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جدول األعامل

اليوم األول

السبت 13 ،ترشين الثاين /نوفمرب 2021
االفتتاح

حامد عيل
جنان أتيلغان
حيدر سعيد

9:45–9:30

الجلسة األوىل
الحاجة إىل التنويع االقتصادي ودور العامل البرشي فيه
11:45–9:45

رئيس الجلسة :مروان قبالن

آن بنت سعيد الكندي :أعمق من مجرد تنويع اقتصادي

وع االقتصادي
نورا اللهو :رأس املال البرشي وتأثريه يف التن ّ
عهود البلويش :تنويع التعليم مفتاح التنويع االقتصادي
وع االقتصادي يف الكويت؟
أرسار حيات :ملاذا يُطلب التن ّ

محارضة عامة 1

12:15–11:45

خالد بن راشد الخاطر :منوذج النمو الريعي الخليجي :وصفة لتعرث التنويع االقتصادي
وتحور الرتكيبة السكانية للمجتمع

13:30–12:15

غداء

الجلسة الثانية
التنويع االقتصادي يف الخليج ودور الصناعة واملشاريع الصغرية
واملتوسطة فيه
رئيس الجلسة :فابيان بلومبريغ

15:30–13:30

بشار صبح :دور البنية التحتية الصناعية يف تعزيز التنويع االقتصادي
يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يوسف البلويش :دور القطاع الخاص واالستثامر األجنبي املبارش
يف التنويع االقتصادي يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مويض الحمود وهنادي املباريك :التنويع االقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية من خالل النمو الذيك :برامج االبتكارات ،الحاضنات ،الرشكات الصغرية واملتوسطة،
ونقل التكنولوجيا
سباستيان زونز :املشاريع الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل الثقافية
يف دول الخليج :تعزيز التنويع االقتصادي ومتكني الشباب

16:00-15:30

محارضة عامة 2

ول وليس التنويع؟
رباح أرزقي :التح ّ
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اليوم الثاين

األحد 14 ،ترشين الثاين /نوفمرب 2021
الجلسة الثالثة
املوارد اإلقليمية واألجنبية للتنويع االقتصادي يف دول الخليج
10:30–9:30

رئيسة الجلسة :سحر يوسف
عبد الله باعبود :التنويع االقتصادي يف الخليج :التعاون اإلقليمي هو العنرص املفقود
يف خطط الرؤية املختلفة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

10:45-10:30

اسرتاحة

مسلم سعيد مسن :كيفية استغالل وتوظيف االستثامر األجنبي املبارش
يف توسيع قاعدة التنويع االقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الجلسة الرابعة
جا
التجربة الخليجية يف التنويع االقتصادي :قطر منوذ ً
12:15-10:45

رئيس الجلسة :محمد ياغي
فريد الصحن :التنويع االقتصادي :اسرتاتيجية ومدخل لتحقيق
جا
التنمية املستدامة  -دولة قطر منوذ ً

فرانك هيمبل :اإلنشاء الناجح لسالسل التوريد املرنة يخلق إمكانات ملزيد
جا
من التنويع الناجح لالقتصاد :قطر منوذ ً
أيهب سعد :تأثري الحصار يف تنويع التجارة والتصدير يف قطر

12:30–12:15

االختتام

12:30

غداء

 -زمن الجلسات وفق توقيت الدوحة ()GMT +3
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املشاركون
امللخـصــات

أرسار حيات
ناشطة اجتامعية وكاتبة يف صحيفة "القبس" ،وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ،ومجلس إدارة "الرشكة
الكويتية لخدمات الطريان" (كاسكو) .حاصلة عىل املاجستري يف إدارة أعامل من جامعة ماسرتخت ،هولندا (.)2016
ِ
مؤسسة مبادرة "نوطك" غري الربحية التي تختص يف نرش الوعي االقتصادي يف الكويت ،ورشيكة مؤسسة
وهي
ملبادرة "منصة مضاوي" غري الربحية لدعم القيادات النسائية للمناصب املنتخبة ،كام أنها متلك مدرسة لألطفال
وتديرها .شغلت مناصب قيادية يف رشكة "جلوبال" االستثامرية و"الخطوط الجوية الكويتية" ،ومنصب مدير عام
رشكة "تراسل تليكوم لالتصاالت" ،وعضو مجلس إدارة رشكة "ديار الكويت العقارية" .د ّرست مؤخ ًرا طلبة املاجستري
يف جامعة برمنغهام بإنكلرتا خالل الفصل الصيفي لعام .2021

