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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التعريف به وملخص نشاطاته:منتدى التنمية
 

 التعريف
 

أنشى المنتدى في البداية باسم ندوة التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط ، على اثر ندوة أعدها ودعا      
. الجزيرة العربية المنتجة للنفطإليها الدكتور علي خليفه الكواري، حول كفاءة أداء المشروعات العامة في دول 

استضاف جهاز أبوظبي لالستثمار مشكورا الندة التي عقدت تحت رعاية األستاذ احمد خليفه السويدي وزير خارجية 
دولة األمارات ورئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي لالستثمار، ورأس جلساتها األستاذ سعيد احمد غباش وزير 

انظر اللقاء السنوي االول ) الدراسة المقدمة إليها حوالي تسعون من أبناء المنطقةحضر الندوة وشارك في . التخطيط
علي خليفه الكواري، دور المشروعات العامة في التنمية االقتصادية، عالم ألمعرفه : أدناه وكذلك قائمة االسماء في

 (. 422ص . الكويت( 24)العدد
على تغير اسمها إلى منتدى التنمية  ووضعوا إطارا تنظيميا لعمل وبعد عدد من االجتماعات اتفق أعضاء الندوة      

تعميقاً ألواصر التعاون بين "وجاء في مقدمة اطار عمل المنتدى انه أنشى . 2891المنتدى مازال معموال به منذ عام 
ة التنمية في أقطار الجزيرة العربية ، وسعياً لتكاتف الجهود من أجل مواجهة الصعاب المشتركة التي تجابه مسير

المنطقة، ورغبة من أبناء هذه المنطقة في استمرار الصلة بينهم وتوفير المناخ الفكري الذي أوجده االجتماع األول 
كفاءة أداء المشروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط، "م حول 2898المنعقد في أبوظبي عام 

في هذه األقطار، واستجابة لمعظم اآلراء " إدارة التنمية"م حول 2891عام  واالجتماع الثاني الذي عقد في البحرين
واالجتماع العام للمشاركين في البحرين في كانون ( 2891الدوحه )التي طرحت في االجتماع األول للجنة التحضيرية 

لمقترحة لشكل تنظيم م وكذلك اآلراء التي عبر عنها معظم الذين أبدوا آراءهم حول البدائل ا2891ديسمبر /األول
م فقد رأت اللجنة التحضيرية تبني هذا 22/2/2891الندوة، وفي ضوء االجتماع السنوي الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 

- :وفقاً لما يلي" اإلطار لتنظيم عمل المنتدى
  منتدى التنمية: االسم - 2
 :  غرض المنتدى   -4
وفكري يخلق الصلة والتفاعل بين أبناء المنطقة حول قضايا  يتمثل الغرض العام للمنتدى في إيجاد مناخ عملي 

 .التنمية ويكرس الجهود نحو دراسة أوضاع التنمية وتحليل عقباتها واستشراف حلول لها 
- :وفي سبيل تحقيق هذا الغرض العام يعمل المنتدى على تحقيق ما يلي 

 . ين بأمور تنميتها توثيق أواصر االرتباط واالتصال بين أبناء المنطقة المعني- أ
 " .التجارب المنقولة"خلق ذاتية التنمية في المنطقة بعيداً عن - ب

إثارة الرغبة والحافز لدى أبناء المنطقة في تناول قضايا ومشاكل البيئة من خالل حوار جامع بٌناء   -ج
 . يضم المهتمين باألمور العامة 

والنظم العملية وتطوير إدارة التنمية بما يسمح  تعميق الوعي واإلدراك من أجل تطبيق األساليب     - د
 . للمنطقة من اطراد زيادة االستخدام األمثل لمواردها

تبادل الخبرات والمعرفة واالستفادة من التجارب الناجحة وتفادي االزدواجية في النشاطات المختلفة،   -هـ
لبدء من حيث انتهى اآلخرون والعمل على ربط نشاطات البحث واستكمال الحلقات المفقودة فيها وا

 .والتوفيق بين وجهات النظر المختلفة في األسلوب
 :العضوية -3
العضوية في المنتدى بصفة شخصية ، ويشمل األعضاء عدداً من أبناء المنطقة المهتمين بقضايا التنمية ،  

 . ويلتزمون بدفع اشتراك سنوي، ويساهمون في نشاطات المنتدى 
 :نشاط المنتدى- 5

- :وم المنتدى تحقيقاً ألغراضه بأوجه النشاطات التاليةيق
 :اللقاء السنوي لألعضاء:    أوال
 إعـداد دراسات ذات أهمية استراتيجية في عملية التطور الحضاري وذات تأثير عليها:   ياثان
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 سجل لقاءات منتدى التنمية
 م9191-0295

 اللقاءات السنوية: أوالا 
 

 اللقاء السنوي األول
   

 كفاءة أداء المشروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط  : الموضوع

 م 2898ديسمبر  48-41 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي  : مكان االنعقاد

 علي خليفة الكواري : مدير المشروع الدراسي

 علي خليفة الكواري : معد الدراسة

 :ر الكتاب التالي حول الموضوعنش : النشر
( 24)، عالم المعرفة العدد  دور المشروعات العامة في التنمية االقتصاديةعلي خليفه الكواري، 

وأعيد طباعة الكتاب بنفس العنوان من قبل مركز دراسات الوحدة العربية، . م2892الكويت عام 
2893. 

