
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عود على بدء

  إستراتيجية للتنمية في إطار إتحاد دول مجلس التعاون*

الدكتور علً خلٌفه الكواري    

ٌمثل شرطا لمواجهة أوجه , رالً دٌمقراطً بٌن دول المنطقة فً إطار التكامل العربًن قٌام اتحاد فدإ     

 إن االتحاد  هو السبٌل لصٌانة الهوٌة العربٌة بل.  طلبات التنمٌةتاألمن وم وتوفٌر مقومات, خلل المزمنة فٌهاال

. ومستمرة فً الوجود  متماسكة الوطنٌة  اإلسالمٌة لشعوب المنطقة واالحتفاظ بمجتمعاتها-  

 ,فٌده الٌدوم نبحد الدذي  ,فدً الكوٌدت" مؤتمر وحددة الخلدٌو والجزٌدرة العربٌدة " ٌرـفً سٌاق هذا اللقاء الخ  و     

 .آن ذاك لم ٌكتب لها النجاح ,ذهان جهود سابقة مماثلةسوف أحاول أن أعٌد لأل, دةلوحاكن تعزٌز جهود كٌف ٌم

 مدن المشداركٌن فدً النددوة, 3895فً الشارقة عدام  هاامة لمجلس التعاون فً ندوة عقدتفقد طلبت األمانة الع     

  .األعضاءل لتنمٌة فً إطار تكامل الدواإٌجاد إطار إستراتٌجً تعمل فٌه خطط 

أن تلتزم األمانة العامة بتقدٌم ما ٌتوصدل  هو, تشكٌل فرٌق منهم للقٌام بذلك وكان شرط قبول المشاركٌن فً الندوة 

 .إلى المجالس الوزارٌة المختصة بغرض تقدٌمه للمجلس أألعلى, إلٌه فرٌق العمل وتقره ندوة ثانٌة فً البحرٌن

" الوثٌقة التً قدمها فرٌدق العمدل بعندوان,  نٌة  فً البحرٌن بعد المناقشةأقرت الندوة الثا 3895وفً  أواخر عام 

ألمشدروع إلدى  هدذا ,كمدا قددمت األماندة العامدة بددورها"**. مشروع المالمح العامة إلستراتٌجٌة التنمٌدة والتكامدل

عددن ونشددرت الددن  فددً المجلددة الدورٌددة الصددادرة , 3896اجتمدداع وزراء التخطددٌط فددً المجلددس فددً مطلدد  عددام

 ".التعاون"  المجلس

لعلنا نجد فً عناصر , هذا "مشروع المالمح العامة إلستراتٌجٌة التنمٌة والتكامل"  فهرس أعرض فٌما ٌلًو     

راكم ن د, المشروع ما نستفٌد منه فً تحركنا الراهن وأن تكون جهودنا الراهنة مواصلة لما سبقها مدن جهدود أهلٌدة

لهددا متطلبددات التددلثٌر علددى مددن بٌدددهم تحدٌددد  ونهٌدد , طالددب أهلٌددة مشددروعهمددن خاللهددا  معرفتنددا ونؤكددد علددى م

  :العامة فً المنطقة القراراتالخٌارات واتخاذ 

 

 المنطلق والغايات والتحديات

    أولا   : المنطلق والطموح.

أقطار المنطقة شرٌحة عربٌة تتماثل فٌه الظروف وتتقارب المعطٌات-3              

4133ر فبراٌ 48-46الكوٌت من  ,مر وحدة الخلٌو والجزٌرة تقدمت لمؤ فً أألصل مداخلة * 

** علً خلٌفه الكواري, نحو استرلتٌجٌة بدٌلة للتنمٌة الشاملة,مركز دراسات الوحدة 

398-375  ,3897,بٌروت,العربٌة  
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    ثانياا  : الغاٌات بعٌدة المدى. 
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ة التفاعل اإلٌجابً م  الفكر والثقافة  اإلنسانٌ  -4            

