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الكتاب أصدرته »كونا« ويتضمن معظم الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية واإلعالمية لدول التعاون

»قمة الكويت والطموح الخليجي«: إنجازات كثيرة وتحديات كبيرة

بيان عاكوم
الشك في ان ملجلس التعاون 
أهمية بالغة ملا يشكله من نقطة 
التقاء لدول اخلليج العربية ومركز 
أساسي للتحاور والتناقش وتبادل 
اآلراء مب���ا يصب ف���ي مصلحة 
املنطق���ة اخلليجية،  وش���عوب 
حتى ان هناك من يرى ان صمود 
مجلس التعاون أمام ما ش���هدته 
املنطق���ة من خالف���ات وحروب 
وحده اجناز كاف على اعتبار ان 
التي  الوحيدة  العربية  املنظومة 
استمرت وجنحت على املستويني 

االقتصادي والسياسي.
ومب���ا ان ال���دورة الثالث���ني 
ل���دول اخلليج  للمجلس األعلى 
العربية ستكون على أرض الكويت 
أصدرت وكال���ة األنباء الكويتية 
)كونا( كتابا بهذه املناسبة حمل 
عنوان »قم���ة الكويت والطموح 

اخلليجي«.
وقسم هذا الكتاب الى ثمانية 
محاور لعدد من الكتاب واألكادمييني 
من جامعة الكويت ومراكز أخرى، 
حيث مت خالل هذه احملاور عرض 
األهداف األساسية من قيام مجلس 
املراحل  التعاون، واس���تعراض 
األساسية الالزمة لتحقيق واجناز 
التكامل االقتصادي والذي تهدف 
من ورائه دول اخلليج الى حتقيق 
احلري���ة االقتصادي���ة من خالل 
القض���اء على التعرفة اجلمركية 
وجميع املعوق���ات والقيود أمام 
الس���لع واخلدمات  حرية تدفق 
وعناصر اإلنتاج بني دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وحتدث في ه���ذا احملور عن 
اإلجنازات التي حققها املجلس على 
ه���ذا الصعيد من خالل االتفاقية 
االقتصادي���ة املوحدة التي أقرها 
املجلس عام 1981 وذلك لتحقيق 
العمل االقتصادي املشترك ورسم 
مراحل التكام���ل االقتصادي بني 
الدول األعضاء التي شكلت نواة 
العمل الت���ي انطلق منها االحتاد 
اجلمرك���ي والس���وق اخلليجية 
املش���تركة ومنذ تفعيل املنطقة 
احلرة وإقام���ة االحتاد اجلمركي 
أوجد ذل���ك مزيدا من احلرية في 
انتقال السلع واخلدمات دون أي 

قيود جمركية.
اقرار  وقد اعتبرت خط���وات 
السوق اخلليجية املشتركة عام 
2007 من اخلط���وات املهمة على 
صعيد حتقيق التكامل االقتصادي، 
ويشير الكتاب الى ان مبدأ املواطنة 
اخلليجية تطور بعد اقرار السوق 
اخلليجية ليشمل مسارات عدة منها 
حرية التنقل واإلقامة واملساواة بني 
مواطني املجلس في مزايا العمل 
بالقطاعات احلكومية واألهلية، 
ال���ى جانب حرية متل���ك العقار 
وس���هولة تنقل رؤوس األموال، 
كم���ا أدت إقام���ة منطقة جتارية 
حرة واالحتاد اجلمركي والسوق 
املشتركة الى ارتفاع حجم التجارة 
البينية لدول مجلس التعاون من 
6 مليارات عام 1983 إلى 53 مليار 
دوالر عام 2007. وتطبيقا ملتطلبات 
السوق املشتركة واملواطنة يتم 
حاليا استكمال آلية توحيد جوازات 

عن املرأة والتنمية، حيث حتدثت 
الكاتبة بداية عن املرأة والتنمية 
من منظور دول���ي ومن منظور 
العال���م العربي ومن ثم في دول 
التع���اون. وبالرغم من  مجلس 
إشارتها الى تأخر املرأة في هذه 
ال���دول عن غيرها في مس���يرة 
التعلي���م والعم���ل واملش���اركة 
السياسية اال انها استطاعت ان 
حتجز مكانا لها ضمن الصفوف 
األولى التي حتمل لواء التنمية 
في دولها على مختلف املستويات، 
كما قسمت الكاتبة دراستها الى 
ثالثة محاور، األول: يتعلق باملرأة 
والتعليم في دول اخلليج، حيث 
أشارت الى التطور الذي حققته 
املرأة في السعودية وولوج مجال 
التعليم، وكذل���ك في غيرها من 