علي خليفة الكواري : طالب كلية اإلدارةكما نشرته جامعة الملك سعود في الرياض وقررته على 
، عمادة شئون دراسة تحليلية: إدارة المشروعات العامة في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط

 . م2894جامعة الملك سعود، الرياض،  –المكتبات 

 

 اللقاء السنوي الثاني
   

 نفط إدارة التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة لل : الموضوع

 م2891ديسمبر  41-42 : تاريخ االنعقاد

 البحرين –المنامة  : مكان االنعقاد

 أسامة عبدالرحمن  : مدير المشروع الدراسي

 أسامة عبدالرحمن  : معد الدراسة

 :نشر الكتاب التالي : النشر
الكويت،  ،(79)أسامة عبدالرحمن، البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية، عالم المعرفة العدد 

 .  م2893وأعيد طباعة الكتاب بنفس العنوان من قبل مركز دراسات الوحدة العربية، . م2894

 

 اللقاء السنوي الثالث
   

 الواقع الحالي للقوى العاملة المحلية وأهمية االعتماد عليها : الموضوع

 م2892ديسمبر  29-29 : تاريخ االنعقاد

 ارات العربية المتحدةاإلم –الشارقة  : مكان االنعقاد

 سليمان عبدالرزاق المطوع  : مدير المشروع الدراسي

 ملف إحصائي  : الدراسة
 

 اللقاء السنوي الرابع 
   

 دور الصناعة التحويلية في بناء القاعدة اإلنتاجية ألقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط : الموضوع

 م2893يناير  9-1 : تاريخ االنعقاد

 البحرين –المنامة  : كان االنعقادم

 عبدالباقي النوري : مدير المشروع الدراسي
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 اللقاء السنوي الخامس
   

 دور التربية في التنمية  : الموضوع

 2892يناير  1-7 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي  : مكان االنعقاد

 جاللعبدالعزيز ال : مدير المشروع الدراسي

 عبدالعزيز الجالل، مدخل إلى دراسة النظام التربوي في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط : الدراسة

 :نشر الكتاب التالي : النشر
 . م2897الكويت ( 82)، عالم المعرفة العدد  تربية اليسر وتخلف التنمية/ عبدالعزيز الجالل

 

 
 

 اللقاء السنوي السادس
   

 السياسة السكانية ومستقبل التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط : الموضوع

 م2897يناير  22-21 : تاريخ االنعقاد

 البحرين  –المنامة  : مكان االنعقاد

 علي موسى الموسى : مدير المشروع الدراسي

 جزيرة العربية المنتجة للنفطعلي موسى الموسى، السياسة السكانية ومستقبل التنمية في أقطار ال : الدراسة
 

 

 اللقاء السنوي السابع
   

 تحديات التنمية ودور ندوة التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط  : الموضوع

 م 2891يناير  21-9 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي  : مكان االنعقاد

 عبدالرحمن  أسامة : مدير المشروع الدراسي

أسامة عبدالرحمن، مشروع استراتيجية ندوة التنميةفي أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط خالل  : الدراسة
 الخمس سنوات القادمة 

 :نشر الكتاب التالي : النشر
 ، مركز دراسات الوحدة العربية  المثقفون والبحث عن مسارأسامة عبدالرحمن، 

   2899ون والبحث عن مسار، سلسلة الثقافة القومية، بيروت أسامة عبدالرحمن، المثقف

 

 

 اللقاء السنوي الثامن
   

 النفط والمالية العامة : الموضوع

 2899يناير  8-9 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة : مكان االنعقاد

 أسامة عبدالرحمن  : المنسق

 : جاسم خالد السعدون  : األوراق
 : يفة الكواري علي خل

 "المالية العامة في دول مجلس التعاون"
 "استراتيجية وكالة الطاقة الدولية"
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 اللقاء السنوي التاسع 
   

 المواطنة في دول الخليج  -9 : الموضوع
 الحرب اإليرانية العراقية  -0

 2899يناير  9-9 : تاريخ االنعقاد

 الكويت : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق/مدير المشروع 

 :خلدون النقيب  : األوراق
 :عبدالحميد األنصاري
 :   علي عبدهللا المناعي
                        

 "حالة منطقة الخليج: أطروحات حول المواطنة وأزمة الدولة القطرية "
 "الشورى والديمقراطية"
لة الحرب حا: حاضر ومستقبل التنمية في المنطقة في مواجهة التحديات "

 "اإليرانية العراقية وأثر استمرارها على األمن العربي
 

 

 

 اللقاء السنوي العاشر
   

 أزمة عائدات النفط وتداعياتها : الموضوع

 2898يناير  1-7 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :   مة عبدالرحمناسا : األوراق
 

 :ماجد المنيف
 : جاسم خالد السعدون

عرض مبدئي لدور العمالة المواطنة بين حقبتي الطفرة النفطية "
" وانحسارها ومابعدهما في عدد من األقطار العربية النفطية الخليجية

 "اشكالية الزراعة والمياه"
 ورقة خلفية   –" النفط والمالية العامة"

 

 

 لحادي عشراللقاء السنوي ا
   

 تقويم مسيرة مجلس التعاون  : الموضوع

 2881يناير  7-2 : تاريخ االنعقاد

 البحرين –المنامة  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :   تركي الحمد  : األوراق
 : عبدهللا القويز