التنوع االقتصادي يف الكويت؟
ملاذا ُيطلب
ّ
تنطلق الورقة من تعريف االقتصاد ،والعجلة االقتصادية ،واالقتصاد املستدام .ومن ثم تناقش سيناريو املوارد.
ُ
وتتطرق إىل املوارد الرئيسة لدولة الكويت وتأثريها يف الوضع االقتصادي ،كام تُع ّرج عىل املوارد االقتصادية
تطرح الورقة عدة سيناريوهات للتنويع االقتصادي ،عىل املستويني؛ الكويتي والخليجي.
لباقي دول الخليج العربية.
ُ
وتخلص إىل تقديم اقرتاحات وتوصيات ت ُع ّزز فكرة أهمية وجود موارد مختلفة لكل دولة وتأثريها يف االقتصاد بعامة
ُ
واإلنسان بخاصة ،وتأثري ذلك يف العالقات بني دول مجلس التعاون عىل نح ٍ
و إيجايب.
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آن بنت سعيد الكندي
مستشارة مستقلة يف مجال األعامل االسرتاتيجية ،متخصصة يف التخطيط االسرتاتيجي .حاصلة عىل البكالوريوس
يف العلوم املالية من جامعة السلطان قابوس ،واملا جستري يف علوم القيادة من جامعة غالسكو ،إسكتلندا.
عملت يف دائرة الخزينة بوزارة املالية ،ومكتب األمني العام لوزارة االقتصاد الوطني ،وأرشفت خالل فرتة عملها
( )2012-2006عىل دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ،ودراﺳــﺔ إعادة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﺒي .كام عملت يف
املجلس األعىل للتخطيط ( ،)2017-2012وساهمت يف إعداد االسرتاتيجية اللوجستية .2040

أعمق من مجرد تنويع اقتصادي
تهدف الورقة إىل طرح تساؤالت فرضها مرور الوقت الطويل عىل إطالق خطط التنويع االقتصادي يف دول الخليج،
ور متسارع إلمكانيات الثورة الصناعية الرابعة .إضاف ً
ة إىل التغريات التي أحدثتها جائحة كورونا (كوفيد)19-
يف ظل تط ّ
ة عىل املتغريات الجيوسياسية وتشكيلة الرشق األوسط الجديد ،وما له من أثر يف
وهبوط أسعار النفط ،عالو ً
األهمية الجيوسياسية لدول الخليج .ويف ذلك ،تطرح الورقة جمل ً
ة من التساؤالت :هل سيتحقق التنويع االقتصادي
يف دول الخليج؟ ومل ال؟ ما متطلبات التنويع االقتصادي يف االقتصاد الرقمي؟ أيكون التنويع االقتصادي خيا ًرا أم
مسألة حتمية للنجاة واالستدامة؟ ما الفلسفة الفكرية التي تحتاجها دول الخليج للتخلص من املرض الهولندي؟ ما أثر
الهيمنة النفطية فكريًا وسياسيًا؟ وما دور رشكات النفط العمالقة يف صياغة هذا األثر؟ تحاول الورقة تقديم نظرة
كلية لدول الخليج ،مع الرتكيز عىل سياق التنويع االقتصادي يف سلطنة عامن.
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أيهب سعد
أستاذ مشارك يف برنامج اقتصاديات التنمية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .تغطي اهتامماته البحثية التجارة
الدولية واقتصاديات العمل واالقتصاد القيايس واالقتصاد السيايس .له العديد من املؤلفات العلمية ،آخرها مقال
يتناول تداعيات أزمة الخليج يف عام  2017عىل التجارة الدولية والرفاهية االقتصادية يف قطر.

تأثري الحصار يف تنويع التجارة والتصدير يف قطر
فصلة .وتشري األدلة إىل أن
م ّ
تبحث الورقة يف تأثري الحصار يف تنويع التجارة يف قطر باستخدام بيانات تجارية ُ
قياسا عىل متوسط عدد أسواق االسترياد لكل منتج بعد الحصار .إضافة إىل ذلك،
عا،
واردات قطر أصبحت أكرث تنو ً
ً
تهدف الورقة إىل تحديد تأثري الحصار يف تنويع الصادرات يف قطر من خالل تتبع مقياس مبني عىل تنويع الصادرات
قبل الحصار وبعده.
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بشار صبح
رئيس القسم االقتصادي يف رشكة "االسرتاتيجية األوىل لالستشارات" .عمل أستاذًا يف االقتصاد يف الجامعة
األملانية األردنية ،وجامعة الريموك ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية .ساهم مؤخ ًرا يف تطوير وصياغة وثيقة
"رؤية سلطنة عامن  ،"2040ونفّذ مرشوع البنك الدويل املنبثق من ميثاق التشغيل األردين واسرتاتيجية التشغيل
الوطنية .عمل يف مرشوع بناء جداول املدخالت واملخرجات لالقتصاد األردين مع دائرة اإلحصاءات العامة يف عام
ريا اقتصاديًا يف مديرية االسرتاتيجيات والدراسات املعنية بالقضايا االقتصادية واإلمنائية بوزارة
 ،2010وعمل خب ً
التخطيط والتعاون الدويل.

