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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 التعرٌف به وملخص نشاطاته:منتدى التنمٌة
 

 التعرٌف
 

أنشى المنتدى فً البداٌة باسم ندوة التنمٌة فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط ، على اثر ندوة أعدها ودعا      
. الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفطإلٌها الدكتور علً خلٌفه الكواري، حول كفاءة أداء المشروعات العامة فً دول 

استضاف جهاز أبوظبً لالستثمار مشكورا الندة التً عقدت تحت رعاٌة األستاذ احمد خلٌفه السوٌدي وزٌر خارجٌة 
دولة األمارات ورئٌس مجلس إدارة جهاز أبوظبً لالستثمار، ورأس جلساتها األستاذ سعٌد احمد غباش وزٌر 

انظر اللقاء السنوي االول ) الدراسة المقدمة إلٌها حوالً تسعون من أبناء المنطقةحضر الندوة وشارك فً . التخطٌط
علً خلٌفه الكواري، دور المشروعات العامة فً التنمٌة االقتصادٌة، عالم ألمعرفه : أدناه وكذلك قائمة االسماء فً

 (. 322ص . الكوٌت( 53)العدد
على تغٌر اسمها إلى منتدى التنمٌة  ووضعوا إطارا تنظٌمٌا لعمل وبعد عدد من االجتماعات اتفق أعضاء الندوة      

تعمٌقاً ألواصر التعاون بٌن "وجاء فً مقدمة اطار عمل المنتدى انه أنشى . 2897المنتدى مازال معموال به منذ عام 
ة التنمٌة فً أقطار الجزٌرة العربٌة ، وسعٌاً لتكاتف الجهود من أجل مواجهة الصعاب المشتركة التً تجابه مسٌر

المنطقة، ورغبة من أبناء هذه المنطقة فً استمرار الصلة بٌنهم وتوفٌر المناخ الفكري الذي أوجده االجتماع األول 
كفاءة أداء المشروعات العامة فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط، "م حول 2898المنعقد فً أبوظبً عام 

فً هذه األقطار، واستجابة لمعظم اآلراء " إدارة التنمٌة"م حول 2891عام  واالجتماع الثانً الذي عقد فً البحرٌن
واالجتماع العام للمشاركٌن فً البحرٌن فً كانون ( 2891الدوحه )التً طرحت فً االجتماع األول للجنة التحضٌرٌة 

لمقترحة لشكل تنظٌم م وكذلك اآلراء التً عبر عنها معظم الذٌن أبدوا آراءهم حول البدائل ا2891دٌسمبر /األول
م فقد رأت اللجنة التحضٌرٌة تبنً هذا 22/2/2897الندوة، وفً ضوء االجتماع السنوي الذي عقد فً أبوظبً بتارٌخ 

- :وفقاً لما ٌلً" اإلطار لتنظٌم عمل المنتدى
  منتدى التنمٌة: االسم - 2
 :  غرض المنتدى   -3
وفكري ٌخلق الصلة والتفاعل بٌن أبناء المنطقة حول قضاٌا  ٌتمثل الغرض العام للمنتدى فً إٌجاد مناخ عملً 

 .التنمٌة وٌكرس الجهود نحو دراسة أوضاع التنمٌة وتحلٌل عقباتها واستشراف حلول لها 
- :وفً سبٌل تحقٌق هذا الغرض العام ٌعمل المنتدى على تحقٌق ما ٌلً 

 . ٌن بأمور تنمٌتها توثٌق أواصر االرتباط واالتصال بٌن أبناء المنطقة المعنٌ- أ
 " .التجارب المنقولة"خلق ذاتٌة التنمٌة فً المنطقة بعٌداً عن - ب

إثارة الرغبة والحافز لدى أبناء المنطقة فً تناول قضاٌا ومشاكل البٌئة من خالل حوار جامع بٌناء   -ج
 . ٌضم المهتمٌن باألمور العامة 

والنظم العملٌة وتطوٌر إدارة التنمٌة بما ٌسمح  تعمٌق الوعً واإلدراك من أجل تطبٌق األسالٌب     - د
 . للمنطقة من اطراد زٌادة االستخدام األمثل لمواردها

تبادل الخبرات والمعرفة واالستفادة من التجارب الناجحة وتفادي االزدواجٌة فً النشاطات المختلفة،   -هـ
لبدء من حٌث انتهى اآلخرون والعمل على ربط نشاطات البحث واستكمال الحلقات المفقودة فٌها وا

 .والتوفٌق بٌن وجهات النظر المختلفة فً األسلوب
 :العضوٌة -4
العضوٌة فً المنتدى بصفة شخصٌة ، وٌشمل األعضاء عدداً من أبناء المنطقة المهتمٌن بقضاٌا التنمٌة ،  

 . وٌلتزمون بدفع اشتراك سنوي، وٌساهمون فً نشاطات المنتدى 
 :نشاط المنتدى- 5

- :وم المنتدى تحقٌقاً ألغراضه بأوجه النشاطات التالٌةٌق
 :اللقاء السنوي لألعضاء:    أوال
 إعـداد دراسات ذات أهمٌة استراتٌجٌة فً عملٌة التطور الحضاري وذات تأثٌر علٌها:   ٌاثان
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 سجل لقاءات منتدى التنمٌة
 م9191-0299