 "المنظور السياسي: الهدف واإلنجاز في تجربة مجلس التعاون الخليجي"
 "االنجازات والتحديات: مجلس التعاون لدول الخليج العربية"

 

 

 اللقاء السنوي الثاني عشر
   

 احتالل الكويت وأزمة الخليج ومستقبل المنطقة : الموضوع

 2882يناير  2-4 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة  –أبوظبي  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

     : ألوراقا
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 اللقاء السنوي الثالث عشر
   

 تحريك االتجاه االندماجي بين دول الخليج من منظور شعبي : الموضوع

 2882ديسمبر  23-22 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة  –الشارقة  : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :جاسم السعدون  : األوراق
 :مد الديينأح

أسامةعبدالرحمن و 
 :عبدالعزيز الجالل

 " إفرازات كارثة احتالل الكويت والمستقبل"
 "نحو كونفدرالية خليجية بديلة"
وجود أو عدم وجود ضرورة لتحرك شعبي باتجاه تعاون اندماجي تدريجي "

 "على مستوى دول مجلس التعاون

 
 

 اللقاء السنوي الرابع عشر
   

 ى نمط من أنماط المشاركة الشور : الموضوع

 2883يناير  9-9 : تاريخ االنعقاد

 الكويت : مكان االنعقاد

 جاسم خالد السعدون : المنسق

 :عبدالخالق عبدالحي  : األوراق
 :عبدهللا فهد النفيسي

 " الشورى بين النظرية والتاريخ وتحديات الواقع والمستقبل"
 "اسي الوطنيمكان المرجعية اإلسالمية في العمل السي"

 

 

 اللقاء السنوي الخامس عشر
   

 السياسة السكانية   : الموضوع

 2882يناير  9-7 : تاريخ االنعقاد

 الكويت : مكان االنعقاد

 عبدالعزيز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 
 

 :علي صالح الصالح :
 :تركي الحمد

 
 :غانم النجار

 
 

 :عبدالعزيز الجالل
 :محمد الرمضان

 :الزمات خالد
 :رسول الجشي

 
 :عبدالرزاق الفارس

 
 :عثمان الحسن نور

 " البعد االقتصادي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي"
مالحظات أولية حول : التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي"

 "المخاطر والحلول
 "البعد االجتماعي وحقوق اإلنسان"
 

 "ائص الوضع السكاني في كل قطرعن خص: "أوراق قطرية
 "خصائص المجتمع السكاني في المملكة العربية السعودية"
 "حقائق وتساؤالت: مواضع تحدي خصائص المجتمع السكاني في الكويت"
 "قطر –الخصائص السكانية وما طرأ عليها من تغييرات في الثمانينات "
طورات في خصائص الوضع السكاني في البحرين وما طرأ عليها من ت"

 "عقد الثمانينات
خصائص الوضع السكاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عقد "

 " التمانينات
 "القوى العاملة في دول مجلس التعاون الواقع والمستقبل: "ورقة خلفية
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 اللقاء السنوي السادس عشر
   

 دول الخليج العربي" تقييم تجارب التنمية  : الموضوع

 2887يناير  41-28 : االنعقاد تاريخ

 اإلمارات العربية المتحدة –دبي  : مكان االنعقاد

 عبدالعزيز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :جاسم السعدون  :
 
 

 :علي خليفه الكوراي

 :بالتعاون مع نادية الشراح ودينا بهبهاني 
 "تقويم تجاب التنمية في دول الخليج العربية"
 
 "ن أجل المستقبلم... ما العمل "

 :نشر الكتاب التالي : النشر
، دار قرطاس، نظرة مستقبلية: دول مجلس التعاونعلي خليفة الكواري وجاسم خالد السعدون، 

 م2881/ الكويت

 
 

 اللقاء السنوي السابع عشر
   

 ظاهرة العنف والتطرف : الموضوع

 2881يناير  24-22 : تاريخ االنعقاد

 سلطنة عمان  –سقط م : مكان االنعقاد

 عبدالعزيز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :خليل علي حيدر :
 : حيدر إبراهيم علي

 :محمد سليم العوا
 :أحمد التويجري

 "العنف والتطرف الديني في العالم العربي"
 "ظاهرة العنف والتطرف"
 "التطرف والعنف وأربع من أعجب القصص"
 "في الفكر السياسي اإلسالمي بعض المفاهيم الشرعية اإلسالمية"

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
 م2881، مطبعة العصرية، الكويت، مايو ظاهرة العنف والتطرفمنتدى التنمية، 

 
 

 اللقاء السنوي الثامن عشر
   

 العالقة وتأثيرها على التنمية... دول مجلس التعاون ودول الجوار  : الموضوع

 2889فبراير  42-41 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة  –أبوظبي  : مكان االنعقاد

 عبدالعزيز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :عبدهللا بشارة  :
 : عبدالخالق عبدهللا 

 :جاسم خالد السعدون
 :شفيق الغبرا 

 "إيران ومجلس التعاون"
 "يةالعالقة بين دول مجلس التعاون واليمن وتأثيرها على التنم"
 "العالقة بين دول مجلس التعاون وإيران وتأثيرها على التنمية"
 "العالقة بين دول مجلس التعاون والعراق وتأثيرها على التنمية"