دور البنيـة التحتيـة الصناعيـة يف تعزيز التنويع االقتصـادي يف دول مجلس

التعـاون لدول الخليـج العربية

أدّت الزيادات الهائلة يف أسعار النفط منذ أوائل السبعينيات إىل استثامرات ضخمة يف قطاع الطاقة والصناعات ذات
الصلة الكثيفة االستهالك للطاقة ،مثل البرتوكيامويات والكيامويات واألسمدة .إضافة إىل ذلك ،قامت دول مجلس
عي البناء والعقارات التي أصبحت قطاعات رائدة يف
التعاون باستثامرات كبرية يف البنية التحتية،
وخصوصا يف قطا َ
ً
وض التصنيع القائم عىل املوارد وهو ما مل يتحقق يف
االستثامر والنمو .إن مثل هذه الوترية املحدودة للتنمية تق ّ
منطقة الخليج .وعىل الرغم من وفرة رأس املال والطاقة الرخيصة ،مل تكن دول مجلس التعاون قادرة عىل تطوير
بنية تحتية صناعية ميكن أن تشكّل قاعدة للتنمية الصناعية والتكنولوجية .تؤكد الورقة عىل الدور الحيوي للقطاع
الخاص بصفته محركًا للنمو وأداة فعالة للتنويع االقتصادي والتنمية؛ إذ ال ميكن تحقيق التنويع االقتصادي إال إذا كلف
القطاع الخاص بدور مهم يف املشهد االقتصادي لدول الخليج .إن التحول النموذجي من النهج الذي تقوده الدولة
بديل
ً
إىل النهج الذي يقوده القطاع الخاص هو حجر الزاوية لتحقيق التنويع ،حيث يكون التوظيف يف القطاع الخاص
حقيقيًا من وظائف القطاع العام.
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خالد بن راشد الخاطر
زميل باحث مبركز االقتصاد الكيل ومعهد الفكر االقتصادي املستجد بجامعة كامربيدج ،اململكة املتحدة .حاصل
مقيم يف جامعة
عىل الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية ( .)2009كان باحثًا
ً
وا يف لجنتَي
جورجتاون ،قطر ( ،)2012-2011ومدي ًرا إلدارة البحوث والسياسة النقدية مبرصف قطر املركزي .كان عض ً
السياسة النقدية واالستثامر باملرصف ،ومثّل دولة قطر يف اللجنة الفنية لالتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ( .)2010-2003تتضمن مجاالت اهتاممه البحثية السياسة النقدية ،وسياسة سعر الرصف ،والسياسات
االقتصادية الكلية ،والتنويع االقتصادي يف دول مجلس التعاون ،واالقتصاد السيايس للدولة الريعية .له عدد من
األعامل العلمية املنشورة يف دوريات علمية وكتب ومراكز البحوث.

منـوذج النمـو الريعـي الخليجـي :وصفـة لتعثر التنويـع االقتصـادي وتحـور

الرتكيبـة السـكانية للمجتمـع

ٍ
تحد اقتصادي يواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،منذ أكرث من نصف قرن.
يُع ّد تنويع االقتصادات أكرب
كل عىل النفط يف مداخيلها وإنفاقها ونشاطها
ّ
فمنذ اكتشاف النفط فيها ،تعتمد هذه الدول اعتامدًا شبه
االقتصادي ورفاهها االجتامعي .وهذا يبقيها عرض ً
ة لتقلبات أسعار الطاقة ،ومفاجآت التكنولوجيا ،والنضوب ،وعلل
االقتصاد الريعي الكثرية .مع ذلك ،ال تزال النجاحات املتحققة من محاوالت دول مجلس التعاون يف تنويع اقتصاداتها
حا لنموذج
متواضعة ،وال تتسق مع التحديات املتصاعدة .وملحاولة فهم ومعالجة أسباب ذلك ،ت ُقدم الورقة رش ً
النمو االقتصادي املتبع يف دول املجلس ،مع تحديد الخصائص العامة القتصادات هذه الدول ،لفهم طريقة عملها،
وتبعات ذلك عىل تعرث عملية التنويع االقتصادي وتحور الرتكيبة السكانية للمجتمع ،مع تقديم بعض االقرتاحات
ما.
ملعالجة معوقات التنويع ،ودفع عملية التنويع االقتصادي قد ً
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رباح أرزقي
كبري االقتصاديني ونائب الرئيس للحكومة االقتصادية وإدارة املعرفة يف بنك التنمية األفريقي ،وباحث
رئيس يف مبادرة الرشق األوسط يف كلية جون كينيدي لإلدارة الحكومية بجامعة هارفارد .شغل منصب كبري
االقتصاديني ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بالبنك الدويل ،ورئيس وحدة السلع والبيئة يف قسم
األبحاث يف صندوق النقد الدويل ،وباحثًا غري مقيم يف معهد بروكنجز .ظهرت دراساته يف العديد من الدوريات،
منها ،Quarterly Journal of Economics :و  ،The Economic Journalو ،The European Economic Review
و .The Journal of International Economics

التحول وليس التنويع؟
ّ
وضع االنهيار يف أسعار النفط ،الذي بدأ يف عام  ،2014التنويع االقتصادي يف مقدمة النقاش السيايس يف
العديد من الدول التي تعتمد عىل إنتاج الوقود األحفوري .وقد أعلنت العديد من الدول الغنية بالنفط عن سياسات
للمساعدة يف تحويل اقتصاداتها وتقليص االعتامد عىل النفط ،أو قامت بالفعل بتطبيق هذه السياسات .يف
السابق ،تم اتباع اسرتاتيجيات التنويع االقتصادي ،ومل تنجح هذه االسرتاتيجيات التي أدارتها الدولة تاريخيًا؛ ألن
اإلدارة من أعىل إىل أسفل تبتعد بشكل شبه حتمي عن اإلجراءات التي من شأنها تسهيل عملية التنويع؛ فهي
ال متكّن املديرين (وفرق عملهم) من توجيه العملية والتكيف مع الظروف الجديدة .مبعنى آخر ،يجب أال تركز الدول
بدل من ذلك عىل ما هو مطلوب للوصول إليه ،بغض النظر
عىل الهدف النهايئ  -وهو التنويع االقتصادي  -وأن تركز ً
عن مدى تأثري عملية التحول هذه يف اإلنتاج التقليدي .تستكشف هذه الورقة دور التغري التكنولوجي يف تشكيل
أسواق الطاقة ،وتناقش طبيعة املخاطر والفرص املرتبطة بالتغريات التي تحدث يف أسواق الطاقة ،وتدعو إىل
حاجة الدول التي يعتمد اقتصادها عىل النفط وعىل الرشكات اململوكة للدولة إىل التحول االقتصادي ،وتناقش
طرق تغيري املشهد االقتصادي يف "دول النفط الكربى".
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سباستيان زونز
باحث يف مركز البحوث التطبيقية بالرشاكة مع الرشق  ،CARPOومستشار سيايس ملؤسسات عامة وخاصة يف دول
مجلس التعاون .عمل مستشا ًرا يف الربنامج اإلقليمي "التعاون مع املانحني العرب  ،"CADالتابع للجمعية األملانية
للتعاون الدويل  GIZوللمجلس األملاين للعالقات الخارجية  .DGAPيهتم بدراسة التطورات االجتامعية واالقتصادية
والسياسية يف مجتمعات دول مجلس التعاون ،والهجرة من جنوب آسيا إىل دول املجلس ،والتعاون اإلمنايئ
واملساعدات اإلنسانية من اململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة والكويت.