. إٌجاد إرادة متجددة للتنمٌة والوحدة  -5            

ترسٌخ أسس نظام سٌاسً موحد للمنطقة   -6            

.تعزٌز االعتماد القومً على الذات  -7            

. صلبة إنتاجٌةتكوٌن قاعدة   -8            

آمنة مادٌة ثمارٌةاالحتفاظ بجزء معقول من عائدات النفط فً شكل أصول است  -7            

خلق نظام اقتصادي مختلط  -9            

تعمٌق متطلبات التماسك االجتماعً  -8            

 

 ألتحديات

تدنً مستوى المشاركة  -3             

وإبعادهالخلل السكانً   -4             

. اعتماد االقتصاد على النفط  -5             

ألداءاانخفاض معدالت   -6             

اإلنتاجارتفاع تكالٌف   -7             

االنكشاف على الخارج  -8             

فً االستهالك وتطرف أنماطه اإلفراط  -7             

واإلنتاجتصدع قٌم العمل   -9             

 

 أإلمكانيات



 

    أولا  : تزاٌد الوعً بسلبٌات نمط النمو الراهن 

    ثانيا  : تزاٌد إمكانٌة تخفٌض صادرات النفط

    ثالثا  : تزاٌد التوجه نحو خلق كٌان موحد قابل للتنمٌة 

الموارد البشرٌة -3             

الرقعة الجغرافٌة  -4             

حجم السوق  -5             

    رابعـاا : وجود بنٌة تحتٌة مادٌة متطورة 

    خامساا : وجود خبرة رائدة فً بعض مجاالت اإلدارة وتنظٌم اإلنتاج 

    سادساا : إمكانٌة تموٌل التنمٌة دون اللجوء إلى شد األحزمة على البطون

    سابعاا : تزاٌد إمكانٌة التكامل العربً المتكاف  

 

 األهداف اإلستراتيجية العاجلة

    أولا  : تخفٌض االعتماد على النفط وإخضاع إنتاجه العتبارات التنمٌة

ٌض االعتماد على النفطبرمجة تخف  -3             

النفط العتبارات التنمٌة إنتاجإخضاع   -4             

قبل تقرٌر حجمه لإلنتاجتحدٌد الجدوى االقتصادٌة   -أ                       

دمو النفط فً االقتصاد الوطنً  -ب                      

فً أصول إنتاجٌة عامة االحتفاظ بمعظم عائدات النفط مستثمرة –ج                      

تنمٌة قدرة جماعٌة على الوصول بسعر النفط إلى ما تبرره أسعار البدائل –د                      

    ثانياا   : تخفٌض حجم قوة العمل الوافدة وتعدٌل تركٌبها وتحسٌن نوعٌتها

برمجة االعتماد على قوة العمل المواطنة  -3             

ذات الفاعلٌة اآللٌاتالسٌاسات وتطوٌر  تحدٌد  -4             

   ثالثاا  : إخضاع النفقات العامة لمعاٌٌر الجدوى االقتصادٌة

   رابعاا : إصالح اإلدارة الراهنة وتنمٌتها

إدارة التنمٌة وخصائصها ظٌفةو  -3             



مالمح اإلصالح والتنمٌة اإلدارٌة المطلوبٌن  -4             

إعادة النظر فً وظائف اإلدارة الراهنة وتوجهاتها  -أ                       

  إعادة النظر فً البنٌان اإلداري وعالقاته                    -ب                    

إصالح قطاعات اإلدارة وتنمٌتها بشكل دائم -ج                      

اسٌةٌقطـاع اإلدارة الس( 3)             

طـاع اإلدارة العـامةق( 4)             

قطـاع إدارة المشروعات( 5)             

    خامساا : بناء قاعدة اقتصادٌة بدٌلة

وظٌفة القاعدة االقتصادٌة البدٌلة للنفط  -3             

األهداف المرحلٌة لجهود بناء القاعدة البدٌلة  -4             

المنتجة مــدخـل توسٌ  الطاقة االستٌعابٌة  -5             

الحقٌقٌة إنتاجٌتهامن  اإلنتاجتقرٌب تكالٌف عناصر   -أ                        

جذري لنظام الحوافز إصالح -ب                      

اعتبارات الدعم الحكومً( 3)                            

