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 يجب الذي المفهوم فأن لذا، .والتكنولوجية االقتصادية العولمة بيئة في فعليا اليوم نعيش

 البشرية وعلى. والعمل الفكر مناحي كل في التعاون التعاون، هو القرن هذا في بمقتضاه العمل

 عند والقدرة الشجاعة يتطلب هذا كل.  إنسانية عولمة إلى التعاون عبر بالعمل ترتقي أن اليوم

 قابلة غير األمور بعض بأن والقبول ناألم يتطلب وهذا. للتغير قابل هو ما بتغير للقيام حكوماتنا

 التي األمور من للحل القابلة األمور بين ما للتفريق الحكمة من الكثير عملنا يتطلب ولذلك ،للتغير

. لها حل ال

 في االقتصادية اهللا عبد الملك مدينة في السنوي مؤتمره العالمي التفاهم مجلس وعقد

 الحرمين خادم الجاللة صاحب من كبير حرصو كريمة برعاية السعودية العربية المملكة

 العالم حالة لمناقشة 2009 مايو،-أيار 13 إلى 10 من العزيز عبد بن اهللا عبد الملك الشريفين

-اإلسالمي الحوار حول ندوة تمهيدية المؤتمر هذا وسبق. وأمنيا واقتصاديا سياسيا اليوم

. األديان حوار في للمجلس كمساهمة والمسيحية لإلسالم المشتركة الجذور: المسيحي

Uاليوم العالم حالة: أوال 

 مختلف العالم أصبح ،2008 يونيو،-تموز في السويد في األخير اجتماعنا في كنا منذ

 الفترة، تلك في النمو في مستمرا كان والذي العالمي، االقتصاد في كان سلبية األكثر والتغير.  كليا

 حالة أكثر ازدادت وإذا.  الثانية العالمية الحرب ذمن اقتصادي ركود مرحلة أعمق في اآلن هو

 من أخرى وأشكال عصبياتها إلى الدول من كثير ترتد فقد عالمي، ركود إلى وتحولت الركود

 الدولية العالقات في خطيرة باضطرابات تتمثل الفعل ردود من سلسلة إلى يؤدي قد مما االنعزالية

 .السياسية والفوضى

 وفقدان  المالية المؤسسات جشع وهي االقتصادية، الركود لحالة لهذه رئيسان سببان هناك  

 ينشط لن فقط والنقدي المالي التوسع إن إال.  العالمي النطاق في الفاعلة والتنظيم الرقابة سلطات

 كبير بشكل التعاون إلى بحاجة الدولي المجتمع فإن لذلك. المطلوبة الدرجة إلى العالمي االقتصاد

 .ادينالمي كل في
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 الرئيس تنصيب حفل والهم.  األميركية اإلدارة في حدث الذي بالتغير العالمي المجتمع رحب لقد

 تختصر ال أن يجب والعالم المتحدة الواليات بين التعاون أجندة لكن. البشر من ماليين أوباما

 هذه لمعالجة جديدة طرق إيجاد أوباما الرئيس إدارة اليوم تحاول لذا،.  بها التهديد أو بالقوة

 األقطاب الالعبين مع التعاون إلى بحاجة اإلدارة لكن. ذلك في تنجح أن ونأمل العالمية، القضايا

 عالمنا في أكبر لقطب التحكم خالل من العالم حكم يمكن ال فاليوم. المناطق هذه كل في اآلخرين

.   المعولم

 العالم مع تناغم في العمل إلى حاجة في األوروبي اإلتحاد في األعضاء الدول إن

 إلى انضمت التي الدول أن كما. الخارج عل خطرا تشكل ال اليوم أوروبا أن وخاصة الخارجي،

 االتحاد يجد الماضي، العقد في توسعته ومنذ. حرة وبإرادة طوعا ذلك فعلت ففد األوروبي االتحاد

 عن النظر وبعض. تحل ال وقد طويال زمنا حلها يتطلب والتي دستورية أزمة في نفسه األوروبي