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
 م2889، دار قرطاس للنشر، الكويت، دول مجلس التعاون ودول الجوارمنتدى التنمية، 
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 عشراللقاء السنوي التاسع 
   

 قضايا وهموم المجتمع المدني في دول مجلس التعاون : الموضوع

 2889فبراير  41-28 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة  –دبي  : مكان االنعقاد

 عبدالعزيز السلطان  : المنسق

 األوراق
 
 
 

 :ريما الصبان  :
 : منيرة فخرو

 :متروك الفالح
 :أوراق خلفية

 :ك التميميعبدالمال
 :عبدالعزيز الدخيل

 "مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج العربي"
 "رؤية من الداخل... مسألة األقليات في الخليج "
 "المجتمع والديمقراطية والدولة في الجزيرة العربية"
 
 
 "المجتمع المدني في الكويت منذ االستقالل وإلى االحتالل"
 "وقوميةوقضايا قطرية ... عرب الخليج "

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
، دار قرطاس للنشر، الكويت، قضايا وهموم المجتمع المدني في دول مجلس التعاونمنتدى التنمية، 

 م2889

 

 اللقاء السنوي العشرون 
   

 الخليج وفرص وتحديات القرن الواحد والعشرون  : الموضوع

 2888فبراير  24-22 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة  –دبي  : ن االنعقادمكا

 عبدالعزيز السلطان  : المنسق

 عبدالخالق عبدهللا : مدير المشروع

 األوراق
 
 
 

 :عدنان شهاب الدين :
 

 : حسن حمدان العلكيم
 

 :محمد الرميحي
 

 :عبدهللا إبراهيم القويز
 

 :ورقة خلفية
 :عبدالعزيز الدخيل

تحديات العلمية والتكنولوجية للقرن الواحد الخليج العربي الفرص وال"
 "والعشرين

التحوالت الدولية في النظام الدولي المعاصر وتداعياتها على منطقة "
 "الخليج العربي

الخليج العربي والفرص والتحديات الحضارية والمعرفية للقرن الواحد "
 "والعشرين

 "لعولمةتحديات التنمية االقتصادية لدول مجلس التعاون في ظل ا"
 
 
 "انهيار أسعار النفط لم يكن قضية اقتصادية فحسب"

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
، دار قرطاس للنشر، الخليج العربي وفرص وتحديات القرن الواحد والعشرونمنتدى التنمية، 

 م288الكويت، 
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 اللقاء السنوي الواحد و العشرون 
   

 دول الخليج والعولمة : الموضوع

 4111فبراير  2-3 : اريخ االنعقادت

 اإلمارات العربية المتحدة  –دبي  : مكان االنعقاد

 عبدالعزيز السلطان  : المنسق

 أحمد بشارة  : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 :تركي الحمد :
 : عبدالعزيز الدخيل

 :ماجد عبدهللا المنيف

 "العولمة والبحث عن تعريف"
 "لس التعاونالعولمة االقتصادية ودول مج"
 "النفط والعولمة"

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
 م4111، دار قرطاس للنشر، الكويت، دول الخليج والعولمةمنتدى التنمية، 

 
 

 اللقاء السنوي الثاني والعشرون 
   

 متطلبات وتحديات التحول الديموقراطي في دول مجلس التعاون الخليجي : الموضوع

 م4112فبراير  4-2 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة  –دبي  : مكان االنعقاد

 موضي الحمود. د : المنسق

 عبدالخالق عبدهللا . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 :عبدالحميد األنصاري :
 : عبدالمالك التميمي

 
 :علي خليفه الكواري

 
 :ورقة خلفية

 :ابتسام الكتبي. د

 "السياسية في دول مجلس التعاون الخليجيتقييم تجربة المشاركة "
التيارات الفكرية ودورها في التحول الديمقراطي في دول مجلس "

 "التعاون الخليجي
نحو رؤيا مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في دول مجلس التعاون "

 "لدول الخليج العربية
 
 "التحوالت الديمقراطية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي"

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
منتدى التنمية، متطلبات وتحديات التحول الديمقراطي في دول مجلس التعاون الخليجي ، دار 

 . 4112قرطاس للنشر، الكويت ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 اللقاء السنوي الثالث والعشرون 
   

  الفرص والتحديات: الخليج العربي والمحيط األسيوي  : الموضوع

 م4114يناير  29-29 : تاريخ االنعقاد

 البحرين   : مكان االنعقاد

 موضي الحمود. د : المنسق

 عبدهللا المدني  . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 :عبدهللا المدني :
 : عمران سلمان
 :فاروق لقمان

 :حسن مدن
 

 :ورقة خلفية
 :عبدهللا القويز. د

 "اتها مع الهند والباكستاندول مجلس التعاون الخليجي في عالق"
 "أين نحن من التجارب اآلسيوية: التعليم في عصر التكنولوجيا "
 "الهند ودول مجلس التعاون الخليجي "

 ورقة محور العمالة
 
 
مجاالت التعاون بين دول مجلس التعاون في ضوء ما تواجهه من "

 "تحديات اقتصادية

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
الفرص والتحديات ، دار قرطاس للنشر، الكويت، : منتدى التنمية، الخليج العربي والمحيط اآلسيوي

4114 . 