تقٌٌد النشاطات الطفٌلٌة( 4)                           

تعبئة قوة العمل وإدارتها بشكل سلٌم -ج                      

تعبئة قوة العمل المحلٌة( 3)                           

التدرٌب( 4)                          

التطوٌر المستمر( 5)                         

إدارة شؤون األفراد( 6)                        

الرائدةإٌجاد القٌادات ( 7)                      

لإلنتاج ومالمتهكفاٌة مخزون رأس المال  -د                  

الموارد الطبٌعٌة وتنمٌة مصادرها إمكانٌاتزٌادة االستفادة من  -هـ                  

استغالل المٌزة النسبٌة التً ٌتٌحها وجود الزٌت والغاز الطبٌعً( 3)                   

م بالموارد الطبٌعٌة غٌر النفطٌةاالهتما( 4)                    



إخضاع االستثمارات الخارجٌة لمتطلبات البناء الداخلً –و                 

االستفادة من توظٌف العالقات االقتصادٌة م  الخارج –ز                  

صـادرات النفــط( 3)                    

االتفاقٌات التجارٌة( 4)                   

القروض والمعونات( 5)                   

   سادساا  : بناء قاعدة علمٌة – تقنٌة ذاتٌة متطورة 

األهـداف العامة( 3)            

األهداف العلمٌة( 4)            

األهـداف التقنٌة( 5)            

    سابعاا  : إصالح التعلٌم وربطه بمتطلبات التنمٌة 

التربٌة والتعلٌم فً المنطقة المهمات العاجلة لنظام -3             

من التعلٌم ومحو األمٌة آدنًتوفٌر حد  –أ                        

والتفكٌر المستقل اإلبداعتنمٌة القدرة على  –ب                       

تعزٌز القٌم واالتجاهات التنموٌة –ج                       

لعالً بمتطلبات التنمٌةربط برامو التعلٌم الثانوي وا – 4             

التعلٌم العام الفنً ازدواجٌةالقضاء على  –أ                         

تنوٌ  مسارات التعلٌم الثانوي وتعمٌق مرونتها –ب                         

االعتماد على نتائو التعلٌم والخبرة –ج                         

التعلٌم الجامعً واستكمال وظائفهرف  مستوى  –د                         

    ثامنا : توفٌر البٌئة المالئمة لتنمٌة ثقافة اجتماعٌة مستمرة  

التنوٌر الفكري -3            

تحمل وجود الرأي األخر –أ                         

اإلصالحصٌانة حق االجتهاد وتشجٌ  جهود  –ب                       

تطلبات التجانس السكانً والتماسك االجتماعًتوفٌر م – 4             

تغٌٌر منطلقات العمل االجتماعً وتوجهات العمل الثقافً – 5             



االجتماعٌة-إدارة عملٌة التنمٌة الثقافٌة – 6             

تلكٌد دور اإلعالم فً التنمٌة وإصالح أجهزته – 7             

 متطلبـات تنفيذ اإلستراتيجية.

 أول: تجسٌد الكٌان السٌاسً الموحد وترسٌخ أسسه

   ثانياا   :إٌجاد قٌادة إقلٌمٌة إلدارة التنمٌة

   ثالثاا   : تهٌئة اإلدارة المحلٌة وتوثٌق ترابطها م  إدارة التنمٌة اإلقلٌمٌة

 :فإننً  أقول,  ومصٌرها هذه أإلستراتٌجٌة توقف عند مسارو فً ختام هذا العرض  أ 

باعتباري كاتب الدراسة التدً   امتعاونة م  فرٌق العمل ومعً شخصٌ لمجلس التعاون مانة العامةكانت األ -أولا 

 زعبددا لعزٌد فقد كان اإلخوان الدكتور عبدد  القدوٌز والددكتور, **استخل  فرٌق العمل منها وثٌقة اإلستراتٌجٌة

