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تقرير حالة البالد لعام  :2019شكر وتقدير

أتوجه باسم املجلس االقتصادي واالجتماعي ،بالشكر والتقدير للوزارات واملؤسسات
ّ

احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص واملجتمع املدني وممثّ ليهم على تعاونهم يف إعداد
تقرير حالة البالد لعام .2019
أعدوا
والشكر اجلزيل للخبراء واملختصني يف القطاعات واملجاالت املختلفة الذين
ّ

تضمنها التقرير ،وللمحكّ مني الذين تولّوا حتكيم هذه املراجعات بطريقة
املراجعات التي
ّ
علمية أسهمت يف تعزيز جودة احملتوى ،ولضباط االرتباط من الوزارات واجلهات املعنية

ملساهمتهم يف التقرير وتقدمي ّ
كل ما يلزم من معلومات.

لبوا دعوة املجلس للمشاركة يف جلسات العصف الذهني وورش العمل على
والشكر للذين ّ
َ
النقاش باألفكار واملقترحات والتوصيات.
مدار فترة إعداد التقرير ،والذين أثْ روا
وال يسعني هنا ّإل أن أزجي َ
بالغ الشكر للزميل محمد النابلسي ،األمني العام للمجلس،
ّ
اإلشرايف يف إجناز التقرير.
لدوره
وعلى املستوى اإلعالمي ،أشكر الزميل ناجح أبو الزين ،املستشار اإلعالمي للمجلس،
إلعداد اخلطة اإلعالمية ومتابعة تنفيذها.
وعلى املستوى الفني ،أشكر الكاتب جعفر العقيلي على جهوده يف التحرير واملراجعة
نسق التقرير فنّ ي ًا قبل الطباعة.
واملصمم
اللغوية للتقرير،
َ
الفني بسام حمدان الذي ّ
ّ
ويف اخلتام؛ أتقدم بالشكر للزمالء والزميالت يف املجلس االقتصادي واالجتماعيٍّ ،
كل يف

الرئيسيني
وأخص املنسقَ ني
قدموه من جهد وتعاون خالل إعداد التقرير؛
موقعه ،على ما ّ
َّ
ّ
الباحثة نوف أبو شهاب والباحث هشام الشطرات؛ َ
اللذين عمال بدأب خالل مراحل إعداد
هذا التقرير .والشكر أيض ًا للزمالء الباحثني يف دائرة الدراسات واألبحاث يف املجلس:

خلود احلالحلة ،ودعاء املصري ،ومحمود الشعالن ،ونبيل الشرع ،وعارف الطوالبة،
وهدى عامر ،وزياد درادكة؛ والزمالء يف الدائرة اإلدارية :أحمد الصوافني ،والرا قعوار،
وربى احلياري ،ومحمد رحيمة ،وإميان عوكل ،وعصام أبو الهيجاء ،وهديل
وديانا التركُ ،
الزايدي ،وسوسن أبو الزينات ،ومحمد سعادة ،ومجدي احلراسيس ،وحنة الدبابنة،

رمان ،وسعد النمروطي؛ وكذلك
وأحمد العداربة ،ومحمود البستنجي ،ومحمد أبو ّ
للمتدربني محمد باكير وحنني الظاهر.

رئيـس املجلس االقتصادي واالجتماعي

مصطفى احلمارنه
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