 في ستستمران الموحدة والعملة المشتركة السوق فإن االقتصادية، األزمة حل وكيفية تاريخ

.  الوجود

 بآسيا تؤثر لن الحالية المالية األزمة أن يعتبرون والسياسيين الخبراء من العديد كان

 انخفضت فقد. حرج وضع في نفسها آسيا دول وجدت المالية األزمة وقعت عندما لكن كثيرا،

. أخرى وأماكن وسينغابور اليابان في الحال وكذلك مهولة، درجة إلى الصين في التصدير نسبة

 مبالغ الصين راكمت وظائفهم، صيني مليون عشرون أفقد اليوم الصين في الحاصل االنكماش إن

 القبول العالم على وبالتالي سياسي، بشكل الصين توظفه وقد النقدي، االحتياط من لها مثيل ال

 اآلسيويتين الدولتين هاتين إن. الهند على الحال هذا ينطبق كما.عالمية عظمى كقوة بالصين

 ال مما السياسية ونفوذهما الضخمة واقتصادياتها إحجامها بسبب العالم في كبرى دول إلى تحولت

 آسيا شرق وبجن في آسينا منظمة إن. كله العالم بل اآلسيوية الدول على فقط الضغط يمكنها

 القانوني اإلطار يعطيها ميثاقا وضعت أنها كما  األوروبي، باإلتحاد شبيه تحالف إقامة تحاول

.  المنطقة سالم في وتساهم والحوار االستيعاب على عملها ويقوم. السياسي للعمل

 الجغرافية رقعتها بسبب بل العسكرية قدراتها بسبب ال عظمى، دولة روسيـا وستبقى  

 عالمية حاجات لسد مصدر القريب المستقبل في روسيا تبقى. الخام المعدنية ومصادرها ةالكبير

. الدولية العالقات في روسيا موقع والنفط الغاز يقوي كما. النووية والطاقة والنفط للغاز متصاعدة

  .  والتعاون بالوحدة التحديات مع والتعاطي الباردة الحرب عقلية عن التخلي الضروري من لكن
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. العالمي للصراع مركزا وجيرانها إسرائيل بين حقيقي سالم دون ومن األوسط الشرق ويبقى 

 على يقوم األوسط، الشرق ألزمة األمد طويل الوحيد الحل إن.  للتسوية االستعداد يتطلب فالسالم

 الشريفين الحرمين خادم مبادرة أهمية تظهر وهنا. 1967 حدود إلى والعودة الدولتين فكرة

 السنة هذه من يناير  –الثاني كانون في مجددا إليها والدعوة الشاملة 2002 عام اهللا عبد لملكا

. بالسالم اليوم مهتمة إسرائيل تبدو ال لكن.  فلسطين في السالم إحالل أجل من

 غير العسكري التدخل عواقب تظهران وأفغانستان بالعـراق ويحدث حدث ما إن  

 بلد من االنسحاب الصعوبة من أنه إال ما، بلد على الحرب شن السهل من أنه إذ. الضروري

 علينا أنه ومع. مستقرتين غير دولتين زالتا ما وأفغانستان فالعراق. الفوضى تفشي دون مهزوم

 والفكر الدينية الشعائر باسم الحروب شن علينا ليس لكن ومنظماته، اإلرهاب محاربة جميعا

. العسكري التدخل بعدم ننصح إيـران حالة وفي لذلك،.  الديني

 القليلة الدول من السعوديـة العربيـة المملكة فإن والسالم، الخارجية السياسة مجال وفي  

 اإلسالمية، الدول أهم من هي المملكة وألن. للنزاعات ساحة تشكل ال التي المنطقة في المعتدلة

. الجاللة لصاحب الحالية اإلصالحية بالطروحات  العالم مع نرحب

 شرق ودول األفريقية الكبرى فالبحيرات. الصراعات عليها تغلب بؤرة إفريقيا وتبقى 

 مع نسمة مليون 86 على الصراعات هذه وتؤثر العنيفة، الصراعات فيهما تنتشر الكونغو شمال