 .لمهمتنامساندان الجالل معنا و

مشدروع المالمدح  ,ٌة فً البحرٌن وقدم فرٌق العمدل برئاسدة الددكتور علدً فخدروعندما تم عقد الندوة الثان -ثـانٌاً 

العام األستاذ عبدا هلل بشاره  األمٌنكان , العامة إلستراتٌجٌة التنمٌة والتكامل بحضور أعضاء فرٌق العمل التسعة

اع حددذف خاتمددة ولكندده طلددب مددن االجتمدد, وكددان إٌجابٌددا فددً مناقشدداته, حاضددرا علددى رأس فرٌددق أألمانددة العامددة

 .اقتراحهعلى حد  األعلىوترك متطلبات التنفٌذ للمجلس , المشروع التً تحدد متطلبات تنفٌذ أإلستراتٌجٌة

وقددد رد علٌدده فرٌددق العمددل والمشدداركٌن فددً الندددوة بددلن حددذف متطلبددات التنفٌددذ  ٌنفددً عددن المشددروع صددفة       

ٌدده   (محدافظ الرٌداض) فد  األسدتاذ محمدد علدً النعدٌموبعدد أخدذ ورد ر. ٌداتأألمنأإلستراتٌجٌة وٌضعه فً خانة 

" رغبة لدى ألشعوب حققها ألحكاام"سمعت تصرٌح ٌقول ان مجلس التعاون "وسئل األستاذ عبدا هلل بشاره قائال  

 األولاىتلا  رغباة الشاعوب  عنددها قدال النعدٌم , فلجابه بشداره  نعدم أندا قائلده. وال اعرف إن كان سعادتك قائله ؟

 . ٌحقق غرضه حتىتلك هً الجسد وهذه الروح  الالزمة لمجلس التعاون , غبة الثانيةوهذه الر

للمجدالس الوزارٌدة ,  وبذلك تم ختام ٌوم من ألحوار ألمسئول  وقبل األمٌن العام تقدٌم الن  كما أقرته الندوة     

 . المختصة فً مجلس التعاون

على مجلس وزراء التخطٌط فرفضه الوزراء بعد ٌومٌن , بٌ العامة ن  المشروع بعد أسا األمانةعرضت -ثـالثاً 

 أهددافتضد   اإلسدتراتٌجٌةهً مجدرد مشدروعات مشدتركة  وهدذه  ,الن التنمٌة عند وزراء التخطٌط, من النقاش

الدذي مد  األسدف , الرسمً المشدترك -دل الستار على ذلك الجهد أألهلًوبذلك أس.  ومتطلبات اجتماعٌة وسٌاسٌة

 .  جماعة أهلٌة تدعو له وتطالب بٌه بعد أزاحته من التداول الرسمًلم تكن ورآه 

لمدا وجددنا  ,  وربما لو وض  هذا المشروع أو غٌره من مشارٌ  اإلصدالح والوحددة والتنمٌدة موضد  التنفٌدذ      

 مدن خلدل سدكانً وخلدل اقتصدادي وخلدل -حٌد  أوجده الخلدل المزمندة " نمط تنمٌة الضٌاع"دولنا تسٌر فً مسار 

وتفرض على أهلها المتضررٌن البح  من جدٌدد , تتفاقم الٌوم فٌها  -امنً وخلل فً العالقة بٌن الحاكم والمحكوم

 .وحدة المنطقة من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بها إلىبعد ثالثة عقود عن مسار ٌؤدي 



 ,الجدذري مدن الدداخل ل اإلصدالحعلى العمل من أجد ةمن اللقاءات الجادة قادر هوغٌر و أملً إن ٌكون لقائنا هذا 

 .  وبداء عملٌة التنمٌة ألمنتظرة ,وصوال للوحدة

  الدوحه فً 4133-6-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم   الرحمن الرحٌم

 عود على بدء



 مالمح إستراتيجية ألتنمية في إطار إتحاد أقطار مجلس التعاون*

 

 

الدكتور علً خلٌفه الكواري    

ٌمثل شرطا لمواجهة أوجه  ,التكامل العربً إطارفً  رالً دٌمقراطً بٌن دول المنطقةقٌام اتحاد فد نإ     

