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«أخبار وتقارير»
مسيرة حافلة عمرھا  ٣عقود

»منتدى التنمية« ..بحث حاضــر ومستقبــل الخليــج
تأسس منتدى التنمية في العام ١٩٧٩م حيث عقد أول اجتماع له في عاصمة اإلمارات العربية الم ّتحدة ‘’أبوظبي’’،
فيما احتضنت البحرين االجتماع الثاني له في العام ١٩٨٠م حيث تن?اول ‘’إدارة التنمي?ة ف?ي أقط?ار الجز يرة العرب ية
المنتجة للنفط’’.
وكتب لھذا المنتدى االستمرار باجتماع أعضائه طوال العقود الماضية منذ التأسيس في ال عام ١٩٧٩م و حتى ال يوم
بفضل إرادة وجھود أعضائه ،يذكر أن ‘’المنامة’’ حظيت بن صيب األ سد ف?ي احت ضان ھذه االجتما عات ا لتي ت ناوب
عقدھا في بلدان ‘’اإلمارات العربية الم ّتحدة ،مملكة البحرين ،دولة الكويت وسلطنة عمان’’.
يسعى المنتدى ،حسب إطاره العام ،إلى تعميق أواصر التعاون بين أقطار الجزيرة العربية ،وال سعي لتك?اتف الجھ?ود
من أجل مواجھة الصعاب المشتركة التي تجابه مسيرة التنمية في المنطقة.
ويؤكد اإلطار على رغبة أبناء ھذه المنطقة في استمرار الصلة بينھم وتوفير المن?اخ الف كري ال?ذي أوج?ده االجت ماع
األول المنعقد في أبوظبي العام ١٩٧٩م ب شأن كف?اءة أداء الم شروعات العام?ة في أق طار الجزي?رة العربي?ة المنت جة
للنفط ،واالجتماع الثاني الذي عقد في البحرين العام ١٩٨٠م حول إدارة التنمية في ھذه األقطار.
واستجابة لآلراء ال?تي طرح?ت ف?ي االجت ماع األول للج نة التحض?يرية واالجتم?اع الع?ام للم شاركين في الب حرين ف?ي
ديسمبر/كانون األول ١٩٨٠م وكذلك اآلراء التي ع ّبر عنھا معظم الذين أبدوا آراءھم بشأن الب?دائل المقتر حة لش?كل
تنظيم الندوة ،وفي ضوء االجتماع الس?نوي ال?ذي عق?د في أبوظ?بي ١٩٨٦م فق?د رأت اللجن?ة التحض?يرية ت بني ھذا
اإلطار لتنظيم عمل المنتدى.
تقديم مناخ عملي وفكري
ويتمثل الغرض العام للمنتدى في إيجاد مناخ عملي وفكري يخلق الص?لة والتفاع?ل بي?ن أبن?اء المنطق?ة ب شأن قض?ايا
التنمية ويكرس الجھود نحو دراسة أوضاع التنمية وتحليل عقباتھا واستشراف حلول لھا.
وفي سبيل تحقيق ھذا الغرض العام ،يعمل المنتدى على تحقيق توثيق أواصر االرتباط واالتصال بين أبن?اء المنط قة
المعنيين بأمور تنميتھا وخلق ذاتية التنم ية ف?ي المنطق?ة بعي?داً ع?ن التج?ارب المنقو لة وإث?ارة الرغب?ة والح?افز ل?دى
أبناء المنطقة في تناول قضايا ومشكالت البيئة من خالل ح?وار ج?امع ب ناء يض?م المھتم ين باألمور العا مة ،إ ضافة
إلى ذلك فإنه يھدف إلى تعميق الوعي واإلدراك من أجل تطبيق األساليب والنظ?م العمل ية وتطوي?ر إدارة التنم ية ب ما
يس??مح للمنطق??ة م??ن اط??راد زي??ادة االس??تخدام األمث??ل لمواردھ??ا وتب??ادل الخ??برات والمعرف??ة واالس??تفادة م??ن التج??ارب
الناجحة وتفادي االزدواجية في النشاطات المختلفة ،والعمل على ربط نشاطات البح?ث واس?تكمال الحلق?ات المف قودة
فيھا والبدء من حيث انتھى اآلخرون والتوفيق بين وجھات النظر المختلفة في األسلوب.
نشاطات المنتدى واللقاء السنوي
يقوم المنتدى تحقيقا ً ألغراضه بأوجه بنشاطات مختلفة ،حيث يكون اللقاء السنوي لألعضاء يتم فيه تناول موضوع
رئيسي ملح يكون ذا أھمية خاصة أو عاجلة وبعد استراتيجي مؤثر على مستقبل المنطقة ،وذلك من أجل خل?ق فھ?م
للقضية المطروحة وبلورة وجھة نظر بشأنھا .ويتم تناول القضية المطروح?ة ف?ي الل قاء الس?نوي من خ?الل م حاور
معدة لنقاش تسمح بتغطية الموضوع وطرح األسئلة االستھاللية المناسبة.
ويقوم المنسق العام للمنتدى باإلشراف على تحضير موضوع القضية المطروحة بالتعاون مع من يرى من األفراد.
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إضافة إلى ذلك يتم عرض ومناقشة النتائج النھائية والتوصيات التي تم التوصل إليھا من خالل الدراس?ات ال?تي ت نم
عقد ندوات في موض?وعاتھا خ?الل ال عام ،واس?تعراض س??بل اال ستفادة م?ن نت?ائج الدراس?ات في دف?ع عمل ية التنمي?ة
الشاملة وعقد اجتماع لألعضاء يتم فيه تناول األم?ور التنظيمي?ة واإلدار ية للمن تدى م?ن خ?الل تق?ويم ن شاط المن تدى
واالطالع على سير عمله ومناقشة برنامجه ومعالجة القضايا النظامية األخرى.
وأخيرا دعوة واحد أو أك?ثر م?ن مت خذي الق?رار مم?ن يك?ون من المفي?د إج?راء ح?وار صريح مع?ه .وي كون مث?ل ھذا
الحوار في جلسة خاصة أثناء انعقاد اللقاء السنوي.
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