 اللقاءات السنوٌة: أوالا 
 

 اللقاء السنوي األول
   

 كفاءة أداء المشروعات العامة فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط  : الموضوع

 م 2898دٌسمبر  38-37 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة –أبوظبً  : مكان االنعقاد

 علً خلٌفة الكواري : مدٌر المشروع الدراسً

 علً خلٌفة الكواري : معد الدراسة

 :الكتاب التالً حول الموضوعنشر  : النشر
( 53)، عالم المعرفة العدد  دور المشروعات العامة فً التنمٌة االقتصادٌةعلً خلٌفه الكواري، 

وأعٌد طباعة الكتاب بنفس العنوان من قبل مركز دراسات الوحدة العربٌة، . م2892الكوٌت عام 
2894. 

علً خلٌفة الكواري : ب كلٌة اإلدارةكما نشرته جامعة الملك سعود فً الرٌاض وقررته على طال
، عمادة شئون دراسة تحلٌلٌة: إدارة المشروعات العامة فً دول الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط

 . م2893جامعة الملك سعود، الرٌاض،  –المكتبات 

 

 اللقاء السنوي الثاني
   

 ط إدارة التنمٌة فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنف : الموضوع

 م2891دٌسمبر  37-35 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن –المنامة  : مكان االنعقاد

 أسامة عبدالرحمن  : مدٌر المشروع الدراسً

 أسامة عبدالرحمن  : معد الدراسة

 :نشر الكتاب التالً : النشر
لكوٌت، ، ا(69)أسامة عبدالرحمن، البٌروقراطٌة النفطٌة ومعضلة التنمٌة، عالم المعرفة العدد 

 .  م2894وأعٌد طباعة الكتاب بنفس العنوان من قبل مركز دراسات الوحدة العربٌة، . م2893

 

 اللقاء السنوي الثالث
   

 الواقع الحالً للقوى العاملة المحلٌة وأهمٌة االعتماد علٌها : الموضوع

 م2892دٌسمبر  29-29 : تارٌخ االنعقاد

 ات العربٌة المتحدةاإلمار –الشارقة  : مكان االنعقاد

 سلٌمان عبدالرزاق المطوع  : مدٌر المشروع الدراسً

 ملف إحصائً  : الدراسة
 

 اللقاء السنوي الرابع 
   

 دور الصناعة التحوٌلٌة فً بناء القاعدة اإلنتاجٌة ألقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط : الموضوع

 م2894ٌناٌر  9-7 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن –المنامة  : ن االنعقادمكا

 عبدالباقً النوري : مدٌر المشروع الدراسً
 

 اللقاء السنوي الخامس
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 دور التربٌة فً التنمٌة  : الموضوع

 2895ٌناٌر  7-6 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة –أبوظبً  : مكان االنعقاد

 لعبدالعزٌز الجال : مدٌر المشروع الدراسً

 عبدالعزٌز الجالل، مدخل إلى دراسة النظام التربوي فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط : الدراسة

 :نشر الكتاب التالً : النشر
 . م2896الكوٌت ( 82)، عالم المعرفة العدد  تربٌة الٌسر وتخلف التنمٌة/ عبدالعزٌز الجالل

 

 
 

 اللقاء السنوي السادس
   

 سٌاسة السكانٌة ومستقبل التنمٌة فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط ال : الموضوع

 م2896ٌناٌر  22-21 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن  –المنامة  : مكان االنعقاد

 علً موسى الموسى : مدٌر المشروع الدراسً

 زٌرة العربٌة المنتجة للنفطعلً موسى الموسى، السٌاسة السكانٌة ومستقبل التنمٌة فً أقطار الج : الدراسة
 

 

 اللقاء السنوي السابع
   

 تحدٌات التنمٌة ودور ندوة التنمٌة فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط  : الموضوع

 م 2897ٌناٌر  21-9 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة –أبوظبً  : مكان االنعقاد

 عبدالرحمن أسامة  : مدٌر المشروع الدراسً

أسامة عبدالرحمن، مشروع استراتٌجٌة ندوة التنمٌةفً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط خالل  : الدراسة
 الخمس سنوات القادمة 

 :نشر الكتاب التالً : النشر
 ، مركز دراسات الوحدة العربٌة  المثقفون والبحث عن مسارأسامة عبدالرحمن، 

   2899ن والبحث عن مسار، سلسلة الثقافة القومٌة، بٌروت أسامة عبدالرحمن، المثقفو

 

 

 اللقاء السنوي الثامن
   

 النفط والمالٌة العامة : الموضوع

 2899ٌناٌر  8-9 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة : مكان االنعقاد