املشـاريع الصغرية واملتوسـطة وريـادة األعامل الثقافيـة يف دول الخليج:

تعزيز التنويع االقتصادي ومتكني الشباب

يهدف التنويع االجتامعي واالقتصادي يف دول الخليج إىل متكني عدد كبري من رواد األعامل الشباب والشابات
واملبادرات الناشئة التي يدعمها املستثمرون واملالك الوطنيون واملرشوعات الحكومية ،إضافة إىل املشاركة
الريادية يف السياحة أو الرتفيه أو الخدمات أو البيع بالتجزئة .تهدف الورقة إىل تسليط الضوء عىل التطورات الناشئة
يف ريادة األعامل الثقافية ،من خالل تقديم أمثلة عىل التحول السيايس واالجتامعي واالقتصادي .وبنا ًء عىل
األدلة البحثية ،تهدف الورقة إىل تقديم ريادة األعامل الثقافية بصفتها قوة دافعة للتحول السيايس واالجتامعي
واالقتصادي يف مجتمعات دول الخليج ،من خالل تسليط الضوء عىل العديد من األمثلة البارزة ،وتحليل إمكانية تعزيز
تقف
ريا ،من خالل تحديد التحديات التي
ُ
التعاون بني الثقافات عىل املستوى الدويل واملستويات اإلقليمية ،وأخ ً
أمام التنمية املستدامة لثقافة ريادة األعامل.
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عبد الله باعبود
أستاذ زائر وأستاذ كريس قطر لدراسات املنطقة اإلسالمية يف كليّة البحوث الدولية والتعليم بجامعة واسيدا يف
طوكيو ،وأستاذ مساعد يف مركز دراسات الخليج بجامعة قطر .حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد السيايس الدويل
من جامعة كامربيدج ،اململكة املتحدة .عمل مدي ًرا ملركز الخليج لألبحاث يف جامعة كامربيدج ،ومدي ًرا ملركز دراسات
الخليج يف جامعة قطر .تركّز اهتامماته البحثية عىل دول الخليج وتنميتها االقتصادية واالجتامعية وعالقاتها الدولية.

التنويـع االقتصـادي يف الخليـج :التعـاون اإلقليمـي هـو العنصر املفقـود
يف خطط الرؤية املختلفة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يف حني نفذت دول مجلس التعاون تخطيطًا رسميًا للتنمية منذ منتصف السبعينيات ،كان هناك الكثري من الضجيج
املحيط بخطط التنمية االقتصادية املنشورة حاليًا وسياسات التنويع والرؤى عىل مدى العقد املايض .يبدو أن
تخطيطها الحايل الطموح "بأسلوب جديد" يريس الرؤى ويضع األهداف واملعامل ويحدد القطاعات واألولويات
وهو أكرث شمولً من "النمط القديم" ،خاصة يف مجال االعرتاف بأهمية دور القطاع الخاص وإرشاكه يف التنويع
االقتصادي .عىل الرغم من الضجيج ،يبدو أن بعض العنارص مفقودة يف هذه الخطط ،ليس أقلها االفتقار إىل بناء
مؤسسات قابلة للحياة وخاضعة للمساءلة لضامن املحاسبة واملالءمة ،ولكن أيضً ا الغياب شبه التام ألي إشارات
لتعزيز التعاون اإلقليمي والتكامل الرضوريني لتحقيق النمو االقتصادي .تهدف هذه الورقة إىل الرتكيز عىل غياب
مسألة التعاون والتكامل اإلقليمي يف موضوع التنوع االقتصادي ،وإىل االسهام يف النقاش من خالل الرتكيز عىل
أهمية التعاون اإلقليمي يف املساعدة عىل تحقيق خطط دول مجلس التعاون ورؤاها.
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عهود البلويش
أكادميية وباحثة ترشف حاليًا عىل مكتبها االستشاري (دراسات) الذي يختص مبجال العلوم اإلنسانية .حاصلة عىل
الدكتوراه يف اللغويات التطبيقية من جامعة ووريك ،اململكة املتحدة ،واملاجستري والبكالوريوس يف الرتبية
ومناهجها من جامعة السلطان قابوس ،واملاجستري يف القانون الدويل والقانون التجاري من جامعة هريتفوردشري،
اململكة املتحدة .من مؤسيس مكتبة الطفل العامة وجمعية األطفال أولً  ،وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس
عامن .عملت يف كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس ،ورئيس ً
ة لقسم
ً
إدارة جمعية األطفال
أول يف سلطنة ُ
الدراسات والبحوث مبركز الدراسات العامنية يف الجامعة نفسها.

