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يصدر هذا التقرير )حالة البالد 2020( بجهد جماعي تعاون فيه العديد من الوزارات 
املدني وممثليهم ولهم جميعَا  القطاع اخلاص واملجتمع  واملؤسسات احلكومية ومؤسسات 
عملية  خالل  قدموها  التي  واملالحظات  األفكار  وعلى  تعاونهم  على  والتقدير  الشكر 

الدراسة والبحث إلجناز املراجعات القطاعية. 

للخبراء  والتقدير  الشكر  بخالص  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  باسم  وأتقدم 
التي  املراجعات  أوراق  بإعداد  قاموا  الذين  املختلفة  واملجاالت  القطاعات  يف  واملختصني 
تضّمنها التقرير، وللمحّكمني الذين توّلوا حتكيم هذه األوراق بطريقة علمية أسهمت يف 
تعزيز جودة احملتوى. والشكر موصول هنا لألستاذ جعفر العقيلي احملرر واملدقق اللغوي، 
على جهوده يف حترير التقرير واملراجعات البالغ عددها إثنان وعشرون مراجعة. والشكر 
ايضا للمخرج الفني بسام حمدان على ما قدمه من مالحظات فنية خالل تنسيق التقرير 
وتصميمه. كما يتقدم املجلس بالشكر اجلزيل لكل املشاركني يف جلسات العصف الذهني 

وورش العمل على مدار فترة إعداد التقرير، وملا قدموه من أفكار ومقترحات وتوصيات. 

ويتقدم املجلس أيضًا بالشكر اجلزيل لسعادة العني الدكتور مصطفى حمارنه، الرئيس 
السابق للمجلس، وملعالي السيد محمد النابلسي، األمني العام السابق للمجلس، وللسيد 
ناجح أبو الزين، املستشار اإلعالمي السابق للمجلس، لدورهم يف إعداد هذا التقرير الذي 

بات بني أيديكم قبل انتقالهم من املجلس.
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دوره  على  الصوافني،  موسى  أحمد  املهندس  عطوفة  للمجلس  العام  األمني  أشكر  كما 
بشكله  بالتقرير  للخروج  اجلهات  كافة  بني  ما  والتنسيق  التقرير  متابعة  يف  االشرايف 

النهائي. 

ني  الرئيسيَّ املنّسَقني  أبو شهاب،  والزميلة نوف  الشطرات  الزميل هشام  ويف اخلتام، أشكر 
وحتى  األولى،  اللحظة  منذ  التنفيذية  تفاصيله  متابعة  على  عمال  واللذين  للتقرير، 
االقتصادي  املجلس  يف  وزمالئي  زميالتي  أشكر  كما  عليه.  الفريق  عمل  من  االنتهاء 
جهود  من  التقرير  إعداد  خالل  قّدموه  ما  على  موقعه،  بحسب  كاّلً  واالجتماعي، 
وتعاون؛ وأخّص بالذكر الباحثني يف دائرة الدراسات واألبحاث الزمالء: خلود احلالحلة، 
الدائرة  الشرع وهدى عامر؛ ويف  ونبيل  الشعالن،  وزياد درادكة، ومحمود  املصري،  ودعاء 
االعالمية: حنني الظاهر ومحمد باكير، ويف الدائرة اإلدارية: الرا قعوار، وديانا الترك، 
الزايدي،  وهديل  الهيجاء،  أبو  وعصام  عوكل،  وإميان  رحيمة،  ومحمد  احلياري،  وُربى 
وأحمد  الدبابنة،  وحنة  احلراسيس،  ومجدي  سعادة،  ومحمد  الزينات،  أبو  وسوسن 

العداربة، ومحمود البستنجي، ومحمد أبو رّمان، وسعد النمروطي. 

 الرئيـس التنفيذي للمجلس االقتصادي واالجتماعي

د. محمد أحمد احلاليقة
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