 أسامة عبدالرحمن  : المنسق

 : جاسم خالد السعدون  : األوراق
 : فة الكواري علً خلٌ

 "المالٌة العامة فً دول مجلس التعاون"
 "استراتٌجٌة وكالة الطاقة الدولٌة"
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 اللقاء السنوي التاسع 
   

 المواطنة فً دول الخلٌج  -9 : الموضوع
 ٌرانٌة العراقٌة الحرب اإل -0

 2899ٌناٌر  9-9 : تارٌخ االنعقاد

 الكوٌت : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق/مدٌر المشروع 

 :خلدون النقٌب  : األوراق
 :عبدالحمٌد األنصاري
 :   علً عبدهللا المناعً
                        

 "حالة منطقة الخلٌج: أطروحات حول المواطنة وأزمة الدولة القطرٌة "
 "الشورى والدٌمقراطٌة"
ة الحرب حال: حاضر ومستقبل التنمٌة فً المنطقة فً مواجهة التحدٌات "

 "اإلٌرانٌة العراقٌة وأثر استمرارها على األمن العربً
 

 

 

 اللقاء السنوي العاشر
   

 أزمة عائدات النفط وتداعٌاتها : الموضوع

 2898ٌناٌر  7-6 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة –أبوظبً  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :   ة عبدالرحمناسام : األوراق
 

 :ماجد المنٌف
 : جاسم خالد السعدون

عرض مبدئً لدور العمالة المواطنة بٌن حقبتً الطفرة النفطٌة "
" وانحسارها ومابعدهما فً عدد من األقطار العربٌة النفطٌة الخلٌجٌة

 "اشكالٌة الزراعة والمٌاه"
 ورقة خلفٌة   –" النفط والمالٌة العامة"

 

 

 حادي عشراللقاء السنوي ال
   

 تقوٌم مسٌرة مجلس التعاون  : الموضوع

 2881ٌناٌر  6-5 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن –المنامة  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :   تركً الحمد  : األوراق
 : عبدهللا القوٌز

 "المنظور السٌاسً: الهدف واإلنجاز فً تجربة مجلس التعاون الخلٌجً"
 "االنجازات والتحدٌات: جلس التعاون لدول الخلٌج العربٌةم"

 

 

 اللقاء السنوي الثاني عشر
   

 احتالل الكوٌت وأزمة الخلٌج ومستقبل المنطقة : الموضوع

 2882ٌناٌر  5-3 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة  –أبوظبً  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

     : وراقاأل
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 اللقاء السنوي الثالث عشر
   

 تحرٌك االتجاه االندماجً بٌن دول الخلٌج من منظور شعبً : الموضوع

 2882دٌسمبر  24-22 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة  –الشارقة  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :جاسم السعدون  : األوراق
 :د الدٌٌنأحم

أسامةعبدالرحمن و 
 :عبدالعزٌز الجالل

 " إفرازات كارثة احتالل الكوٌت والمستقبل"
 "نحو كونفدرالٌة خلٌجٌة بدٌلة"
وجود أو عدم وجود ضرورة لتحرك شعبً باتجاه تعاون اندماجً تدرٌجً "

 "على مستوى دول مجلس التعاون

 
 

 اللقاء السنوي الرابع عشر
   

 نمط من أنماط المشاركة  الشورى : الموضوع

 2884ٌناٌر  9-9 : تارٌخ االنعقاد

 الكوٌت : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :عبدالخالق عبدالحً  : األوراق
 :عبدهللا فهد النفٌسً

 " الشورى بٌن النظرٌة والتارٌخ وتحدٌات الواقع والمستقبل"
 "سً الوطنًمكان المرجعٌة اإلسالمٌة فً العمل السٌا"

 

 

 اللقاء السنوي الخامس عشر
   

 السٌاسة السكانٌة   : الموضوع

 2885ٌناٌر  9-6 : تارٌخ االنعقاد

 الكوٌت : مكان االنعقاد

 عبدالعزٌز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 
 

 :علً صالح الصالح :
 :تركً الحمد

 
 :غانم النجار

 
 

 :عبدالعزٌز الجالل
 :محمد الرمضان

 :الزماتخالد 
 :رسول الجشً

 
 :عبدالرزاق الفارس

 
 :عثمان الحسن نور

 " البعد االقتصادي للعمالة الوافدة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً"
مالحظات أولٌة حول : التركٌبة السكانٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً"

 "المخاطر والحلول
 "البعد االجتماعً وحقوق اإلنسان"
 

 "ئص الوضع السكانً فً كل قطرعن خصا: "أوراق قطرٌة
 "خصائص المجتمع السكانً فً المملكة العربٌة السعودٌة"
 "حقائق وتساؤالت: مواضع تحدي خصائص المجتمع السكانً فً الكوٌت"
 "قطر –الخصائص السكانٌة وما طرأ علٌها من تغٌٌرات فً الثمانٌنات "
ورات فً خصائص الوضع السكانً فً البحرٌن وما طرأ علٌها من تط"

 "عقد الثمانٌنات
خصائص الوضع السكانً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة خالل عقد "