تنويع التعليم مفتاح التنويع االقتصادي
تناقش الورقة الدور املحوري الذي يؤديه التعليم املدريس وما بعد املدريس يف التنمية البرشية ومن ثم
التنويع االقتصادي ،لكونها أحد مكوناته األساسية .فجودة التعليم ومدى مواكبة األنظمة التعليمية للمهارات
املطلوبة يف سوق العمل ،والنظرة االسترشافية للنظام التعليمي التي تضع يف االعتبار التحوالت االجتامعية
م يف وضع أسس التنويع االقتصادي للدول .إن جودة بناء
واالقتصادية وتنويع العمق املعريف تضطلع بدور مه ّ
اإلنسان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجودة االقتصاد؛ وهذا ما نراه يف الدول التي نجحت يف تنويع اقتصادها بعد أن أولت
جل اهتاممها ونظرت إىل الفرد بصفته موردًا أساسيًا اعتنت ببنائه وتنويع قدراته ومهاراته.
التعليم ّ
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فرانك هيمبل
مدير معهد اللوجستيات يف جامعة أنهالت للعلوم التطبيقية ،أملانيا .وهو باحث يف مجال األعامل واالقتصاد
الدويل ،يركز عىل االسرتاتيجية التنظيمية والعمليات والرشاكات املعقدة .أجرى أبحاث ًا ود ّرس إدارة اللوجستيات
وسلسلة التوريد ،مع الرتكيز عىل صناعة النقل العاملية ،يف جامعات رائدة يف أملانيا وقطر.

اإلنشـاء الناجـح لسالسـل التوريـد املرنـة يخلـق إمكانـات ملزيـد مـن التنويع
منوذجا
الناجـح لالقتصـاد :قطـر
ً

عىل مدى ثالث سنوات ونصف ،ابتدا ًء من صيف  ،2017كان هنالك انطباع بوجود خالف دبلومايس أدى إىل وضع
قطر تحت الحصار .يف بداية الحصار ،كانت سالسل التوريد للسلع الحيوية يف حاجة إىل إعادة هيكلة .وكان ال بد من
رشاء املواد الغذائية ،وخاصة منتجات األلبان ،وغريها من اإلمدادات ذات الصلة من جميع أنحاء العامل ،وهو ما كان
مبنزلة تغيري كبري عن نهج التوريد الفردي الذي اتبعته قطر حتى ذلك الحني .كام جرى إنتاج بعض املنتجات الرئيسة
محليًا ،وتم إنشاء مرافق إنتاج جديدة .للتغلب عىل اآلثار العدائية للحصار ،متكنت قطر من أن تصبح أقل اعتامدًا عىل
اإلمدادات التقليدية ،وانفتحت عىل موردين جدد عىل أساس عاملي .كان إنشاء سالسل التوريد املرنة أحد املكونات
الرئيسة للتغلب عىل الحصار بصفة عامة .ومع ذلك ،ال تزال اآلثار اإليجابية لسالسل التوريد املرنة هذه تؤثر يف جهود
الدولة لزيادة تنويع اقتصادها .فعىل سبيل املثال ،تتمتع قطر اليوم باالكتفاء الذايت املفرط يف منتجات األلبان،
وميكن أن تبدأ يف النظر يف تصدير هذه السلع .تهدف الورقة إىل النظر يف الجهد الذي بذلته قطر يف التغلب
عىل حصار  ،2020-2017وتحويل هذه الجهد ليس فقط إىل حل للخالف الدبلومايس ،بل أيضً ا لالستفادة من آثاره
اإليجابية ألغراض التنويع االقتصادي.
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فريد الصحن
أستاذ اإلدارة يف كلية اإلدارة واقتصاديات التنمية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل الدكتوراه من جامعة
سرتاثكاليد ،اململكة املتحدة ( .)1984شغل منصب رئيس قسم إدارة األعامل ونائب العميد لشؤون خدمة املجتمع
وشؤون البيئة يف كلية التجارة بجامعة اإلسكندرية ،مرص .كام شغل منصب رئيس برنامج الدراسات العليا ورئيس
رئيسا لربنامج اإلدارة العامة (،)2020-2015
قسم إدارة األعامل والتسويق ( )2015-2011يف جامعة البحرين .عمل
ً
ومدي ًرا ملركز االمتياز للتدريب واالستشارات .تشمل خربته املهنية االستشارات اإلدارية والتسويقية وخدمات التدريب
للمنظامت العامة والخاصة يف املنطقة العربية.