. مأساوية حالة يعيشان اإلفريقي القرن وكذلك دارفور في الوضع أن كما. الضحايا ماليين وقوع

 دورا تلعب أن المنظمة هذه فعلى. اإلفريقي االتحاد منظمة أمام هو إفريقيا في حديت أهم إن

 . للمستقبل إيجابية رؤية أو سريعا حال هناك ليس انه من بالرغم أساسيا

 زيادة هو. ومخاطر تحديات عدة اإلنسانية تواجه ، اليوم اإلقليمية المشاكل عن وبمعزل 

 الدول وأيضا بل الكبرى الدول في فقط ليس توقف ودون ادةزي في فالتسلح. العالم في التسلح

 أو األلغام أو الرشاشة األسلحة ذلك كان سواء العالم حول التسلح إلى نظرنا وإذا. أيضا الصغرى

 الحرب في التسلح كمية مرة ألف تفوق 2009 العام في التسلح كمية فإن النووية، الصواريخ

 أن كما التاريخ، من  فترة أي من أكثر اإلفراد يمتلكها خفيفة لحةأس هناك أن كما الثانية، العالمية

 الحرب نهاية وعند. مضطرد ازدياد في وهي قبل، ذي من أكثر نووية أسلحة لديها دول هناك
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 القرن من الستينات وفي. النووية األسلحة استعمال على قادرة واحدة دولة كانت الثانية العالمية

. دول ثمانية حوالي هناك واليوم النووية، لألسلحة مالكة ولد خمسة هناك كان المنصرم

 بأشكال النووية األسلحة انتشار من الحد اتفاقية األولى الخمسة النووية القوى خرقت لقد 

 إطالق أنظمة وكذلك جديدة نووية تسلح أنظمة ونشروا التسلح أنظمة حّدثوا قد فهم. مختلفة

 البدء عدم فحواها النووية الثمانية الدول بين دولية يةاتفاق وضع ضرورة وهنالك.  الصواريخ

 بينها فيما والتفاوض الكبرى الدول إنفاق إلى حاجة هناك أن كما  .النووية األسلحة باستعمال

 نشر منع عليها يجب األخص، وعلى. األنواع كل من األسلحة تصدير منع اتفاقية وضع على

 تقتل وإرهابية، أهلية حروب وغالبيتها الحروب، في القتلى غالبية أن إذ الخفيفة، األسلحة

. الخارج من المتوردة الخفيفة باألسلحة

 هذا وضع. الحضارات صراع يعيش وكأنه العالم تصوير هو أيضا المخاطر هذه ومن

 اإلسالمية الحضارة صراع سيناريو أصبح الوقت ذلك ومنذ عاما، عشر اثنتي حوالي منذ الشعار

 أماكن في وتفاعل الصراع ذلك تجاوز على قادرين زلنا ما لكنا. احتماال أكثر ةالغربي الحضارة مع

 األمم رفاهية حسد إلى باإلضافة الفقر ضد والثورة القرف من مزيجا اإلسالمي العالم من كثيرة

 في والقبول االحترام يجد أن اإلسالمي الدين حق من لكن. السياسية القوة تطوير وكذلك الغربية،

 أهم من هو الديني التسامح فأن لذا،. اليهودي الدين أو المسيحي الدين حال هو كما العالم،

. والعشرين الواحد القرن في المواضيع

 على الحوار هذا ويقوم. الزمن من عقدين منذ األديان حوار إلى يدعو زال ما مجلسنا أن 

 الملك الجاللة صاحب رةبمباد نرحب لذلك ونحن.  للحوار أساسا تشكل التي المشتركة القواسم

 في أوال: مؤتمرين عقد تم خاللها من عقد والتي ،2008 العام في األديان بين للحوار اهللا عبد