 " التمانٌنات
 "القوى العاملة فً دول مجلس التعاون الواقع والمستقبل: "ورقة خلفٌة
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 اللقاء السنوي السادس عشر
   

 دول الخلٌج العربً" تقٌٌم تجارب التنمٌة  : الموضوع

 2886ٌناٌر  31-28 : االنعقادتارٌخ 

 اإلمارات العربٌة المتحدة –دبً  : مكان االنعقاد

 عبدالعزٌز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :جاسم السعدون  :
 
 

 :علً خلٌفه الكوراي

 :بالتعاون مع نادٌة الشراح ودٌنا بهبهانً 
 "تقوٌم تجاب التنمٌة فً دول الخلٌج العربٌة"
 
 "أجل المستقبل من... ما العمل "

 :نشر الكتاب التالً : النشر
، دار قرطاس، نظرة مستقبلٌة: دول مجلس التعاونعلً خلٌفة الكواري وجاسم خالد السعدون، 

 م2887/ الكوٌت

 
 

 اللقاء السنوي السابع عشر
   

 ظاهرة العنف والتطرف : الموضوع

 2887ٌناٌر  23-22 : تارٌخ االنعقاد

 سلطنة عمان  –قط مس : مكان االنعقاد

 عبدالعزٌز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :خلٌل علً حٌدر :
 : حٌدر إبراهٌم علً

 :محمد سلٌم العوا
 :أحمد التوٌجري

 "العنف والتطرف الدٌنً فً العالم العربً"
 "ظاهرة العنف والتطرف"
 "التطرف والعنف وأربع من أعجب القصص"
 "فً الفكر السٌاسً اإلسالمًبعض المفاهٌم الشرعٌة اإلسالمٌة "

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
 م2887، مطبعة العصرٌة، الكوٌت، ماٌو ظاهرة العنف والتطرفمنتدى التنمٌة، 

 
 

 اللقاء السنوي الثامن عشر
   

 العالقة وتأثٌرها على التنمٌة... دول مجلس التعاون ودول الجوار  : الموضوع

 2889فبراٌر  32-31 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة  –أبوظبً  : مكان االنعقاد

 عبدالعزٌز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :عبدهللا بشارة  :
 : عبدالخالق عبدهللا 

 :جاسم خالد السعدون
 :شفٌق الغبرا 

 "إٌران ومجلس التعاون"
 "ةالعالقة بٌن دول مجلس التعاون والٌمن وتأثٌرها على التنمٌ"
 "العالقة بٌن دول مجلس التعاون وإٌران وتأثٌرها على التنمٌة"
 "العالقة بٌن دول مجلس التعاون والعراق وتأثٌرها على التنمٌة"

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
 م2889، دار قرطاس للنشر، الكوٌت، دول مجلس التعاون ودول الجوارمنتدى التنمٌة، 
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 شراللقاء السنوي التاسع ع
   

 قضاٌا وهموم المجتمع المدنً فً دول مجلس التعاون : الموضوع

 2889فبراٌر  31-28 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة  –دبً  : مكان االنعقاد

 عبدالعزٌز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :رٌما الصبان  :
 : منٌرة فخرو

 :متروك الفالح
 :أوراق خلفٌة

 :التمٌمً عبدالمالك
 :عبدالعزٌز الدخٌل

 "مؤسسات المجتمع المدنً فً دول الخلٌج العربً"
 "رؤٌة من الداخل... مسألة األقلٌات فً الخلٌج "
 "المجتمع والدٌمقراطٌة والدولة فً الجزٌرة العربٌة"
 
 
 "المجتمع المدنً فً الكوٌت منذ االستقالل وإلى االحتالل"
 "قومٌةوقضاٌا قطرٌة و... عرب الخلٌج "

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
، دار قرطاس للنشر، الكوٌت، قضاٌا وهموم المجتمع المدنً فً دول مجلس التعاونمنتدى التنمٌة، 

 م2889

 

 اللقاء السنوي العشرون 
   

 الخلٌج وفرص وتحدٌات الفرن الواحد والعشرون  : الموضوع

 2888فبراٌر  23-22 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة  –دبً  : االنعقاد مكان

 عبدالعزٌز السلطان  : المنسق

 عبدالخالق عبدهللا : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 
 

 :عدنان شهاب الدٌن :
 

 : حسن حمدان العلكٌم
 

 :محمد الرمٌحً
 

 :عبدهللا إبراهٌم القوٌز
 

 :ورقة خلفٌة
 :عبدالعزٌز الدخٌل

حدٌات العلمٌة والتكنولوجٌة للقرن الواحد الخلٌج العربً الفرص والت"
 "والعشرٌن

التحوالت الدولٌة فً النظام الدولً المعاصر وتداعٌاتها على منطقة "
 "الخلٌج العربً

الخلٌج العربً والفرص والتحدٌات الحضارٌة والمعرفٌة للقرن الواحد "
 "والعشرٌن

 "تحدٌات التنمٌة االقتصادٌة لدول مجلس التعاون فً ظل العولمة"
 
 
 "انهٌار أسعار النفط لم ٌكن قضٌة اقتصادٌة فحسب"