التنويـع االقتصـادي :استراتيجية ومدخـل لتحقيـق التنميـة املسـتدامة -
منوذجـا
دولـة قطـر
ً

تُركّز الورقة عىل بيان جهد دولة قطر يف انتهاج اسرتاتيجية جديدة للتنويع االقتصادي ،ترتكز عىل اإلنتا جية
والتنافسية ،مع إيالء القطاع الخاص أهمية كبرية يف تحقيق النمو االقتصادي املستهدف خالل الفرتة .2020-2018
ويجري ذلك ،من خالل تقديم إطار عام لألجندة الوطنية للتنويع االقتصادي ،مع توضيح املرتكزات األساسية للنمو،
والقطاعات ذات األولوية ،والعوامل املساعدة للتنويع ،إضافة إىل العوامل الداعمة للمنظومة كلّها .وتعرض الورقة
النتيجة الرئيسة السرتاتيجية التنويع االقتصادي والنتائج الوسيطة ومجموعة األهداف االسرتاتيجية املؤدية إىل
تعزيز واستدامة مسار التنويع االقتصادي وتنمية القطاع الخاص ،وتعزيز مساهمته يف االقتصاد القطري ،وهو أحد
محاور ركيزة التنمية االقتصادية يف رؤية قطر الوطنية .2030
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مسلم سعيد مسن
القائم بأعامل األمني العام املساعد للجان اإلعالم مبجلس الشورى العامين .حاصل عىل املاجستري يف إدارة
األعامل من جامعة بيدفوردشاير ،اململكة املتحدة ،والبكالوريوس يف االقتصاد من جامعة السلطان قابوس .شغل
ريا اقتصاديًا فيه لعدة سنوات .ساهم يف
منصب مدير شؤون اللجنة االقتصادية واملالية باملجلس ،وعمل باحثًا وخب ً
العديد من الدراسات املتعلقة مبجلس الشورى ،خاص ً
ة حول القوانني املعروضة عىل املجلس .تظهر مؤلفاته يف
مجلة "الشورى" وجريدة "الرؤية".

كيفيـة اسـتغالل وتوظيـف االسـتثامر األجنبـي املبـارش يف توسـيع قاعـدة
التنويـع االقتصـادي بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية

ول االقتصاد العامين عىل أداة االستثامر األجنبي املبارش يف ترسيع برامج التنويع االقتصادي (تجربة سلطنة
يع ِّ
عامن واملأمول يف رؤية  )2040خالل السنوات املقبلة من عمر "رؤية عامن  ".2040تحاول الورقة تقييم دور
تدفقات االستثامر األجنبي املبارش خالل الفرتات :الربامج والخطط الخمسية منذ بواكري النهضة ( ،)1995-1976ورؤية
عامن ( ،)2020-1996ومستهدفات "رؤية عامن  ."2040وتسلط الورقة الضوء عىل تحديات القطاعات غري النفطية ،من
حيث جاذبيتها لالستثامر األجنبي املبارش ،وتقرتح بعض الربامج والسياسات وامليزات التي من شأنها تعزيز دور هذه
األداة يف تعميق التنويع االقتصادي وترسيع وتريته.
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مويض الحمود
أستاذة إدارة األعامل يف جامعة الكويت ،ورئيسة املجلس التأسييس لجامعة عبد الله السامل .حاصلة عىل الدكتوراه
يف إدارة األعامل من جامعة مدينة لندن .وهي عضو اللجنة العليا لجائزيت الدولة التقديرية والتشجيعية لعام ،2021
وعضو مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ،وعضو مجلس أمناء معهد الكويت لألبحاث .شغلت العديد
من املناصب الوزارية ،منها وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان ،ووزيرة التخطيط والتنمية ،ووزيرة التعليم العايل (-2009
 .)2014لها العديد من املؤلفات واألبحاث يف مجال اإلدارة والسلوك التنظيمي ،ولها مقال أسبوعي يف صحيفة
"القبس" الكويتية.

التنويـع االقتصـادي لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة مـن خالل
النمـو الـذيك :برامـج االبتـكارات ،الحاضنات ،الشركات الصغرية واملتوسـطة،

ونقـل التكنولوجيا

تعتمد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقتصادات قامئة عىل العوامل التي يعتمد ناتجها املحيل اإلجاميل
يف الغالب عىل موارد الطاقة مثل النفط والغاز .لقد أدركت حكومات دول مجلس التعاون منذ فرتة طويلة أهمية
التنويع االقتصادي من خالل االقتصاد الحديث الراسخ مثل برامج االبتكار ،وبرنامج الرشكات الصغرية واملتوسطة،
وبرنامج الحاضنات ،وبرامج نقل التكنولوجيا وتسويقها .تهدف الورقة إىل تحديد تأثري برامج االبتكار ،وبرنامج الرشكات
الصغرية واملتوسطة ،وبرنامج الحاضنات وبرامج نقل التكنولوجيا يف التنويع االقتصادي لدول مجلس التعاون من
وتقرتح خريطة طريق لتشكيل التنويع االقتصادي لدول مجلس التعاون بصفته اقتصادًا حديثًا
وجهات نظر مختلفة.
ُ
قامئًا عىل املعرفة.
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نورا اللهو
رئيسة قسم االستثامر يف "الرشكة األهلية للتأمني" منذ عام  .2013حاصلة عىل البكالوريوس يف إدارة األعامل
من جامعة غرينتش ،اململكة املتحدة .وهي عضو يف الجمعية االقتصادية الكويتية ،ونائب رئيس لجنة امللتقى
االقتصادي ،وعضو يف مبادرة "نوطك" التي تهدف إىل تثقيف املرأة باملبادئ األولية لالقتصاد.