فليس هناك سالم بين الدول دون سالم بين . نيويورك في المتحدة األمم في ثم ومن اسبانيا

  . األديان، وليس هناك سالم دون حوار، وحوار دون تفاهم

: التالية باألمور العالمي التفاهم مجلس يوصي هذا، كل على وبناء

 .2008 لعام ستوكهولم في المجلس توصيات إلى العودة  )1
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 المسممة األصول من للتخلص عبرة المالية المؤسسات عبئ من التخفيف إلى الحاجة )2

 .للبنوك المال رأس أعادة وكذلك

 فيها بما المالية، اتالمؤسس أنواع لكل والتنظيم للرقابة دولي نظام إقامة ضرورة )3

 .المالي التبادل ووسائل المقبول المال رأس مستويات

 . الدولي والبنك الدولي النقد صندوق رأسمال ترفع أن الدول على كما )4

 كذلك  .دوله مع التجاري التعامل وتسهيل اإلفريقي لالتحاد الدولي المجتمع دعم ضرورة )5

 . شديدة اقتصادية معاناة نيتعا ألنها اإلفريقية القارة دعم علينا يتوجب

فمن الواجب اإليفاء .  لالنهياركما يجب التركيز خصوصا على أفريقيا ألنها أكثر عرضة  )6

في لندن والبنك الدولي  20، و الدول الكبرى 2005قمة غلن إيغل عام  بمقررات

 .   وصندوق النقد الدولي

 على بالتصديق الدول كل بنطال لذلك التنمية، في عملية والفساد الرديء الحكم ولمنع )7

 .الفساد حول المتحدة األمم ميثاق

وبسبب أهمية األزمة المالية على أوضاع الفقر والمجاعة، يرحب المجلس بمناقشة  )8

 .األبحاث العلمية التي تهدف إلى رفع نسبة اإلنتاج من المحاصيل المقاومة لألوبئة

 وليس والغاز النفط من مخزونها على اعتمادًا لروسيا عالمي دور لتحديد المبادرة أخذ )9

  اإلستراتيجية أسلحتها على

 في حتى التنموية التزاماتها على المحافظة في األوروبية المفوضية مبادرة أن  )10

 .تبنيها األوروبي الوزراء مجلس على االقتصادية األزمة مرحلة

، كما صادقت 2002كما يجب دعم تحريك الملك عبد اهللا لمبادرة السالم لعام   )11

في الشرق األوسط والعدالة  االستقرارعليها الجامعة العربية، من اجل إيجاد 

 . للفلسطينيين

 الدول بجامعة االهتمام عينيه نصب وضع الدولي المجتمع على يتوجب كما  )12

 .األوسط الشرق صراعات حل في األولى المصلحة كصاحب العربية

 والذي إسرائيل لقب من المستمر غزة لحصار الدولي المجتمع شجب ضرورة  )13

 .الدولي للقانون مخالفا يعتبر
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 التدخل بعدم وننصح وإيران المتحدة الواليات ما بين التقارب دعم وعلينا  )14

 .العسكري

 من أربعة حددها كما النووي، التسلح خفض حول المبادرات المجلس يدعم كما  )15

 .األمريكيين السياسيين كبار
 للسالح امتالكها عن المعلنة غير دول فيها بما النووية، القوى كل تخضع أن الضروري ومن

