a program un-
der 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 re-
spect for individuals and civilization of 
the peoples.
Among the meetings held by the King 
Abdulaziz Center for National Dia-
logue, 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 understand-
ing and open positive and constructive 
dialogue among cultures of the world.
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The Custodian of the Two Holy 
Mosques King Abdullah bin Ab-
dulaziz, 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 hu-
man 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 (In-
vite 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 challeng-
es of isolation, ignorance, and 
narrow-minded, so the world 
comprehend concepts and pros-
pects the good message of Islam 
without enmity”. He said.

That call by the Custodian of 
the Two Holy Mosques was ad-
opted by the participants in the 
conference for dialogue among 
the followers of divine messag-
es, civilizations and cultures, 
and decided to establish King 
Abdullah bin Abdul Aziz Inter-
national center for communi-
cation 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 Abdul-
lah bin Abdulaziz,-  may God 
protect him- perceive impor-
tance and need for a meeting 
for leaders of Islamic nations 
tackle these challenges and 
pressing issues facing the na-
tion, he declared his initiative to 
hold emergent summit for lead-
ers of Muslim nations in Mecca 
in order to develop a compre-
hensive 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 dia-
logue in Madrid in 2008, Custo-
dian of the Two Holy Mosques, 
king abullah bin abdulaziz call 
all countries and peoples of the 
world to adopt and spread cul-
ture 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 fol-
lowers of divine messages, civi-
lizations and cultures and limit 

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.
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it in common values   that divine 
messages called for, promoting 
the values   of morality, excluding 
deception, renounces treason, 
alienate crime, fighting terror-
ism and despise lying and lays 
the foundation for good man-
ners, honesty, truthfulness and 
justice.
His efforts – may Allah protect 
him - culminated by establish-
ment of that global dialogue, 
and the General Assembly of the 
United Nations held High Level 
Meeting of Dialogue among fol-
lowers 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-

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 Aus-
trian 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 co-
operation among peoples and 
stimulate justice, peace and rec-
onciliation and to face violence 
and conflict.
In a speech following the sig-
nature, Prince Saud al-Faisal 
said: «It is a result of those cu-
mulative 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 hu-
man 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 ad-
miration of world leaders and 
scholars from both Muslim and 
non-Islamic countries for its 
sincere quest towards peace 
and stability in the world.

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

Custodian of the Two Holy Mosques salutes 
Future Conference in Madrid
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Dr. Mohsen al-Hazmi

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.

A supporter of development 

K.S.A donated More than $ billion 
for developing countries

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 

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 

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. 
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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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regional and international development institutions, until (2010). (Million dollars).
Institutions capital contribution of K.S.A contribution of K.S.A (%)
Arab Monetary Fund 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 

medium enterprises in the Arab countries 

2000.0 500.0 25.0

(*) 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).

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 

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.

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  
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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%) 
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) 

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
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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 

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 

biggest transnational elections 
ever, when 380 million voters 
participated.
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f 
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.

• Hosni Abd al-Hafiz

European Parliament

Foundation.. devel-
opment.. 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.
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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

• 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