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
، دار قرطاس للنشر، الخلٌج العربً وفرص وتحدٌات القرن الواحد والعشرونمنتدى التنمٌة، 

 م288الكوٌت، 
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 احذ و العشرون اللقاء السنوي الو
   

 دول الخلٌج والعولمة : الموضوع

 3111فبراٌر  5-4 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة  –دبً  : مكان االنعقاد

 عبدالعزٌز السلطان  : المنسق

 أحمد بشارة  : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :تركً الحمد :
 : عبدالعزٌز الدخٌل

 :ماجد عبدهللا المنٌف

 "العولمة والبحث عن تعرٌف"
 "العولمة االقتصادٌة ودول مجلس التعاون"
 "النفط والعولمة"

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
 م3111، دار قرطاس للنشر، الكوٌت، دول الخلٌج والعولمةمنتدى التنمٌة، 

 
 

 اللقاء السنوي الثاني والعشرون 
   

 وقراطً فً دول مجلس التعاون الخلٌجًمتطلبات وتحدٌات التحول الدٌم : الموضوع

 م3112فبراٌر  3-2 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة  –دبً  : مكان االنعقاد

 موضً الحمود. د : المنسق

 عبدالخالق عبدهللا . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :عبدالحمٌد األنصاري :
 : عبدالمالك التمٌمً

 
 :علً خلٌفه الكواري

 
 :ورقة خلفٌة

 :ابتسام الكتبً. د

 "تقٌٌم تجربة المشاركة السٌاسٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً"
التٌارات الفكرٌة ودورها فً التحول الدٌمقراطً فً دول مجلس "

 "التعاون الخلٌجً
نحو رؤٌا مستقبلٌة لتعزٌز المساعً الدٌمقراطٌة فً دول مجلس التعاون "

 "لدول الخلٌج العربٌة
 
 "تحوالت الدٌمقراطٌة فً منطقة دول مجلس التعاون الخلٌجًال"

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
منتدى التنمٌة، متطلبات وتحدٌات التحول الدٌمقراطً فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ، دار 

 . 3112قرطاس للنشر، الكوٌت ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللقاء السنوي الثالث والعشرون 
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 الفرص والتحدٌات : الخلٌج العربً والمحٌط األسٌوي  : عالموضو

 م3113ٌناٌر  29-29 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن   : مكان االنعقاد

 موضً الحمود. د : المنسق

 عبدهللا المدنً  . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :عبدهللا المدنً :
 : عمران سلمان
 :فاروق لقمان

 :حسن مدن
 

 :ورقة خلفٌة
 :عبدهللا القوٌز. د

 "دول مجلس التعاون الخلٌجً فً عالقاتها مع الهند والباكستان"
 "أٌن نحن من التجارب اآلسٌوٌة: التعلٌم فً عصر التكنولوجٌا "
 "الهند ودول مجلس التعاون الخلٌجً "

 ورقة محور العمالة
 
 
مجاالت التعاون بٌن دول مجلس التعاون فً ضوء ما تواجهه من "

 "قتصادٌةتحدٌات ا

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
الفرص والتحدٌات ، دار قرطاس للنشر، الكوٌت، : منتدى التنمٌة، الخلٌج العربً والمحٌط اآلسٌوي

3113 . 

 
  

 اللقاء السنوي الرابع والعشرون 
   

 النجاحات واالخفاقات : التنمٌة البشرٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌج  : الموضوع

 م3114ٌناٌر  29-27 : ٌخ االنعقادتار

 البحرٌن   : مكان االنعقاد

 موضً الحمود. د : المنسق

 باقر النجار  . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :باقر النجار. د :
 : عبدالخالق عبدهللا. د
 :عبدهللا الصادق. د
 
 
 :علً الطراح. د

 

 "مؤشرات الدولٌةالمفهوم وال: التنمٌة البشرٌة فً دول مجلس التعاون "
 "حالة دول مجلس التعاون الخلٌجً: البعد السٌاسً للتنمٌة البشرٌة "
البعد االقتصادي للتنمٌة البشرٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً مع "

 "التركٌز على حالة مملكة البحرٌن 
بعض المؤشرات االجتماعٌة للتنمٌة فً مجتمعات مجلس التعاون "

دراسة حالة فً " )لة، واستدامة التنمٌة البشرٌةالخلٌجً بٌن هٌمنة الدو
 (المجتمع الكوٌتً

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
النجاحات واالخفاقات ، دار قرطاس للنشر، : التنمٌة البشرٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً

 .3114الكوٌت، 
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 اللقاء السنوي الخامس والعشرون 
   

 ي فً أقطار مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة نحو إصالح جذر : الموضوع

 م3115ٌناٌر  27-25 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن   : مكان االنعقاد

 موضً الحمود. د : المنسق

 علً خلٌفه الكواري   . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :علً فخرو. د :
 : محمد غباش. د
 :ٌوسف اإلبراهٌم. د
 عبدالرحمن النعٌمً/ م
 