 .النووية األسلحة انتشار كمنع النووية لالتفاقات النووي،

كما ال بد من .  كما أنه من الضروري وضع حل لقضية تخصيب اليورونيوم  )16

للحد من التسلح النووي الكوني، كما أعلنه وزير خارجية  11على السقوف  التصديق

السلمي للقوة  االستعمال، والدي ينص على 2009أبريل ان-نيس 27اليابان في 

 . النووية في توليد الطاقة السلمية

 الضغط النووية غير الدول على كما الدولية، بتعهداتها القيام النووية القوى على )17

 .التعهدات هذه بتنفيذ القوى هذه على

 البد الفضاء رةعسك وعدم األولى النووية بالضربة البدء عدم حول االتفاقيات أن )18

 .إتمامها من

 . النووية التجارب معاهدة على التوقيع يجب كما )19

 اتفاقيات إلى التوصل حول بمفاوضات والبدء الخفيفة األسلحة من الحد يجب كما )20

  .األسلحة هذه بيع حول

 حول إعالننا تبني على ونحث اإلنسانية المسئوليات بمفهوم االعتراف ضرورة )21

 . اإلنسانية مسئوليات

 ،األديان حوار حول عبد اهللا الملك بمبادرة الترحيب الدولي المجتمع على )22

 :بالتالي ويوصي
 تعميق إلى تفضي حمالت شن من والتحذير والثقافات الحضارات صراع نظريات رفض-

. والسالم األمن وتهديد الصراعات

.  ما يعيقها وحل نشرها على والعمل مشتركة إنسانية قيم إلى توصل-

. الدولية العالقات مجال في تأطيرها خالل من والتفاهم التسامح فةثقا نشر-
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Uوالبيئية االقتصادية والمخاطر المتاحة الطاقة :ثانيا 

 والتعاون الطاقة أسواق تحديات

 التعاطي من بد ال القول، وخالصة. المستقبل وفي المنظور المدى في كبيرة تحديات اليوم نواجه

 تقلبات أدارة لذلك وعلينا.  المطلوب عن خارج بشكل توظف التي قاتالطا من مجموعة مع

 التقلبات دراسة من بد ال الطويل، المدى وعلى.  الطاقة قطاع في االستثمارات وتدفق األسعار

 تعاون في الدولية الجهور تضافر يتطلب هذا كل لكن.  الطاقة مصادر في واالستثمار المناخية

.  جدي

 لذلك ونتيجة.  الطاقة مصادر على الطلب هبوط سببت واالقتصادية المالية األزمة إن

 هذه من نخرج وعندما.  الطاقة قطاع في االستثمار وانخفض السلع على األسعار انخفضت

 نرحب ولذلك،.  االحتياجات سد في بطئ أو نقص نواجه وقد أخرى مرة الطلب سيرتفع األزمة،

 آليات تحديث جهة من سواء التكنولوجيا في االستثمار في السعودية العربية المملكة بمبادرة

. اإلنتاجية القدرة وزيادة النفط على الحصول

 الطاقة أسواق في المتحكمين عدد وزاد تنوع قد المالية واألسواق والغاز النفط أسواق تكامل إن

. العضوي نفطال على االعتماد من والتقليص االقتصاديات وتنوع األسعار زيادة إلى أيضا أدى لكنه

 وتنوع األسعار استقرار ضرورة نؤيد لذا.  جدا مضر هو النفط أسعار في التقلب هذا مثل إن

 النامي، العالم دول تجاه المتنامي الطلب من تحوال رأينا الحالية المرحلة وفي. االقتصاديات

 على ولذلك الطلب، في ارتفاعا% 50 هناك وسيكون. األوسط والشرق والهند الصين وخاصة

. عالمية حلول إلى تحتاج عالمية أزمة نواجه أننا إذ. الحسبان في هذا أخذ مستقبلية سياسة أي

) ومفاعيلها الكربون من( المختلطة الطاقة حزمة على المسيطر المكون هو العضوي النفط ويبقى

 تأثير من يحد أن جدا المهم ومن. لها المحدثة التكنولوجيا تطوير في الكبير األثر له وسيكون

. مؤمنة أماكن في وتخزينه (CO2) الكربون

 يتوقف االستيراد إلى الحاجة فأن وكذلك الطاقة، مصادر في العالمية التجارة تنامي المتوقع ومن

. العالم من حصرية مناطق عدة من والغاز النفط على الحصول
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 تشجيعنا ومع. القومي األمن عوامل من مهم كعامل سيستمران والغاز النفط فان لذلك،