 
  

 اللقاء السنوي الرابع والعشرون 
   

 النجاحات واالخفاقات : التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليج  : الموضوع

 م4113يناير  29-21 : تاريخ االنعقاد

 البحرين   : نعقادمكان اال

 موضي الحمود. د : المنسق

 باقر النجار  . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

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

 "المفهوم والمؤشرات الدولية: التنمية البشرية في دول مجلس التعاون "
 "حالة دول مجلس التعاون الخليجي: لبشرية البعد السياسي للتنمية ا"
البعد االقتصادي للتنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي مع "

 "التركيز على حالة مملكة البحرين 
بعض المؤشرات االجتماعية للتنمية في مجتمعات مجلس التعاون "

ة في دراسة حال" )الخليجي بين هيمنة الدولة، واستدامة التنمية البشرية
 (المجتمع الكويتي

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
النجاحات واالخفاقات ، دار قرطاس للنشر، : التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي

 .4113الكويت، 
  

 



 11 

 

 اللقاء السنوي الخامس والعشرون 
   

 بيةنحو إصالح جذري في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العر : الموضوع

 م4112يناير  21-22 : تاريخ االنعقاد

 البحرين   : مكان االنعقاد

 موضي الحمود. د : المنسق

 علي خليفه الكواري   . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 :علي فخرو. د :
 : محمد غباش. د
 :يوسف اإلبراهيم. د
 عبدالرحمن النعيمي/ م
 
 :حسين المهدي. د
 :خالد الدخيل. د
 فه الكواري علي خلي. د

 "االنتقال من القول إلى العمل"
 "مجتمع أقل من عاجز: الدولة الخليجية سلطة أكثر من مطلقة "
 "مدخل اقتصادي وسياسي: إصالح الخلل اإلنتاجي بدول مجلس التعاون"
مطلب الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتنمية المجتمع المدني في أقطار "

 "مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 "البطالة قي دول مجلس التعاون وأهمية تأسيس نظم تأمينات ضدها"
" إصالح الخلل األمني في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية"
 –إصالح الخلل السكاني في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية "

 "صياغة أولية
ء لمجلس نحو بناء أجندة إصالح جذري من الداخل في الدول األعضا" 

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

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
دار قرطاس للنشر، الكويت،  -نحو إصالح جذري في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

4112. 
  

 
 

 اللقاء السنوي السادس والعشرون 
   

 الواليات المتحدة األمريكية والخليج: لمتغيرات الدولية الخليج وا : الموضوع

 4117فبراير  2-3 : تاريخ االنعقاد

 البحرين   : مكان االنعقاد

 موضي الحمود. د : المنسق

 شفيق الغبرا  . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 :وليد خدوري. د :
 : تركي الحمد. د
 :ابتسام الكتبي. د
 
 شفيق الغبرا . د

 "بعاد النفطية في العالقات الخليجية األمريكيةاأل"
 "نحن والواليات المتحدة"
األبعاد األمنية والعسكرية للعالقات بين دول مجلس التعاون والواليات "

 "المتحدة األمريكية
 "تصورات المستقبل في العالقات الخليجية األمريكية"
 

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
دار قرطاس للنشر، الكويت،  -الواليات المتحدة األمريكية والخليج : دولية الخليج والمتغيرات ال

4117. 
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 اللقاء السنوي السابع والعشرون 
   

 اتجاهات الشباب في دول مجلس التعاون  : الموضوع

 4111فبراير  3-4 : تاريخ االنعقاد

 البحرين   : مكان االنعقاد

 عبدالخالق عبدهللا . د : المنسق

  : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 :خلدون النقيب. د :
 : ريما الصبان. د
 :باقر النجار. د
 : سعيد حارب. . د
 

 :عبدالعزيز حمد العويشق
 : سعد بن طفله. د

 (دراسة ميدانية)اتجاهات الشباب في دول مجلس التعاون 
" 
" 

س المضامين الفكرية التي يتلقاها الشباب في مناهج التعليم بدول مجل
 التعاون الخليجي 

 (دراسة إحصائية)الشباب في مجس التعاون 
 الفضائيات والشباب الخليجي ، انطباعات ومتابعات 

 :تم نشر الكتاب التالي : النشر
 .4111دار قرطاس للنشر، الكويت،  -اتجاهات الشباب في دول مجلس التعاون "
  

 

 اللقاء السنوي الثامن والعشرون 
   

 دوره التنموي ومساره المستقبلي : عالم في دول الخليج اإل : الموضوع

 4111فبراير  8-9 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة    –دبي  : مكان االنعقاد

 عبدالخالق عبدهللا . د : المنسق

 يوسف الجاسم / السيد : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 :إبراهيم البعيز . د. د :
 :شميإبراهيم الب. أ
 مشاري عبدالرحمن الحمود. م

 مريم خليفه بخيت
 خليل بوهزاع

 بشائر أحمد الرفاعي
 :  حمد الكواري. د

 قراءة نقدية : اإلعالم في دول الخليج 
 هموم اإلعالميين الخليجيين

 استبيان -اتجاهات الشباب الخليجي نحو وسائل اإلعالم 
 
 
 

 اإلعالم الخليجي إلى أين
 : لتاليتم نشر الكتاب ا : 

دار قرطاس للنشر، الكويت،  -" دوره التنموي ومساره المستقبلي: اإلعالم في دول الخليج "
4119. 
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 اللقاء السنوي التاسع والعشرون 
   