التنوع االقتصادي
رأس املال البرشي وتأثريه يف
ّ
م األساس يف هيكلة اقتصاد الدول .واملورد البرشي هو
املورد البرشي هو أساس تشكيل أي دولة ،وهو من ث ّ
بكل بساطة الشعوب؛ عقولها وميولها وقدراتها ،وهو أداة فاعلة يف ازدهار اقتصاد الدول وتنوعها ،وكذلك
وع االقتصادي تختلف من دولة إىل أخرى؛ كون العامل الجغرايف والطبيعة
يف تدمريه .من املعلوم أن آلية التن ّ
وع وكيفيته .بناء عليه ،يجب عىل متخذي
التن
هذا
نوع
تحدد
التي
البوصلة
هي
السياسية للدولة واملوارد البرشية
ّ
القرار وضع خطة واسرتاتيجية لتوجيه شباب شعوبهم نحو ما تحتاج إليه الدولة لتقوية اقتصادها وتنويعه ،عن طريق
إنشاء جهاز مختص برأس املال البرشي .كون تضافر رأس املال البرشي مع دولة ذات رؤية تستثمر يف تأسيس
عا.
عا ومتنو ً
شعبها ،تُنتج لنا اقتصادًا مني ً
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هنادي املباريك
ما خربة يف األعامل
املدير التنفيذي امل ُ َ
سس لرشكة "ايكوسيستم لالستشارات اإلدارية" .لديها أكرث من  25عا ً
ؤ ِّ
بصفتها استشارية يف مجال دعم منظومة االبتكار والتكنولوجيا وريادة األعامل التي تهدف إىل التنويع االقتصادي
والنمو االقتصادي القائم عىل املعارف والتكنولوجيا والتنمية املستدامة .صدر لها عدد من املؤلفات.

التنويـع االقتصـادي لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة مـن خالل
النمـو الـذيك :برامـج االبتـكارات ،الحاضنات ،الشركات الصغرية واملتوسـطة،

ونقـل التكنولوجيا

تعتمد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقتصادات قامئة عىل العوامل التي يعتمد ناتجها املحيل اإلجاميل
يف الغالب عىل موارد الطاقة مثل النفط والغاز .لقد أدركت حكومات دول مجلس التعاون منذ فرتة طويلة أهمية
التنويع االقتصادي من خالل االقتصاد الحديث الراسخ مثل برامج االبتكار ،وبرنامج الرشكات الصغرية واملتوسطة،
وبرنامج الحاضنات ،وبرامج نقل التكنولوجيا وتسويقها .تهدف الورقة إىل تحديد تأثري برامج االبتكار ،وبرنامج الرشكات
الصغرية واملتوسطة ،وبرنامج الحاضنات وبرامج نقل التكنولوجيا يف التنويع االقتصادي لدول مجلس التعاون من
وتقرتح خريطة طريق لتشكيل التنويع االقتصادي لدول مجلس التعاون بصفته اقتصادًا حديثًا
وجهات نظر مختلفة.
ُ
قامئًا عىل املعرفة.
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يوسف البلويش
كبري االقتصاديني يف فريق عمل "رؤية عامن  ،"2040ومسؤول يف البنك املركزي العامين .عمل مستشا ًرا لالستثامر
األجنبي املبارش لكل من املجلس األعىل للتخطيط يف سلطنة عامن وصندوق النقد الدويل .نرش عىل نطاق
واسع حول القضايا االقتصادية والتجارة اإلقليمية ،وال سيام كتابه لعام  2018بعنوان "االقتصاد العامين :العوملة
ورياح التغيري" .وهو مساهم منتظم يف املنتديات السياسية ،ومحارض يف برامج درجة املاجستري يف كلية كنغ
الربيطانية ،ويف كلية جي يو تيك العامنية.

دور القطـاع الخـاص واالسـتثامر األجنبـي املبـارش يف التنويـع االقتصـادي
يف دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة

ما جيدًا يف العقود الخمسة املاضية يف جميع جوانب التنمية .ومع ذلك ،هناك عدد
حققت دول مجلس التعاون تقد ً
من التحديات الكبرية التي تواجه دول الخليج ،مبا يف ذلك تنويع القاعدة االقتصادية ،وزيادة مساهامت القطاع الخاص
يف الناتج املحيل اإلجاميل .يف مواجهة التحديات االقتصادية والتحوالت الجيوسياسية ،أصبح التنويع االقتصادي
رضوريًا للخليج للتحرك نحو مسار تنمية أكرث استدامة .تهدف الورقة إىل إجراء تقييم نقدي لجهود دول مجلس
عا،
التعاون الحالية لتحويل اقتصاداتها بعيدًا عن االعتامد الشديد عىل الهيدروكربونات نحو أنظمة اقتصادية أكرث تنو ً
عامن كدراسة حالة؛ وذلك من أجل فهم اتجاهات وأمناط التقدم
حيث يصبح القطاع الخاص محرك النمو مع اعتامد ُ
ٍ
البطيء يف القطاع الخاص عىل نح ٍ
واف .وتناقش الورقة العوامل السياقية التي لها أهمية كبرية يف تفسري
و
التقدم البطيء عىل جبهة التنويع االقتصادي .وتحاول اإلجابة عن األسئلة الرئيسة التالية :ملاذا تحقق دول مجلس
حا محدودًا يف مجال التنويع االقتصادي؟ ما أسباب ذلك؟ وكيف ميكن لدول مجلس التعاون التعامل مع
التعاون نجا ً
معضلة التنويع االقتصادي؟
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رؤساء الجلسات
جنان أتيلغان