 المصالح إن. سيزداد الدول بين التعاون على االيجابي التأثير فان الطاقة، مصادر في للتنويع

 االلتزام ازداد وتعمق، التنوع ازداد فكلما القومي، األمن مصادر أهم من والمتبادلة المشتركة

. العالمي األمن على الحفاظ ضرورة في المتبادل

 إذ.  جدا به مرحب والمستهلكين المصادرين بين التكامل بمبدأ سعوديةال العربية المملكة التزام إن

 مثمرا دورا لعبت المملكة إذ.  الطاقة قضية في المشترك للعمل عالمية حركة إيجاد إلى يهدف أنه

 مع سنتين كل الوزاري اللقاء تأسيس إلى أفضى مما والمستهلكين المصدرين بين الحوار في

 شفافية من رفع مما المشتركة النفطية المعلومات مبادرة وكذلك ،الرياض مركزها سكرتارية

. النفط أسواق

: باألتي يوصي العالمي التفاهم مجلس فإن لذلك،

 .ضرورة أن ال تستعمل الطاقة ألسباب جيوستراتجية .1

 على وذلك الطاقة، قطاع في التحديات لمعالجة الوحيدة الطريقة هو الدولي التعاون إن .2

. القصيرو الطويل المدى

  .المستوردة الطاقة على واالعتماد بالطاقة المتصلة األمن مخاطر بين الخلط عدم علينا .3

 .االستقرار ضروريات من والطلب العرض على واالستقرار الشفافية أن كما

المعقولة، كما هو حال  المعدالت من سلسلة ضمن الطاقة سعر تثبيت الضروري من .4

 المدى على البديلة الطاقة مصادر في االستثمار على تحفز أن يمكن والتي روسيا،

 . والطويل القصير

 الشفافية تقوية فان لذا النفط، أسعار في يؤثر والبضائع المالية األسواق بين التفاعل إن .5

 أسواق في الشفافية ضروريات من المالية األسواق في المالية والمراقبة والتنظيم

 .البضائع

 الستقرار ضروري هو وتنوعها الطاقة أشكال كل في ئموالدا المستمر االستثمار إن  .6

 .والقصير الطويل المدى على أيضا وذلك األسواق،
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 االستثمار في االستمرار على االقتصادية، األزمات أوقات في وحتى الحكومات، تشجيع .7

 .الطاقة احتياط من كمية أكثر تحصيل أجل من الطاقة قطاع في

 استهالك في للتوفير متوازية جهودا فان الطاقة، عقطا في االستثمار إلى وباإلضافة .8

 .العضوي النفط تنظيف تكنولوجيات تجديد يجب كما تبذل، أن يجب الطاقة

من المحركات  استخالصهالكربون عبر  أكسيدفي تخفيض نسبة ثاني  الكندي النموذجإن  .9

 .وإعادة ضخه في حقول النفط يمثل جهدا مميزا

 منها والتخلص الكربون أكسيد ثاني انبعاث من حدال تكنولوجيات تطوير أن كما .10

هولندا (الملكي  للنموذج طبقا متبادل انبعاث نظام تطوير أن كما األولويات، أهم من هو

 تطوير سعر من كثيرا يوفر )والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج

 .االنبعاث من الحد آليات

 توظيفها ويمكننا للجميع كامال ربحا تعطينا لوجياالتكنو هذه بان االعتراف علينا .11

 .منظور بشكل النفط توفير إلى والعودة البيئية المخاطر لمعالجة

 الطاقة على الحصول كفاءة تحسين اجل من الدؤوبة الجهود بذل المطلوب من  .12

 والدولة المصدر بين تقف التي والشركات الوسطاء دور إلغاء يتطلب مما واستعمالها،

 .توردةالمس

 المتجددة والطاقات المناخية التقلبات

 وحساسية األرض، على ظاهرة التأثير هذا مؤشرات ،إن المعمورة مناخ على تأثير للبشرية إن