 :حسٌن المهدي. د
 :خالد الدخٌل. د
 علً خلٌفه الكواري . د

 "االنتقال من القول إلى العمل"
 "مجتمع أقل من عاجز: الدولة الخلٌجٌة سلطة أكثر من مطلقة "
 "مدخل اقتصادي وسٌاسً: إصالح الخلل اإلنتاجً بدول مجلس التعاون"
فً أقطار مطلب الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان وتنمٌة المجتمع المدنً "

 "مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة
 "البطالة قً دول مجلس التعاون وأهمٌة تأسٌس نظم تأمٌنات ضدها"
" إصالح الخلل األمنً فً أقطار مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة"
 –إصالح الخلل السكانً فً أقطار مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة "

 "صٌاغة أولٌة
جندة إصالح جذري من الداخل فً الدول األعضاء لمجلس نحو بناء أ" 

 "التعاون
 "مسودة مشروع إصالح جذري من الداخل فً أقطار مجلس التعاون"
 

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
دار قرطاس للنشر، الكوٌت،  -نحو إصالح جذري فً أقطار مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة 

3115. 
  

 
 

 السادس والعشرون اللقاء السنوي 
   

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والخلٌج: الخلٌج والمتغٌرات الدولٌة  : الموضوع

 3116فبراٌر  5-4 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن   : مكان االنعقاد

 موضً الحمود. د : المنسق

 شفٌق الغبرا  . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :ولٌد خدوري. د :
  :تركً الحمد. د
 :ابتسام الكتبً. د
 
 شفٌق الغبرا . د

 "األبعاد النفطٌة فً العالقات الخلٌجٌة األمرٌكٌة"
 "نحن والوالٌات المتحدة"
األبعاد األمنٌة والعسكرٌة للعالقات بٌن دول مجلس التعاون والوالٌات "

 "المتحدة األمرٌكٌة
 "تصورات المستقبل فً العالقات الخلٌجٌة األمرٌكٌة"
 

 :م نشر الكتاب التالًت : النشر
دار قرطاس للنشر، الكوٌت،  -الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والخلٌج : الخلٌج والمتغٌرات الدولٌة 

3116. 
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 اللقاء السنوي السابع والعشرون 
   

 اتجاهات الشباب فً دول مجلس التعاون  : الموضوع

 3117فبراٌر  4-3 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن   : مكان االنعقاد

 عبدالخالق عبدهللا . د : المنسق

  : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :خلدون النقٌب. د :
 : رٌما الصبان. د
 :باقر النجار. د
 : سعٌد حارب. . د
 

 :عبدالعزٌز حمد العوٌشق
 : سعد بن طفله. د

 (دراسة مٌدانٌة)اتجاهات الشباب فً دول مجلس التعاون 
" 
" 

ٌتلقاها الشباب فً مناهج التعلٌم بدول مجلس  المضامٌن الفكرٌة التً
 التعاون الخلٌجً 

 (دراسة إحصائٌة)الشباب فً مجس التعاون 
 الفضائٌات والشباب الخلٌجً ، انطباعات ومتابعات 

 :تم نشر الكتاب التالً : النشر
 .3117دار قرطاس للنشر، الكوٌت،  -اتجاهات الشباب فً دول مجلس التعاون "
  

 

 السنوي الثامن والعشرون اللقاء 
   

 دوره التنموي ومساره المستقبلً : اإلعالم فً دول الخلٌج  : الموضوع

 3117فبراٌر  8-9 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة    –دبً  : مكان االنعقاد

 عبدالخالق عبدهللا . د : المنسق

 ٌوسف الجاسم / السٌد : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 :إبراهٌم البعٌز . د. د :
 :إبراهٌم البشمً. أ
 مشاري عبدالرحمن الحمود. م

 مرٌم خلٌفه بخٌت
 خلٌل بوهزاع

 بشائر أحمد الرفاعً
 :  حمد الكواري. د

 قراءة نقدٌة : اإلعالم فً دول الخلٌج 
 هموم اإلعالمٌٌن الخلٌجٌٌن

 استبٌان -اتجاهات الشباب الخلٌجً نحو وسائل اإلعالم 
 
 
 

 عالم الخلٌجً إلى أٌناإل
  :تم نشر الكتاب التالً : 

دار قرطاس للنشر، الكوٌت،  -" دوره التنموي ومساره المستقبلً: اإلعالم فً دول الخلٌج "
3119. 
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 اللقاء السنوي التاسع والعشرون 
   

 ماذا ٌجري فً الخلٌج وإلى أٌن ٌتجه   : الموضوع

 3119فبراٌر  9-9 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن     : مكان االنعقاد

 عبدالخالق عبدهللا . د : المنسق

 محمد الرمٌحً . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 عبدالعزٌز بن صقر. أ :
 عبدهللا الصادق . د
 ودٌع الكابلً. د
 محمد الرمٌحً . د
  

 الوضع االستراتٌجً فً الخلٌج
 (االقتصادي من المنظور)مجلس التعاون الخلٌجً والمستقبل 
 م3136مستقبل االقتصاد الخلٌجً إلى عام 
فً المنظور )المستقبل مجلس التعاون العربً فً الخلٌج و