االتحاد  هو السبٌل لصٌانة  أقول إنبل إننً .  وتوفٌر متطلبات األمن ومقومات التنمٌة ,فٌها الخلل المزمنة

  .سكةمنطقة واالحتفاظ بمجتمعاتها متمالشعوب ال اإلسالمٌة-الهوٌة العربٌة

 ,فٌده الٌدوم نبحد الدذي  ,فدً الكوٌدت" مؤتمر وحددة الخلدٌو والجزٌدرة العربٌدة " ٌرـلخ  افً سٌاق هذا اللقاء و     

 .آن ذاك نجاحللم ٌكتب لها امماثلة ذهان جهود سابقة أعٌد لأل أنسوف أحاول , دةلوحاز جهود ٌعزكٌف ٌمكن ت

اد إطددار جددل إٌجددأمددن  3895وة عقدددتها فددً الشددارقة عددام العامددة لمجلددس التعدداون فددً نددد ألمانددةافقددد طلبددت      

 ,هدمئبعدد سدماع أرا من المشاركٌن فً النددوة ,الدول االعضاء إطار تكامل فً لتنمٌةاستراتٌجً تعمل فٌه خطط إ

 .المنطقة إطار تكامل أقطار تشكٌل فرٌق عمل ٌقدم رؤٌة استراتٌجٌة للتنمٌة فً

فرٌق العمل وتقره ندوة  لٌهما ٌتوصل إ العامة بتقدٌم األمانةن تلتزم ندوة أالالمشاركٌن فً قبول وكان شرط       

 .رض تقدٌمه للمجلس أألعلىإلى المجالس الوزارٌة المختصة بغ ,ثانٌة فً البحرٌن

" الوثٌقة التً قدمها فرٌدق العمدل بعندوان , قشةالمنابعد فً البحرٌن  قرت الندوة الثانٌة أ 3895أواخر عام  وفً 

 إلدىلمشدروع أ هدذا ,بددورها العامدة األماندةكمدا قددمت . **"المالمح العامة إلستراتٌجٌة التنمٌدة والتكامدل مشروع

ٌددة الصددادرة عددن رمجلددة الدوالونشددرت الددن  فددً  3896فددً مطلدد  عددام وزراء التخطددٌط فددً المجلددس اجتمدداع

 ."ونالتعا"المجلس

لعلندا , هدذا مدة إلسدتراتٌجٌة التنمٌدة والتكامدللمشروع المالمدح العا مفصل مخطط علٌكم عرضأ نً أنروٌس     

سدبقها مدن  لراهندة مواصدلة لمداا جهودندان تكدون ا نستفٌد منده فدً تحركندا الدراهن وأنجد فً عناصر المشروع م

تطلبات التلثٌر علدى مدن ونهًء لها م ,مشروعه هلٌةمعرفتنا ونؤكد على مطالب أ راكم من خاللها ن  , هلٌةجهود أ

 . المنطقةارات واتخاذ القرات العامة فً تحدٌد الخٌ بٌدهم

  : لمشروع المالمح العامة إلستراتٌجٌة التنمٌة والتكامل المفصل لمخططوفً ما ٌلً أعرض ا

 

 المنطلق والغايات والتحديات

    أولا   : المنطلق والطموح.

أقطار المنطقة شرٌحة عربٌة تتماثل فٌه الظروف وتتقارب المعطٌات-3              

_____________ 

  4133فبراٌر  48-46مداخله قدمت لمؤتمر وحدة الخلٌو والجزٌرة المنعقد فً الكوٌت من *

لذلك ومتطلبات التنمٌة ٌتطلب تجسٌد كٌان قادر على تحقٌقتوفٌر مقومات أألمن -4              



  هو الوصول الى وحدة دوله التعاونهدف  م االساسً لمجلس التعاون من أنتحقٌق ماجاء فً النظا-5            

    ثانياا  : الغاٌات بعٌدة المدى. 