الدول كعمان مثال.
اما احملور الثاني: فتحدثت فيه 
عن املرأة والعمل في دول اخلليج 
مشيرة الى مناذج مشرقة في مجال 
عمل املرأة في دول اخلليج واثبات 
نفسها وقدراتها وحتقيق الكثير 

من اإلجنازات.
اما احملور الثالث: فهو عن املرأة 
السياسية  اخلليجية واملشاركة 
وأعطت مثاال عن املرأة البحرينية 
التي تع���د منوذجا مميزا للمرأة 

اخلليجية املكافحة.
وحتدثت مطوال عن مس���يرة 
ف���ي هذا املجال  الكويتية  املرأة 
ومعاناتها طوال سنوات عديدة 
ومحاوالتها للحصول على حقوقها 
السياسية مقسمة تاريخ مطالبات 
املرأة بحقوقها السياسية الى أربع 
مراحل تبدأ في السبعينيات حلني 
2005 حيث اقر البرملان الكويتي 
املوافقة على إعطاء املرأة حقوقها 
السياسية، وبعد جتربة لم حتقق 
فيها الفوز منذ عام 2006 استطاعت 
ان حتقق ذلك عام 2009 وتفوز 
4 نساء بعضوية مجلس األمة، 
كما حتدث���ت الكاتبة عن جتربة 
املرأة الكويتية في توليها للحقائب 

احلكومية.

التعليم والصحة والتنمية

احمل���ور األخير ف���ي الكتاب 
حتدث ع���ن التعلي���م والصحة 
في دول التعاون، حيث اش���ارت 
الكاتبة الى اهتمام القياديني في 
دول التعاون بهذا اجلانب حيث 
عملت دول اخللي���ج على اعداد 
بعض املشروعات التربوية التي 
من شأنها ان تعمل على تطوير 

شامل للتعليم.
وع���ن القط���اع الصحي رأت 
الكاتب���ة ان دول املجلس حققت 
الكثي���ر من اإلجن���ازات في هذا 
اجلانب مؤكدة حرص دول التعاون 
مجتمعة على وضع استراتيجيات 
موح���دة للتخطي���ط الصح���ي 
ومكافحة األمراض واألوبئة منها 

.H1N1 انفلوانزا
اال ان الكاتب���ة أوردت بعض 
التحدي���ات الت���ي تواجهها دول 
اخلليج في قطاع التعليم حيث 
انه لم يعد يؤمن الوظائف املطلوبة 
للشباب، وبالتالي هناك اجماع 
على تغييره، اما بخصوص القطاع 
الصحي فإن التحديات التي تواجهه 
تتمثل في ارتفاع تكاليف اخلدمات 
الصحية وارتفاع مستوى توقعات 
الش���عوب خلدمة صحية أفضل 

ووصول أسرع للخدمة.

عددا وحضورا لدى اجلمهور.
الكات����ب عن هامش  وحتدث 
احلرية في اخلليج، مش����يرا الى 
ان الكويت تأتي في الصدارة ألعلى 
معدل هامش حرية تتمتع به أي 

صحافة في العالم العربي.
ورأى ضرورة ان تساهم وسائل 
اإلعالم في تنمية املجتمع من خالل 
الوفاء باملعايير الدولية املعتمدة 
بش����أن دور اإلعالم ف����ي النظام 

االجتماعي.

الربط الكهربائي

الكهربائي  الربط  يركز محور 
عل����ى الفوائد املرجوة منه، حيث 
أش����ار الكات����ب الى ان مش����اركة 
الدول في احتياط التوليد يخفض 
احتياطي قدرات التوليد الى نصف 
االجمالي املطلوب، والى جانب ذلك 
يحقق الربط املساندة االستراتيجية 
واالستغناء عن بناء محطات توليد 
تزيد قدرتها على 5000 ميغاواط 
وتوفير أس����س تبادل الطاقة بني 
الدول، وتقليل االستثمارات الالزمة 

للطاقة الكهربائية.
الكاتب عن املراحل  ثم حتدث 
التي اعتمدها مجلس دول التعاون 

لتنفيذ املشروع.