 ( ثقافًاالجتماعً وال
 : تم نشر الكتاب التالً : 

 .3119، لبنان للنشر، الساقً دار  -" دراسات فً مستقبل مجلس التعاون 3136الخلٌج "
  

 

 اللقاء السنوي الثالثون 
   

 الطفرة النفطٌة الثالثة وانعكاساتها على أقطار مجلس التعاون    : الموضوع

 3118فبراٌر  24-23 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن     : مكان االنعقاد

 منٌرة فخرو  . د : المنسق

 علً خلٌفه الكواري . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 األستاذ جاسم السعدون  :
 
 دٌنعدنان شهاب ال. د
 

 األستاذ إبراهٌم شرٌف السٌد 
 جون كوالز+ حمد الحوشان . د
 
 ماجد المنٌف . د
 عبدالرزاق الفارس. د
 
 مشاري عبدهللا النعٌم. د
 
 فاروق القاسم. د
 علً خلٌفه الكواري . د

األزمة المالٌة العالمٌة والنفط توصٌف األزمة وقراءة انعكاساتها 
 العامة وتأثٌرها عل النفط 

الطاقة العالمٌة وانعكاساتها على الصناعة النفطٌة فً  متغٌرات
 المنطقة 

 تأثٌرات الطفرة النفطٌة الثالثة على البحرٌن 
مصادره وأوجه استخداماته : صندوق الفائض المالً السعودي 

 المحتملة وآثاره على السٌاسة المالٌة الحكومٌة 
 نفطٌةصنادٌق الثروة السٌادٌة ودورها فً إدارة اإلٌرادات ال

االنعكاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة للطفرة النفطٌة على دول 
 مجلس التعاون 

مدٌنة دبً : تأثٌر األزمة المالٌة الحالٌة على مدن الخلٌج العربً 
 كمثال

 كٌف كسبت النروٌج نعمة النفط وتجنبت نقمته 
: قراءة أولٌة فً دواعً وحجز الطفرة  –الطفرة النفطٌة الثالثة  

  (ورقة خلفٌة)طار مجلس التعاون حالة أق
مركز دراسات ، الطفرة النفطٌة الثالثه،(تنسٌق وتحرٌر) علً خلٌفه الكواري : تم نشر الكتاب التالً : 

 3118بٌروت ، الوحدة العربٌة
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 اللقاء السنوي الواحذ والثالثون 
   

 ً   المجالس التشرٌعٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌج : الموضوع

 3121فبراٌر  23-22 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن     : مكان االنعقاد

 منٌرة فخرو  . د : المنسق

 غانم النجار  . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 عبدالكرٌم الدخٌل . د :
 
 عبدالعزٌز أبل. د
 
 عبدالرحٌم شاهٌن . د
 
 غانم النجار. د
 
 مرٌم حسن الكندري . د

 

 ( عرض بوربوٌنت)ارن بٌن دول الخلٌج استعراض شامل مق
  

 السلطة التشرٌعٌة فً مملكة البحرٌن 
 

 تجربة المجلس الوطنً االتحادي محفزة أم معٌقة للتنمٌة 
 

 نشأة وتطور الدٌمقراطٌة فً الكوٌت  
 

 المواطنة الكوٌتٌة وحق المشاركة فً االنتخابات العامة 

  
 
 

 

 

 

 اللقاء السنوي الثاني والثالثون 
   

 التعلٌم العالً والتنمٌة فً دول الخلٌج    : الموضوع

 3122فبراٌر  22-21 : تارٌخ االنعقاد

 البحرٌن     : مكان االنعقاد

 منٌرة فخرو  . د : المنسق

 سعد الزهرانً   . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 
 

 باقر النجار  . د :
 
 علً الطراح . د
 
 آمنه خلٌفه  . د
 
  الكبٌسًعبدهللا. د
 
 سعد الزهرانً  . د

 

 التطور والتحدٌات: التعلٌم الجامعً فً البحرٌن  
  
  (الكوٌت نموذجاً )تعلٌم العالً والتنمٌة وتحدٌات المستقبل ال
 

  التعلٌم العالً والتنمٌة فً دولة االمارات العربٌة المتحدة 
 

   دراسة وصفٌة تحلٌلٌة  –التعلٌم العالً فً دولة قطر 
 

  مة التعلٌم العالً السعودي الحتٌاجات التنمٌة الوطنٌة مواء

 تم نشر الكتاب  لم ٌ : 
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  :المشروعات الدراسٌة المتخصصة: ثانٌاا 
 

 اللقاء التخصصي األول 
   

 األصول المالٌة الخارجٌة ألقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط  : الموضوع

 م2894إبرٌل  2مارس  و  42 : تارٌخ االنعقاد

 الكوٌت : مكان االنعقاد

  : المنسق

 عبدالوهاب التمار   . د : مدٌر المشروع

 األوراق
 

 "األصول المالٌة الخارجٌة ألقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفطة" :محسون جالل :
 