رئيسة قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف قسم التعاون األورويب والدويل يف مؤسسة كونراد أديناور .حاصلة
ة للربنامج اإلقليمي للحوار السيايس لجنوب البحر األبيض املتوسط
عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية .عملت مدير ً

يف تونس ،والربنامج اإلقليمي لجنوب القوقاز يف تبلييس ( .)2015-2011واشتمل عملها يف مؤسسة كونراد أديناور
أيضً ا عىل إدارة مكاتب املؤسسة يف تايالند واألرايض الفلسطينية واألردن .كام عملت منسق ً
ة للسياسة األوروبية يف

مقر املؤسسة بربلني (.)2007-2005

حامد عيل

أستاذ مشارك وعميد كليّة اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل الدكتوراه

عمل باحثًا يف مكتب املحاسبة الحكومي األمرييك (،)GAO
َ
يف االقتصاد والسياسة العامة من جامعة تكساس-أوسنت.
تنصب اهتامماته البحثيّة يف اقتصاديّات
رئيسا يف تقارير مختلفة قُدّمت للجان الكونغرس األمرييك.
مساهم
حيث كان
ً
ً
ُّ
السالم ،وانعدام املساواة االقتصادية ،واإلنفاق الدفاعي ،واملوارد الطبيعية والرصاع .وهو محرر /مؤلف مشارك
ملجموعة من الكتب ،منها" :املوارد الطبيعية وعدم املساواة والرصاع" ( ،)2021و"اإلصالحات املؤسسية والحوكمة

وتقديم الخدمات يف بلدان الجنوب" ( ،)2021و"االقتصاد السيايس لدارفور :سع ًيا إىل التنمية" ( ،)2014و"اإلنفاق عىل

الدفاع واملوارد الطبيعية والرصاع" (.)2017

حيدر سعيد

رئيس قسم األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس تحرير دورية "سياسات عربية" التي يصدرها
املركز .حاصل عىل الدكتوراه يف اللسانيات ،من الجامعة املستنرصية يف بغداد ( .)2001يكتب يف الفكر والنقد

والسياسة .أسهم يف تأليف التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق لسنتي  2009و .2014صدر له عن املركز
العريب كتاب "الشيعة العرب :الهوية واملواطنة" ( /2019تحرير) ،وكان قد صدر له "سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة

الوطنية يف العراق" ( ،)2009و"األدب ومتثيل العامل" ( .)2002وكتب ثالثة فصول يف الكتاب الذي أصدره املركز العريب
عن داعش ،بعنوان "تنظيم الدولة املكنى داعش" ( .)2018ويف  ،2008كان قد أسهم مع فريق بحثي يف إنجاز كتاب عن
"وضع العلوم االجتامعية يف الجامعات العراقية".

سحر يوسف

أستاذة مساعدة يف برنامج اقتصاديات التنمية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حاصلة عىل الدكتوراه يف االقتصاد

التطبيقي من جامعة والية أوهايو ،الواليات املتحدة .تتمحور أبحاثها حول االقتصاد السيايس واقتصاديات التنمية
والتجارة الدولية ،وتركز مشاريعها البحثية الحالية عىل العوامل املرتبطة بالنزاعات ،مثل ندرة موارد املياه وتغري املناخ،
إضافة إىل دور السياسات التجارية يف التخفيف من حدة النزاعات.

فابيان بلومبريغ

املمثل اإلقليمي لدول الخليج يف مؤسسة كونراد أديناور .درس العلوم السياسية يف جامعة بون وجامعة برلني الحرة.

ممثل ملؤسسة كونراد أديناور يف باكستان ،ومساعد األمني العام ونائب رئيس املكتب التنفيذي للمؤسسة،
ً
عمل
ومستشار إلدارة االسرتاتيجيات والتخطيط يف مقر االتحاد الدميقراطي املسيحي .كام عمل مساعدًا ليورغن روتجرز،
26

الوزير السابق ورئيس شامل الراين وستفاليا ( ،)2011-2010وكات ًبا لخطابات الرئيس والرئيس الفخري هانز جريت
بوترينغ ،الرئيس السابق للربملان األورويب ،وبرنهارد فوغل ،الوزير السابق (.)2010-2009

محمد ياغي

زميل باحث ومدير برامج يف الربنامج اإلقليمي لدول الخليج يف مؤسسة كونراد أديناور .حاصل عىل الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة غويلف ،كندا .يشتمل بحثه عىل العالقات الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،ويركز يف بحثه بشكل خاص عىل الدور املتنامي لدول الخليج يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،وعىل أمن دول الخليج ،وعىل املساعدات الخارجية لدول مجلس التعاون ،وعىل التحول االجتامعي داخل
عمل أستاذًا مساعدًا يف قسم الدراسات السياسية يف جامعة كوينز ،كندا.
َ
هذه الدول.

مروان قبالن

مدير وحدة الدراسات السياسية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس منتدى دراسات الخليج
والجزيرة العربية ،ومسؤول برنامج الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدويل يف معهد الدوحة للدراسات العليا.
له عدة كتب وأبحاث منشورة باللغتني العربية واإلنكليزية يف قضايا السياسة الخارجية والعالقات الدولية ،آخرها
"سياسة قطر الخارجية :االسرتاتيجيا يف مواجهة الجغرافيا" (.)2021
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