.تنمٌة قدرات اإلنسان وإطالق طاقاته  -3            

اإلنسانٌة  ٌجابً م  الفكر والثقافة التفاعل اإل  -4            

  .إٌجاد إرادة متجددة للتنمٌة والوحدة  -5          

موحد للمنطقة ترسٌخ أسس نظام سٌاسً   -6            

.تعزٌز االعتماد القومً على الذات  -7            

  .تكوٌن قاعدة انتاجٌة صلبة  -8          

أصول استثمارٌة آمنة زء معقول من عائدات النفط فً شكلاالحتفاظ بج  -7            

خلق نظام اقتصادي مختلط  -9            

تماعًتعمٌق متطلبات التماسك االج  -8            

 

 ألتحديات

تدنً مستوى المشاركة  -3             

الخلل السكانً وابعاده  -4             

  .اعتماد االقتصاد على النفط  -5           

انخفاض معدالت االداء  -6             

ارتفاع تكالٌف االنتاج  -7             

االنكشاف على الخارج  -8             

فراط فً االستهالك وتطرف أنماطهاال  -7             

تصدع قٌم العمل واالنتاج  -9             

 

 أإلمكانيات

 

    أولا  : تزاٌد الوعً بسلبٌات نمط النمو الراهن 

    ثانيا  : تزاٌد إمكانٌة تخفٌض صادرات النفط

    ثالثا  : تزاٌد التوجه نحو خلق كٌان موحد قابل للتنمٌة 



د البشرٌةلموارا -3             

الرقعة الجغرافٌة  -4             

حجم السوق  -5             

    رابعـاا : وجود بنٌة تحتٌة مادٌة متطورة 

    خامساا : وجود خبرة رائدة فً بعض مجاالت اإلدارة وتنظٌم اإلنتاج 

    سادساا : إمكانٌة تموٌل التنمٌة دون اللجوء إلى شد األحزمة على البطون

    سابعاا : تزاٌد إمكانٌة التكامل العربً المتكافًء 

 

 األهداف اإلستراتيجية العاجلة

    أولا  : تخفٌض االعتماد على النفط وإخضاع انتاجه العتبارات التنمٌة

برمجة تخفٌض االعتماد على النفط  -3             

إخضاع انتاج النفط العتبارات التنمٌة  -4             

تحدٌد الجدوى االقتصادٌة لالنتاج قبل تقرٌر حجمه  - أ                      

دمو النفط فً االقتصاد الوطنً  -ب                      

االحتفاظ بمعظم عائدات النفط مستثمرة فً أصول إنتاجٌة عامة –ج                      

رره أسعار البدائلتنمٌة قدرة جماعٌة على الوصول بسعر النفط إلى ما تب –د                      

    ثانياا   : تخفٌض حجم قوة العمل الوافدة وتعدٌل تركٌبها وتحسٌن نوعٌتها

برمجة االعتماد على قوة العمل المواطنة  -3             

تحدٌد السٌاسات وتطوٌر االلٌات ذات الفاعلٌة  -4             

   ثالثاا  : إخضاع النفقات العامة لمعاٌٌر الجدوى االقتصادٌة

   رابعاا : اصـالح االدارة الراهنة وتنمٌتها

وظٌفة إدارة التنمٌة وخصائصها  -3             

مالمح اإلصالح والتنمٌة اإلدارٌة المطلوبٌن  -4             

إعادة النظر فً وظائف اإلدارة الراهنة وتوجهاتها  -أ                       

                     البنٌان اإلداري وعالقاته إعادة النظر فً -ب                    



إصالح قطاعات اإلدارة وتنمٌتها بشكل دائم -ج                      

قطـاع اإلدارة الساسٌة( 3)             

قطـاع اإلدارة العـامة( 4)             

قطـاع إدارة المشروعات( 5)             

    خامساا : بناء قاعدة اقتصادٌة بدٌلة

وظٌفة القاعدة االقتصادٌة البدٌلة للنفط  -3             

المرحلٌة لجهود بناء القاعدة البدٌلةاألهداف   -4             

مــدخـل توسٌ  الطاقة االستٌعابٌة المنتجة  -5             

اجٌتها الحقٌقٌةتتقرٌب تكالٌف عناصر االنتاج من ان  -أ                        

اصالح جذري لنظام الحوافز -ب                      

اعتبارات الدعم الحكومً( 3)                            