 ماذا يجري في الخليج وإلى أين يتجه   : الموضوع

 4119فبراير  9-9 : تاريخ االنعقاد

 البحرين     : مكان االنعقاد

 عبدالخالق عبدهللا . د : المنسق

 محمد الرميحي . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 عبدالعزيز بن صقر. أ :
 عبدهللا الصادق . د
 وديع الكابلي. د
 محمد الرميحي . د
  

 الوضع االستراتيجي في الخليج
 (من المنظور االقتصادي)مجلس التعاون الخليجي والمستقبل 

 م4147م مستقبل االقتصاد الخليجي إلى عا
في المنظور )مجلس التعاون العربي في الخليج والمستقبل 

 ( االجتماعي والثقافي
 : تم نشر الكتاب التالي : 

 .4119دار الساقي للنشر، لبنان ،  -" دراسات في مستقبل مجلس التعاون 4147الخليج "
  

 

 اللقاء السنوي الثالثون 
   

 كاساتها على أقطار مجلس التعاون   الطفرة النفطية الثالثة وانع : الموضوع

 4118فبراير  23-24 : تاريخ االنعقاد

 البحرين     : مكان االنعقاد

 منيرة فخرو  . د : المنسق

 علي خليفه الكواري . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 األستاذ جاسم السعدون  :
 
 عدنان شهاب الدين. د
 

 األستاذ إبراهيم شريف السيد 
 جون كوالز+ لحوشان حمد ا. د
 
 ماجد المنيف . د
 عبدالرزاق الفارس. د
 
 مشاري عبدهللا النعيم. د
 
 فاروق القاسم. د
 علي خليفه الكواري . د

األزمة المالية العالمية والنفط توصيف األزمة وقراءة انعكاساتها 
 العامة وتأثيرها عل النفط 

النفطية في متغيرات الطاقة العالمية وانعكاساتها على الصناعة 
 المنطقة 

 تأثيرات الطفرة النفطية الثالثة على البحرين 
مصادره وأوجه استخداماته : صندوق الفائض المالي السعودي 

 المحتملة وآثاره على السياسة المالية الحكومية 
 صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة اإليرادات النفطية

لطفرة النفطية على دول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية ل
 مجلس التعاون 

مدينة دبي : تأثير األزمة المالية الحالية على مدن الخليج العربي 
 كمثال

 كيف كسبت النرويج نعمة النفط وتجنبت نقمته 
: قراءة أولية في دواعي وحجز الطفرة  –الطفرة النفطية الثالثة  

 ( ورقة خلفية)حالة أقطار مجلس التعاون 
حالة أقطار مجلس : الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمة المالية العالمية : الكتاب التالي تم نشر : 

   4118/بيروت نوفمبر –مركز دراسات الوحدة العربية  –التعاون لدول الخليج العربية 
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 اللقاء السنوي الواحد والثالثون 
   

 س التعاون الخليجي   المجالس التشريعية في دول مجل : الموضوع

 4121فبراير  24-22 : تاريخ االنعقاد

 البحرين     : مكان االنعقاد

 منيرة فخرو  . د : المنسق

 غانم النجار  . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 عبدالكريم الدخيل . د :
 
 عبدالعزيز أبل. د
 
 عبدالرحيم شاهين . د
 
 غانم النجار. د
 
 مريم حسن الكندري . د
 

 ( عرض بوربوينت)استعراض شامل مقارن بين دول الخليج 
  

 السلطة التشريعية في مملكة البحرين 
 

 تجربة المجلس الوطني االتحادي محفزة أم معيقة للتنمية 
 

 نشأة وتطور الديمقراطية في الكويت  
 

 المواطنة الكويتية وحق المشاركة في االنتخابات العامة 

 رسالة المنسق العام الدكتورة ابتسام الكتبي  هذه 31/7/4122بتاريخ  : 
برأيي أن إدراج النقاشات بدون وجود . غانم على جهودك الحثيثة في سبيل إنجاز الكتاب. شكراً جزيالً د

أما التعليقات الخارجة عن السياق فال ينبغي نشرها، فهذا الكتاب . الورقة ال قيمة له ومن األفضل عدم إدراجها

 .كون متاح لالطالع من قبل جميع الفئات وال يجوز تضمين الكتاب عبارات غير الئقة بعد نشره سوف ي

 مع خالص التقدير

 ابتسام الكتبي

 

 

 

 اللقاء السنوي الثاني والثالثون 
   

 التعليم العالي والتنمية في دول الخليج    : الموضوع

 4122فبراير  22-21 : تاريخ االنعقاد

 رين    البح : مكان االنعقاد

 منيرة فخرو  . د : المنسق

 سعد الزهراني   . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 باقر النجار  . د :
 
 علي الطراح . د
 
 آمنه خليفه  . د
 
 عبدهللا الكبيسي. د
 
 سعد الزهراني  . د
 

 التطور والتحديات: التعليم الجامعي في البحرين  
  

 ( الكويت نموذجاً )ستقبل التعليم العالي والتنمية وتحديات الم
 

 التعليم العالي والتنمية في دولة االمارات العربية المتحدة  
 

 دراسة وصفية تحليلية    –التعليم العالي في دولة قطر 
 

 مواءمة التعليم العالي السعودي الحتياجات التنمية الوطنية  

 لم يتم نشر الكتاب   : 
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  اللقاء السنوي الثالث والثالثون
   