 األمور هذه ضبط يتم لم وإذا.  تأثيره مدى تعرف ال الذي الحراري اإلنحباس تصاعد إلى المناخ

لدا من الضروري جدا   .لها حد ال وانعكاسات مضطر دبازديا سلبًا ستتأثر المناخ تقلبات تأثير فإن

لم  وإذا.  العمل على التسريع في إنتاج التقنيات المخفضة للكربون، بما فيها تقنيات الطاقة البديلة

علينا العمل على إيجاد الطاقة النظيفة،  ولذلك. نتمكن من دلك، فإن المناخ العالمي في خطر كبير

. التي تستعملها العديد من الدولبما فيها الطاقة النووية 
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 عامة إلى بعد تصل لم العلمية التحديات هذه لكن المناخية، التقلبات هي القرن هذا تحديات أهم من

 إن. فوري بشكل التحديات لهذه الجمهور توعية السياسيين القادة وعلى. الناس من الجمهور

. الحديثة التكنولوجيات أهم من نسيكو الكربون أكسيد ثاني نسبة خفض على القائم االقتصاد

.  كبيرة ستكون واالجتماعية واالقتصادية السياسية التحديات أن نعي أن وعلينا

:  بالتالي العالمي التفاهم مجلس يوصي لذلك،

 تكون أن يتوجب كما .  العمل الريادي في المحافظة على المناخ مواصلة العالم قادة على) 1

 .عمومًا المناخية التغيرات على متوقفة للطاقة األمد طويلة ورؤيتها الحكومية السياسات

على الدول المتطورة مساعدة الدول األقل نموا تكنولوجيا وماديا من أجل التوصل إلى حل ) 2

 واالعتمادفي هدا العمل المشترك ال بد من التعاون المشترك  النجاحومن أجل .  لقضية المناخ

.   أيضا الذاتعلى 

. والتقليل من الفقر في الطاقة الطاقة استهالك كيفية في الكفاءة يرفع الدولي معالمجت على) 3

أصالح  النظام الرقابي  وكذلكالجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص،  لدلك علينا تشجيع

" . الطاقة للفقراء"ملك عبد اهللا نشيد بمبادرة ال ولذلك .والمبادرات الفردية

 . الكربون على يعتمد ال مستقبلي اقتصاد إلى التحول يتطلب كما) 4

 كما.  وطنية أو إقليمية خطط إلى التوصل يجب دولية اتفاقات إلى التحول باإلمكان يكن لم وإذا) 5

. التجاري التنافس وخاصته ، التنافس على الخطط تلك تأثيرات استبعاد عدم يجب

تتخطى برتوكول كايوتو خطة  يةاتفاقومن الضروري أن تراعي كل المفاوضات الدولية حول ) 6

.   المختلفة للدول اإلمكانياتمشتركة وأهداف واقعية متنوعة لمراعاة 

التقلبات في المناخ من أجل الضغط  ألهميةضرورة زيادة الوعي والفهم عند عامة الناس ) 7

 .2009كانون األول على قادتهم للعمل سريعا في قمة كوبنهاغن في ديسمبر-
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 كل في  ودعمها التجاري القطاع إلى وتحويلها األبحاث تسريع إلى حاجة هناك أن كما) 8

والعمل على تطوير الطاقات البديلة، بما فيها الطاقة المولدة من حرارة األرض  المراحل

.  والمحيطات

والمساعدة على الحصول على طاقة شمسية بسيطة للطهي في  التشجيع الضروري ومن) 9

. الحرائق وإشعالوغيرها في دول العالم الثالث دون قطع األشجار  قياأفريالمناطق النائية في 

إن المبادرات الصينية لتحسين طريقة توظيف الطاقة ولتوفير حلول تقنية جديدة مرحب بها ) 10

.   كعالمة على المسؤولية المشتركة لكل في توفير الطاقة بأفضل الطرق

 