تقٌٌد النشاطات الطفٌلٌة( 4)                           

تعبئة قوة العمل وإدارتها بشكل سلٌم -ج                      

تعبئة قوة العمل المحلٌة( 3)                           

التدرٌب( 4)                          

التطوٌر المستمر( 5)                         

إدارة شؤون األفراد( 6)                        

إٌجاد القٌادات الرائدة( 7)                      

كفاٌة مخزون رأس المال ومالءمته لإلنتاج -د                  

ستفادة من امكانٌات الموارد الطبٌعٌة وتنمٌة مصادرهازٌادة اال -هـ                  

استغالل المٌزة النسبٌة التً ٌتٌحها وجود الزٌت والغاز الطبٌعً( 3)                   

االهتمام بالموارد الطبٌعٌة غٌر النفطٌة( 4)                    

الداخلًإخضاع االستثمارات الخارجٌة لمتطلبات البناء  –و                 

االستفادة من توظٌف العالقات االقتصادٌة م  الخارج – ز                 

صـادرات النفــط( 3)                    



ارٌةاالتفاقٌات التج( 4)                   

القروض والمعونات( 5)                   

   سادساا  : بناء قاعدة علمٌة – تقنٌة ذاتٌة متطورة 

األهـداف العامة (3)            

األهداف العلمٌة( 4)            

األهـداف التقنٌة( 5)            

    سابعاا  : إصالح التعلٌم وربطه بمتطلبات التنمٌة 

المهمات العاجلة لنظام التربٌة والتعلٌم فً المنطقة -3             

توفٌر حد آدنى من التعلٌم ومحو األمٌة –أ                        

تنمٌة القدرة على االبداع والتفكٌر المستقل –ب                       

تعزٌز القٌم واالتجاهات التنموٌة –ج                       

ربط برامو التعلٌم الثانوي والعالً بمتطلبات التنمٌة – 4             

التعلٌم العام الفنًالقضاء على إزدواجٌة  –أ                         

تنوٌ  مسارات التعلٌم الثانوي وتعمٌق مرونتها –ب                         

االعتماد على نتائو التعلٌم والخبرة –ج                         

رف  مستوى التعلٌم الجامعً واستكمال وظائفه –د                         

    ثامنا : توفٌر البٌئة المالئمة لتنمٌة ثقافة اجتماعٌة مستمرة  

التنوٌر الفكري -3            

تحمل وجود الرأي األخر –أ                         

صٌانة حق االجتهاد وتشجٌ  جهود االصالح –ب                       

توفٌر متطلبات التجانس السكانً والتماسك االجتماعً – 4             

ت العمل الثقافًتغٌٌر منطلقات العمل االجتماعً وتوجها – 5             

إدارة عملٌة التنمٌة الثقافٌة االجتماعٌة – 6             

تلكٌد دور اإلعالم فً التنمٌة وإصالح أجهزته – 7             

 متطلبـات تنفيذ اإلستراتيجية.



 أول: تجسٌد الكٌان السٌاسً الموحد وترسٌخ أسسه

   ثانياا   :إٌجاد قٌادة اقلٌمٌة إلدارة التنمٌة

   ثالثاا   : تهٌئة اإلدارة المحلٌة وتوثٌق ترابطها م  إدارة التنمٌة اإلقلٌمٌة

 : ما ٌلً أقول  فإننً ,  ذكر مصٌر هذه أإلستراتٌجٌةأن أ م هذا العرضاختفً  لًكان  وإذا 

كاتب الدراسة التً استخل  فرٌق  باعتباري  العامة متعاونة م  فرٌق العمل ومعً شخصًاألمانة كانت  -أولا 

الجدالل معندا  زعبددا لعزٌد الددكتور عبدد  القدوٌز والددكتور اإلخدوانفقدد كدان , **اإلسدتراتٌجٌةلعمل منها وثٌقدة ا