 السياسات العامة والحاجة لالصالح في دول مجلس التعاون     : الموضوع

 4124مارس  4-2 : تاريخ االنعقاد

 قطر     : مكان االنعقاد

 ابتسام الكتبي   . د : المنسق

 علي خليفه الكواري  . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 الشهابي  عمر . د :
 
 

 خالد بن عثمان اليحيى . د
 
 

 األستاذ أحمد الديين  
 

 األستاذ حسن علي رضي
 

 عبدالعزيز محمد الدخيل  . د
 
 
 

 عبدالمحسن هالل. د
 

 طاهر آل ابراهيم محمد بن. د

سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني في دول مجلس 
 التعاون

  

 الفجوة بين تنمية رأس المال البشري واإلصالح المؤسسي 
 ارة التنمية في دول مجلس التعاون  مدخل لسياسة وإد

 

 الحاجة إلى االصالح في الكويت   
 

 األزمة والمخرج    : أحداث البحرين 
 

 تعقيب عبدالعزيز محمد الدخيل على ورقة خالد اليحيى 
 الفجوة بين تنمية رأس المال البشري واالصالح المؤسسي 

 (قراءة نقدية)
 

 السعوديةالحاجة لالصالح في المملكة العربية  
 

 الحاجة لالصالح في عمان 
 السياسات العامة والحاجة لالصالح في دول مجلس التعاون : التالي  تم نشر الكتاب : 

   4123 -بيروت  –منتدى المعارف 

 

 والثالثون  رابعاللقاء السنوي ال
   

 ون    سياسات وآليات لمواجهة الخلل السكاني المتفاقم في دول مجلس التعا : الموضوع

 4123فبراير  9-9 : تاريخ االنعقاد

 الكويت     : مكان االنعقاد

 ابتسام الكتبي   . د : المنسق

 عمر الشهابي   . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 محمد علي الرمضان . د :
 
 محمد هالل الخليفي  . د
 
 شيخه سيف الشامسي  . د
 
 
 عمر هشام الشهابي . د
 
 
 ن الخليفه  عبدهللا بن حسي. د
 
 

 محمد ديتو/ األستاذ
 
 رائد الجمالي. د

 سياسات مواجهة الخلل الديموغرافي في دولة الكويت 
  

 سياسات وآليات  مواجهة الخلل السكاني في دولة قطر 
 

سياسات وآليات  مواجهة الخلل السكاني بدولة اإلمارات العربية 
 المتحدة 

  
تاريخه وأسبابه : اونتفاقم الخلل السكاني في دول مجلس التع

 ومعوقات مواجهته     
 

الخلل السكاني والسياسات واآلليات الراهنة والمطلوبة لمواجهته حالة 
 المملكة العربية السعودية

 
 نحو إعادة قراءة للخلل السكاني...  4121سكان البحرين  
 

 ( غير متوفرة)ورقة عن سلطنة عمان عرضت في االجتماع 
 4122الناشر شركة آفاق للنشر  – سكان الخليج مظاهر الخلل وأليات المواجهة: التالي  تم نشر الكتاب : 
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 والثالثون  خامساللقاء السنوي ال
   

     مستقبل مجلس التعاون الخليجي  : الموضوع

  4127فبراير  9و1ولكنه أجل وعقد في  4122فبراير  9و1حدد له يوم  : تاريخ االنعقاد

 الكويت     : مكان االنعقاد

 ابتسام الكتبي   . د : المنسق

 عبدالخالق عبدهللا . د : مدير المشروع
    االستاذ عبدهللا النيباري 

 األوراق
 
 

  بن هويدنمحمد . د :
 
 سوسن كريمي. د
 
 

   االستاذ عبدهللا بشاره
 
  عباس المجرن. د
 
 
 

  مستقبل التكامل السياسي الخليجي 
  

 ية الخليجية مستقبال فرص المواطنة والهو
 الموطنة الخليجية بين طموحات الشعوب وأوهام الحكومات

 
  أحالم القادة وأوهام الواقع.. من التعاون إلى االتحاد 

  
      استحقاقات التنمية وقياساتها في دول مجلس التعاون

 
  

المؤسسة الجامعية للدراسات ( دمج)دار الناشر  –مستقبل مجلس التعاون الخليجي : التالي  تم نشر الكتاب : 

 4127 - بيروت لبنان –والنشر والتوزيع 

 

 والثالثون  سادساللقاء السنوي ال
   

     المياه والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي   : الموضوع

  4121فبراير  : تاريخ االنعقاد

    البحرين : مكان االنعقاد

   الرميحي  محمد غانم. د : المنسق

 وليد خليل زباري  . د : مدير المشروع

 األوراق
 
 

 وليد زباري. د :
 
 خالد الرويس. د
 
  عادل بشناق. د
 
 إسراء عيسى العيسى . د
 
 وليد زباري. د
 
 
 

  األمن المائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   
  

 خيارات األمن الغذائي الخليجي والعربي  
 

  حلية المياه في دول الخليج والعالم العربي مستقبل ت
  
     
 

األهداف المتعلقة بالمياه في أجندة التنمية المستدامة العالمية 
(4121/4131)   
 
  

 : التالي  تم نشر الكتاب : 
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  :المشروعات الدراسية المتخصصة: ثانياا 
 