 فرصة جديدة أمام العالم:ثالثا

 تناسب ال والغرب كالشرق مفاهيم استعمال فان ولذلك كبير، تحول في تدخل اليوم لمعمورةا أن

 األمن لتحديات المخارج إيجاد في يساهم الو ،األقطاب تعددية على القائمة اليوم العالم حالة

 .والسالم

منهج القواعد المشتركة والقدرة على  اعتمادالوسائل المتاحة لحماية سالم العالم هو  أهمومن 

.   تطبقها مما يتطلب تعاون كل الدول

. العالمي للنظام جديدة هندسة يتطلب مما السياسية األقطاب لتعددية جديدة حقبة فجر بدأ لذلك

 إلى ذلك ويحتاج. لإلنسانية الرفاهية مشروع تبني عبر العالمي السلم تأمين األفضل من لذلك

 انتشار وهو األكبر الخطر حل روريالض ومن الدول كل على القوانين كل تطبيق على القدرة

وعلينا لدلك تجنب  .ضروري غير النووي السالح أن على التأكيد أجل من النووية األسلحة

.  الدخول في حلقة جديدة من الحروب

: بالتالي العالمي التفاهم مجلس يوصي لذلك

 أنها تبدو التي ةاألمريكي الجديدة بإدارة نرحب ولذلك ،السياسية التعددية على العمل ضرورة)1

. التوجه هذا مثل تدعم
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 .والمساعدة على تطبيقه المنهج هذا في المشاركة الجميع على)2

. ال العزل، مما يمكن من الدول من المشاركة فيه االستيعابضرورة قيام هدا المنهج على ) 3

. كأعداء والصين روسيا اعتبار وعدم الباردة الحرب مفاهيم عن االبتعاد ضرورة) 4

 الحرب آثار من كأثر التحريضية العسكرية األعمال عن االمتناع األطلسي والحلف روسيا على)5

 .الباردة

. ضرورة إعادة النظر بمفاهيم ومؤسسات الحرب الباردة) 6

. عالميين واألمن السلم على المحافظة أجل من القانون حكم على قائم نظام إقامة يجب )7

 للسالم جديدة ديناميات على تقوم والتي عبد اهللا للملك السالم ةبمبادر كبيرًا ترحيبًا ونرحب )8

. الفلسطيني للشعب والسالم األوسط الشرق في واالستقرار

 اليورانيوم تخصيب من منعها الدولي المجتمع يحاول والتي كإيران دولة أي عزل أن نرى كما )9

   .النووية األسلحة تمتلك أن إلسرائيل يسمح عندما مجدية غير

الدول  أنيمر عبر منهج متعدد الطرق، وال بد من  أنإن الحل السلمي لكوريا الشمالية ال بد ) 10

. الست في محادثاتها حول الملف الكوري

. وال بد لإلتحاد األوروبي العمل مع روسيا وأوكرانيا لحل الصراعات حول األمن والطاقة) 11

 المساعداتعلى  االعتمادعلى طاقاتها دون  اداالعتمكما يجب تشجيع الدول اإلفريقية على )  12

.  من أجل المشاركة في الخروج من بيئة الحرب الباردة

في تفكيك األسلحة الخطوات األولي  وروسياتقوم الواليات المتحدة  أنمن الضروري ) 13

. النووية، والتي يجب أن تشمل في مرحلة الحقة الصين
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دات تكنولوجية واقتصادية للبنية التحتية والحاجة إلى يعترف العالم بوجود تهدي أنال بد ) 14

.   االلكترونيةدفاع حقيقي ضد الحرب 

 

 

ملكة العربية السعودية الستضافتها اللقاء السابع ميتقدم مجلس التفاهم العالمي بجزيل شكره لل

، االقتصاديةوالعشرين في مدينة الملك عبد اهللا 

كما يتقد بشكر خاص لهيئة .  تراليا لدعم المستمركما يشكر حكومات اليابان وكوريا وأس 

        .  لكة العربية السعوديةمالعامة للم االستثمار
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