 .لمهمتنامساندان و

مشدروع المالمدح  ,برئاسدة الددكتور علدً فخدرو الندوة الثانٌة فً البحرٌن وقدم فرٌق العمدل تم عقدعندما  -ثـانٌاً 

 بشاره عبدا هلل األستاذكان االمٌن العام , ٌق العمل التسعةفر أعضاء حضورب كاملالعامة إلستراتٌجٌة التنمٌة والت

ولكندده طلددب مددن االجتمدداع حددذف خاتمددة  ,ٌجابٌددا فددً مناقشدداتهوكددان إ, العامددة علددى رأس فرٌددق أألمانددة حاضددرا

 .اقتراحه على حد األعلىطلبات التنفٌذ للمجلس توترك م ,لمشروع التً تحدد متطلبات تنفٌذ أإلستراتٌجٌةا

المشددروع صددفة  ٌنفددً عددن  دوة بددلن حددذف متطلبددات التنفٌددذوقددد رد علٌدده فرٌددق العمددل والمشدداركٌن فددً الندد      

ل ٌده وسئ (محافظ الرٌاض)محمد علً النعٌم األستاذخذ ورد رف  د أعوب. فً خانة الٌنبغٌات وٌضعه أإلستراتٌجٌة

وال  "لحكاامحققهاا أ لشاعوبرغباة لادى أ"مجلس التعداون  سمعت تصرٌح ٌقول ان"قائال   بشاره عبدا هللاألستاذ 

 عندها قدال النعدٌم  تلدك رغبدة الشدعوب االولدى وهدذه, نا قائلهنعم أ  لجابه بشارهف. ؟ قائله كان سعادتك إناعرف 

 . حتً ٌحقق غرضه مجلس التعاونل د وهذه الروح  الالزمةتلك هً الجس ,الثانٌة الرغبة

للمجدالس الوزارٌدة  , العام تقدٌم الن  كما أقرته الندوة األمٌنوقبل   لمسئولألحوار أ وبذلك تم ختام ٌوم من     

 . فً مجلس التعاون المختصة

عد ٌومٌن الوزراء ب على مجلس وزراء التخطٌط فرفضه ,سابٌ بعد أ المشروع ن ت االمانة العامة عرض-ثـالثاً 

اف دمشدروعات مشدتركة  وهدذه االسدتراتٌجٌة تضد  اهد مجدردهً  ,الن التنمٌة عند وزراء التخطٌط ,من النقاش

الذي م  األسدف , الرسمً المشترك و هلًوبذلك أسدل الستار على ذلك الجهد أأل.  طلبات اجتماعٌة وسٌاسٌةومت

 .  لم تكن ورآه جماعة أهلٌة تدعو له وتطالب بٌه بعد أزاحته من التداول الرسمً

 لمدا وجددنا ,  موضد  التنفٌدذ والوحددة والتنمٌدة اإلصدالحه من مشارٌ  هذا المشروع أو غٌر ض و ووربما ل      

اقتصدادي وخلدل  مدن خلدل سدكانً وخلدل - أوجده الخلدل المزمندةحٌد   "نمط تنمٌة الضٌاع"دولنا تسٌر فً مسار 

ٌدد البح  من جد وتفرض على أهلها المتضررٌن ,فٌها الٌومتتفاقم   -فً العالقة بٌن الحاكم والمحكوم لامنً وخل

 .بها المخاطر المحدقة مواجهة عن مسار ٌؤدي الى وحدة المنطقة من أجلبعد ثالثة عقود 

 ,الجدذري مدن الدداخل على العمل من أجدل اإلصدالح ةوغٌرة من اللقاءات الجادة قادر و أملً إن ٌكون لقائنا هذا 

 .  لمنتظرةوبداء عملٌة التنمٌة أ ,حدةوصوال للو

  الدوحه فً 4133-3-44



**أنظر: علً خلٌفه الكواري, نحو استرلتٌجٌة بدٌلة للتنمٌة الشاملة,مركز دراسات الوحدة  

.398-375  ,3897,بٌروت,العربٌة  