 اللقاء التخصصي األول 
   

 جية ألقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط األصول المالية الخار : الموضوع

 م2893إبريل  2مارس  و  32 : تاريخ االنعقاد

 الكويت : مكان االنعقاد

  : المنسق

 عبدالوهاب التمار   . د : مدير المشروع

 األوراق
 

 "األصول المالية الخارجية ألقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفطة" :محسون جالل :
 

نشأتها وأداؤها : عبد الوهاب التمار، األصول الخارجية ألقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط : النشر
ودورها المأمول في تطوير التنمية المحلية، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ، الكويت 

 .م2897
  

 
  

 اللقاء التخصصي الثاني 
   

 الجزيرة العربية المنتجة للنفط دور المرأة في التنمية في أقطار  : الموضوع

 م2899يناير  24-21 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات العربية المتحدة –دبي  : مكان االنعقاد

  : المنسق

 ثريا أحمد عبيد. د : مدير المشروع

 األوراق
 

 ""المرأة العربية بين الواقع والطموح" :ثريا أحمد عبيد. د :
 

  : النشر
  

 

 

 صصي الثالثاللقاء التخ
   

 أزمة المالية العامة في دول مجلس التعاون    : الموضوع

 م2882ابريل  48-49 : تاريخ االنعقاد

 سلطنة عمان –مسقط  : مكان االنعقاد

  : المنسق

  : مدير المشروع

 األوراق
 

 محمد سعيد الهاجري :
 
 يوسف حمد االبراهيم. د
 
 يوسف خليفه اليوسف . د
 

 " الواقع واالحتماالت والتبعات: ية العامة في دولة قطر عجز الميزان
 

 "الواقع واالحتماالت وسبل المواجهة: أزمة المالية العامة في الكويت 
 
عجز الموازنة العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وطرق "

 " عالجه

 هذا اللقاء ألغي  : النشر
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 اللقاء التخصصي الرابع
   

 سبتمبر وانعكاساتها على منطقة الخليج   99أحداث  : الموضوع

 م4114مايو  29-21 : تاريخ االنعقاد

 سلطنة عمان –مسقط  : مكان االنعقاد

 موضي الحمود. د : المنسق

  : مدير المشروع

 األوراق
 

 :مجيد العلوي. د :
 :خالد الدخيل. د
 
 :اسماعيل الشطي. د
 :محمد غانم الرميحي. د

 :لسعدونجاسم حالد ا
 :عبدالعزيز بن صقر

 "سبتمبر على منطقة الخليج 22السياسية ألحداث  اآلثار"

سبتمبر على منطقة الخليج  22االنعكاسات السياسية والثقافية ألحداث "
 " العربي

 "بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر استراتيجية تحديات"
 " 4112الخليج وأحداث الحادي عشر من سبتمبر "
 "سبتمبر وانعكاساتها على منطقة الخليج 22أحداث "
 سبتمبر  22االنعكاسات االقتصادية ألحداث "
 

علي خليفة الكواري، انعكاسات الحادي عشر من سبتمبر على منطقة الخليج العربي، مركز الخليج  : النشر
 .4114لألبحاث، دبي،

 

 اللقاء التخصصي الخامس 
   

 دية إلى تفاقم الخلل السكاني في دول مجلس التعاون   السياسات واآلليات المؤ : الموضوع

 م4118أكتوبر  9 : تاريخ االنعقاد

 الكويت : مكان االنعقاد

 منيرة فخرو. د : المنسق

 باقر النجار. د : مدير المشروع

 األوراق
 

 باقر النجار. د :
 
رشود بن محمد . د

 الخريف
 

 العمل في الخليج العربي تداعيات األزمة المالية العالمية على أسواق
 

: مالمح الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي 
 دراسة األسباب والنتائج 

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

 

 اللقاء التخصصي السادس 
   

 لس التعاون   النظام الديمقراطي المنشود في دول مج : الموضوع

 م4122يونيو  8 : تاريخ االنعقاد

 اإلمارات  –دبي  : مكان االنعقاد

 منيرة فخرو. د : المنسق

 علي الكواري. د : مدير المشروع

 األوراق
 

 حسن السيد. د :
 ابتسام الكتبي. د
 حمد بن صنيتان. د
 علي محمد فخرو. د

 جاسم السعدون / السيد

 "شودة في دول مجلس التعاونالدساتير الديمقراطية المن
 
 " انعكاس التحركات من أجل الديمقراطية الشارع السعودي"
 "انعكسات التحركات العربية من أجل الديمقراطية على البحرين"
 "فائت أم دائم... ربيع العرب "

  : النشر
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 اللقاء التخصصي السابع 
   

 دى التنمية    سنة من منت 63مراجعة نقدية لمسيرة  : الموضوع

 م4127نوفمبر  1 : تاريخ االنعقاد

 الكويت  : مكان االنعقاد

 محمد غانم الرمحي . د : المنسق

 عبدالسالم وايل السليمان . د : مدير المشروع

 األوراق
 

 عبدالسالم وايل. د :
 

 األستاذه هدى الدخيل 

منتدى التنمية على مدى ست وثالثون عاما مراجعة لمشغوليات 
 لمنتدى ونتاجاتها
   4127عرض نتائج استبانة منتدى التنمية الخليجي "

 اعداد الدكتور ابراهيم البعيز   –كتاب الكتروني على موقع المنتدى  : النشر
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