ا وأداؤها نشأته: عبد الوهاب التمار، األصول الخارجٌة ألقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط : النشر
ودورها المأمول فً تطوٌر التنمٌة المحلٌة، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزٌع ، الكوٌت 

 .م2896
  

  

 اللقاء التخصصي الثاني 
   

 دور المرأة فً التنمٌة فً أقطار الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط  : الموضوع

 م2899ٌناٌر  23-21 : تارٌخ االنعقاد

 اإلمارات العربٌة المتحدة –دبً  : دمكان االنعقا

  : المنسق

 ثرٌا أحمد عبٌد. د : مدٌر المشروع

 األوراق
 

 ""المرأة العربٌة بٌن الواقع والطموح" :ثرٌا أحمد عبٌد. د :
 

  : النشر
  

 

 

 اللقاء التخصصي الثالث
   

 أزمة المالٌة العامة فً دول مجلس التعاون    : الموضوع

 م2885ابرٌل  38-39 : عقادتارٌخ االن

 سلطنة عمان –مسقط  : مكان االنعقاد

  : المنسق

  : مدٌر المشروع

 األوراق
 

 محمد سعٌد الهاجري :
 
 ٌوسف حمد االبراهٌم. د
 
 ٌوسف خلٌفه الٌوسف . د

 

 " الواقع واالحتماالت والتبعات: عجز المٌزانٌة العامة فً دولة قطر 
 

 "الواقع واالحتماالت وسبل المواجهة: كوٌت أزمة المالٌة العامة فً ال
 
عجز الموازنة العامة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة وطرق "

 " عالجه

 هذا اللقاء ألغً  : النشر

 
 
 
 

 رابعاللقاء التخصصي ال
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 سبتمبر وانعكاساتها على منطقة الخلٌج   99أحداث  : الموضوع

 م3113ماٌو  29-27 : تارٌخ االنعقاد

 سلطنة عمان –مسقط  : مكان االنعقاد

 موضً الحمود. د : المنسق

  : مدٌر المشروع

 األوراق
 

 :مجٌد العلوي. د :
 :خالد الدخٌل. د
 
 :اسماعٌل الشطً. د
 :محمد غانم الرمٌحً. د

 :جاسم حالد السعدون
 :عبدالعزٌز بن صقر

 "سبتمبر على منطقة الخلٌج 22السٌاسٌة ألحداث  اآلثار"

سبتمبر على منطقة الخلٌج  22االنعكاسات السٌاسٌة والثقافٌة ألحداث "
 " العربً

 "بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر استراتٌجٌة تحدٌات"
 " 3112الخلٌج وأحداث الحادي عشر من سبتمبر "
 "سبتمبر وانعكاساتها على منطقة الخلٌج 22أحداث "
 سبتمبر  22االنعكاسات االقتصادٌة ألحداث "
 

علً خلٌفة الكواري، انعكاسات الحادي عشر من سبتمبر على منطقة الخلٌج العربً، مركز الخلٌج  : النشر
 .3113لألبحاث، دبً،

 
 

  اللقاء التخصصي الخامس
   

 السٌاسات واآللٌات المؤدٌة إلى تفاقم الخلل السكانً فً دول مجلس التعاون    : الموضوع

 م3118أكتوبر  9 : تارٌخ االنعقاد

 الكوٌت : مكان االنعقاد

 منٌرة فخرو. د : المنسق

 باقر النجار. د : مدٌر المشروع

 األوراق
 

 باقر النجار. د :
 
رشود بن محمد . د

 الخرٌف
 

 تداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة على أسواق العمل فً الخلٌج العربً
 

: الخلٌجً مالمح الخلل فً التركٌبة السكانٌة فً دول مجلس التعاون 
 دراسة األسباب والنتائج 

 اللجنة التنفٌذٌة قررت عدم الحاجة الصدار كتاب عن هذا اللقاء : النشر

 
 

  سادساللقاء التخصصي ال
   

 فً دول مجلس التعاون    نظام الدٌمقراطً المنشودال : الموضوع

 م3122ٌونٌو  8 : تارٌخ االنعقاد

  اإلمارات –دبً  : مكان االنعقاد

 منٌرة فخرو. د : المنسق

 علً الكواري. د : مدٌر المشروع

 األوراق
 

 دحسن السٌ. د :
 ابتسام الكتبً. د
 حمد بن صنٌتان. د
 علً محمد فخرو. د

 جاسم السعدون / السٌد

 "الدساتٌر الدٌمقراطٌة المنشودة فً دول مجلس التعاون
 
  "انعكاس التحركات من أجل الدٌمقراطٌة الشارع السعودي"
 "انعكسات التحركات العربٌة من أجل الدٌمقراطٌة على البحرٌن"
 "فائت أم دائم... ربٌع العرب "

  دورٌة تم نشر االوراق المتاحة فً مجلة المستقبل العربً  ونشرت باللغة االنجلٌزٌة فً : النشر
 Arab Contemporary Studies 

 