المرأة والتنمية

تضمن احملور السابع احلديث 

الضوء على هدف دول اخلليج 
من الدخول ف���ي مفاوضات مع 
الى  العاملية للتوصل  التكتالت 
إنش���اء مناطق للتجارة احلرة، 
وذلك لتعزيز عالقاتها التجارية 
مع تلك التكتالت من أجل احلصول 
على معامالت تفضيلية للصادرات 
واالستثمارات اخلليجية املتدفقة 
على هذه الدول. وذلك نظرا ألهمية 
التكتالت ف���ي االقتصاد العاملي 
والتجارة الدولية، خصوصا بعد 
النظام  التح���والت في  حصول 
التج���اري العاملي بعد س���قوط 

االحتاد السوفييتي عام 1990.
وحتدث الكاتب بشكل مفصل 
عن املفاوضات بني مجلس التعاون 
والدول والتكتالت االقتصادية، 
مش���يرا الى مفاوضات املجلس 
إلنش���اء منطقة جتارة حرة مع 
الصني وباكستان والهند وتركيا 
والياب���ان واس���تراليا ورابطة 
جنوب شرق آس���يا )اآلسيان( 
الى جانب املفاوضات مع االحتاد 

األوروبي.
ورأى الكات���ب ان النتائج في 
هذا اإلط���ار متواضعة ولم توقع 
دول املجل���س أي اتفاقية جتارة 
حرة نهائية اال مع لبنان، مرجعا 
األسباب الى وجود تفاوت بني دول 
املجلس في نظمها وتشريعاتها 
ورؤيتها لالنفتاح على العالم وعدم 

سعي دول التعاون المتالك طاقة 
نووية، مش����يرا الى انه ال ميكن 
االعتماد على النفط الى األبد، كما 
يؤدي ال����ى بناء جيل من العلماء 
والفني����ني القادرين عل����ى إدارة 
املفاعالت النووية الى جانب أسباب 
أخرى منها التصاعد في معدالت 
استهالك الطاقة احمللية وارتفاع 
معدل النمو السكاني وندرة املياه 

العذبة وتذبذب أسعار النفط.
الفري����ق  ان  الكات����ب  وب����نينّ 
اخلليجي متكن من اعداد دراسة 
جدوى أولية بالتنسيق مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية حيث ركزت 
الدراسة على تلبية االحتياجات 
األساس����ية واملستقبلية للثالثني 

عاما القادمة.

اإلعالم الخليجي والتنمية

الكتاب  ف����ي  احملور اخلامس 
حت����دث ع����ن اإلع����الم اخلليجي 
الكاتب  والتنمية، حيث تط����رق 
الى مكونات اإلعالم اخلليجي من 
صحافة واذاعة وتلفزيون ومسرح 
وسينما وملكية اإلعالم، حيث لفت 
الكاتب الى ان الصحافة معظمها 
في اخلليج تعود مللكية خاصة، اما 
اإلذاعة فمعظمها متلكه احلكومة 
التلفزيونية  مباشرة، واحملطات 
كان����ت حكومي����ة واآلن احملطات 
اخلاصة أصبحت تفوق احلكومية 

السفر ملواطني املجلس وتوحيد 
املعلوم���ات األساس���ية للبطاقة 
املدنية الستبدالها ببطاقات ذكية 
موحدة تستخدم للتنقل بني الدول، 
وتطبق اآلن البطاقة املوحدة في 

البحرين والسعودية وعمان.

تحديات تواجه المجلس

إال ان���ه بالرغم م���ن ذلك ذكر 
الكت���اب ان هناك حتديات كثيرة 
تواجه مجلس التعاون من نواح 
اقتصادية مختلفة اعتبارا من ان 
هذه الدول أحادية املوارد، والبد 
لها من وضع مصادر ووس���ائل 
بديلة لتنويع اقتصاداتها إليجاد 
ف���رص عمل للعمال���ة الوطنية. 
وإلى جان���ب ذلك هناك حتديات 
اجتماعية وتعليمية بسبب تزايد 
النمو الس���كاني وهجرة العقول 
ورؤوس األموال مما يس���تدعي 
مواجه���ة ذلك ال���ى جانب خلق 
مناخ استثماري وتشريعي قادر 
على جذب املستثمرين وتوطني 
رؤوس األموال، كما ركز الكتاب 
على ضرورة مراجعة اإلجنازات 
ألن هناك حتديات جديدة تواجه 

دول املنطقة.

الخليجي والتكتالت العالمية

وف���ي مح���ور »دول اخلليج 
والتكتالت العاملية« سلط الكاتب 

دخولها لهذه الدولة أو التكتل.

مشروع الطاقة النووية السلمية

ومن ثم تط���رق الكتاب الى 
املبادرة التي تقدمت بها الكويت 
عام 2006 بخصوص تنفيذ برنامج 
مشترك الستخدام الطاقة النووية 
بني دول مجلس التعاون على ان 
يكون هذا املشروع سلميا وعلنيا 

ويتوافق مع العهود الدولية.
وحتدث الكاتب عن أس���باب 

تكافؤ املوازين بني دول التعاون 
والتكتالت التي تتفاوض معها. كما 
رأى ان لألزمة االقتصادية العاملية 
تأثي���را على س���ير املفاوضات، 
متحدثا عن عوامل سلبية وأخرى 

إيجابية لذلك.
وقدم الكاتب بعض التوصيات 
للتركيز على حجم اقتصاد الدول 
وعدد سكانها ومتوسط دخلها 
وحجم التبادل التجاري وحجم 
املتوقع  االستثمارات اخلليجية 

الدعيج: القمة لبنة في مسيرة المنظومة الخليجية
ق���ادة مجلس  يعق���د 
ل���دول اخلليج  التعاون 
العربية في ديسمبر 2009 
الثالثني  القمة اخلليجية 
الكويت، هذه  على أرض 
القمة التي س���تقطف من 
خالله���ا دول املجل���س 
مؤسس���ات وأفرادا ثمار 
ما اتخذته القمم السابقة 
من قرارات، وقد جتسدت 
عل���ى أرض الواقع ركائز 
عدة للتعاون من أجل دفع 
التنمية اخلليجية  عجلة 
االقتصادية واالجتماعية 
التي طامل���ا تطلعت اليها 

شعوب دول اخلليج.
وتأتي ه���ذه القمة وقد احتلت منظومة 
مجلس التعاون اخلليجي مكانة متميزة على 
املس���تويني العربي والدولي منذ انطالقتها 
في مطلع ثمانيني���ات القرن املاضي ملا لها 
من سجل مش���رف جتاه القضايا االقليمية 
والدولية والتي كانت متثل لها حتديا سياسيا 
وأمنيا حقيقيا اال ان جتانس منظومة املجلس 
ق���د مكنها من اجتياز تل���ك التحديات بكل 

اقتدار.
كما س���عى مجلس التع���اون اخلليجي 
الى استحداث مفهوم املواطنة االقتصادية 
اخلليجية الذي يقوم على منح مواطني الدول 
األعضاء جميع املزايا االقتصادية ومعاملتهم 
املعامل���ة الوطنية ف���ي أي دولة من الدول 
األعضاء. وقد جاء هذا االجناز بعد ان سخرت 
دول املجلس امكانياته���ا وطاقاتها لتهيئة 
األرضية املشتركة إلقامة مؤسسات اقتصادية 
عدة مثل السوق اخلليجية املشتركة واالحتاد 

اجلمركي اخلليجي.
وقد قطع مجلس التعاون اخلليجي شوطا 
كبيرا في تنفي���ذ االحتاد النقدي اخلليجي 

وتبن���ي عمل���ة نقدي���ة 
موح���دة ملا لها من منافع 
ايجابي���ة على اقتصادات 
دول املجل���س، ولتكون 
مبنزلة األرضية الصلبة 
التي يقف عليها مجلس 
التعاون اخلليجي لتوطيد 
عالقاته بالدول والتكتالت 
األخ���رى  االقتصادي���ة 
والدخ���ول في مفاوضات 
جتارية لفتح األس���واق 
العاملي���ة ام���ام صادراته 

واستثماراته اخلارجية.
كم���ا خط���ا مجل���س 
التعاون خطوات حثيثة 
نحو التنمية املس���تدامة 
مؤكدا بذلك تالحمه وترابطه وتكاتفه لدفع 
عجلة التنمية في جمي���ع املجاالت، فعلى 
سبيل املثال وليس احلصر ستحتفل القمة 
اخلليجية الثالثون بتدشني مشروع الربط 
الكهربائي بني دول املجلس على نحو يحقق 

الفائدة والنفع على شعوبها.
وإميانا بدور وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
وما تقوم به من مواكبة ألحداث هذه القمة 
اخلليجية التي تفخر الكويت باستضافتها 
للمرة اخلامسة منذ انشاء مجلس التعاون 
اخلليجي، فق���د ارتأينا ان يش���اركنا هذا 
االصدار نخبة من األكادمييني املتخصصني 
في قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لطرح آرائهم وتصوراتهم حول عملية بناء 

اإلنسان اخلليجي.
ان انعقاد القمة اخلليجية الثالثني على 
أرض الكويت وما يتمخض عنها من قرارات 
سيضيفان بال أدنى ش���ك لبنة جديدة في 
مسيرة بناء هذه املنظومة اخلليجية التي 
نتطلع اليها لتحقيق طموحات وآمال شعوب 

دول املجلس.

بقلم: الشيخ مبارك دعيج اإلبراهيم الصباح

رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام لـ»كونا«

كتــاب

بعض المؤشرات االقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الست لعام 2008

معدل النمو االقتصادي 

الناتج المحلي اإلجمالي

فوائض 

الموازنة 

العامة

معدل 

التضخم

القيمة 

السوقية 

)مليون دوالر(

االستثمارات 

األجنبية الصادرة 

)مليون دوالر(

االستثمارات 

األجنبية الواردة 

)مليون دوالر(

1576.6275.2634.700%11.50%16.4%قطر

9.87246.3371.08038.223%33.65%4.20%السعودية

11.5131.90915.80013.700%21.90%7.41%اإلمارات

3.519.9471.6201.794%8.00%6.12%البحرين

10.870.1818.52156%26.70%6.33%الكويت

12.635.8443292.928%12.10%6.18%عمان

* فائض امليزانية العامة كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي.

* املصدر: تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية 2008.
* املصدر: تقرير أنكتادا الصادر عن األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2009.

المواقع التي احتلتها دول مجلس التعاون الخليجي في التنمية البشرية

الدول

)الترتيب حسب دليل التنمية البشرية(

قيمة دليل التنمية 

 )HDI( البشرية

2005

العمر المتوقع عند الوالدة 

)باألعوام( 2005

نسبة محو األمية 

للبالغين % )من عمر 

15 فما فوق( 1995 

2005 –

نسبة االلتحاق اإلجمالية 

بالمدارس االبتدائية 

واإلعدادية والثانوية )%( 

2005

الناتج المحلي اإلجمالي 

للفرد )معادل القوة 

الشرائية بالدوالر 

األميركي( 2005

دليل متوسط العمر 

المتوقع
دليل التعليم

دليل إجمالي الناتج 

المحلي

تصنيف إجمالي الناتج 

المحلي للفرد )تعادل 

القوة الشرائية بالدوالر 

األميركي( ناقص 

تصنيف دليل التنمية 

البشرية

تنمية بشرية مرتفعة

-0.89177.393.374.926.3210.8710.8710.9308الكويت33

-0.87575.089.077.727.6640.8340.8520.93812قطر35

اإلمارات 39
-0.86878.388.759.925.5140.8890.7910.92512العربية املتحدة

-0.86675.286.586.121.4820.8370.8640.8968البحرين41

-0.81475.081.467.115.6020.8330.7660.84315عمان58

-0.81272.282.976.015.7110.7870.8060.84419السعودية61

* املصدر: برنامج األمم اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية 2008/2007.

المؤسسات التي تم إنشاؤها ضمن منظومة األمانة العامة م
لدول مجلس التعاون الخليجي

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون1

مركز التحكيم التجاري2

مكتب براءات االختراع3

املكتب الفني لالتصاالت4

الشبكة اخلليجية للربط بني شبكات الصرف اآللي بدول املجلس5

هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة، 6
متهيدا لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بني دول املجلس

مكتب األمانة الفنية ملكافحة اإلغراق7

مؤسسة اخلليج لالستثمار8


