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�شكر وتقدير

يتقدم املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بخال�ص ال�شكر والتقدير للوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين وممثليهم على تعاونهم يف �إعداد تقرير
«حالة البالد» لعام  ،2018وعلى حما�ستهم لهذا امل�شروع التي ال ّ
تقل عن حما�ستنا ،بل تكافئها
وت�ضاهيها.
ويتقدم املجل�س بال�شكر للخرباء واملخت�صني يف القطاعات واملجاالت املختلفة الذين قاموا
ب�إعداد �أوراق املراجعات التي ت�ض ّمنها التقرير ،وللمحكّمني الذين تو ّلوا حتكيم هذه الأوراق
املحررين
بطريقة علمية �أ�سهمت يف تعزيز جودة املحتوى .وال�شكر مو�صول هنا لفريق
ّ
ّ
واملدققني اللغويني ب�إ�شراف الأ�ستاذ جعفر العقيلي على جهودهم يف حترير املراجعات البالغ
عددها خم�س ًا وثالثني مراجعة .وال�شكر �أي�ض ًا للمخرج الفني ب�سام حمدان على ما قدمه من
ر�ؤى فنية خالل تن�سيق التقرير وت�صميمه .كما يتقدم املجل�س بال�شكر اجلزيل لكل من �شارك
يف جل�سات الع�صف الذهني وور�ش العمل على مدار فرتة �إعداد التقرير ،وملا �أبدوه من �أفكار
ومقرتحات وتو�صيات.
و�أتقدم بال�شكر اجلزيل للزميل الأ�ستاذ حممد النابل�سي ،الأمني العام للمجل�س ،لدوره
الإ�شرا ّ
يف على �إجناز هذا التقرير الذي بات بني �أيديكم ،وللزميل الأ�ستاذ ناجح �أبو الزين
امل�ست�شار الإعالمي للمجل�س ،لدوره يف �إعداد اخلطة الإعالمية ومتابعة تنفيذها.
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املن�س َقني
وعلى امل�ستوى الفني ،ف�إين �أ�شكر الزميل ه�شام ال�شطرات والزميلة نوف �أبو �شهابّ ،
الرئي�س َّيني للتقرير ،واللذين عمال على متابعة تفا�صيله التنفيذية منذ اللحظة الأولى،
وحتى االنتهاء من عمل الفريق عليه.
ويف اخلتام� ،أ�شكر الزمالء يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،كلاّ ً بح�سب موقعه ،على ما
أخ�ص بالذكر الباحثني يف دائرة الدرا�سات
ّ
قدموه خالل �إعداد التقرير من جهود وتعاون؛ و� ّ
والأبحاث الزمالء :خلود احلالحلة ،ودعاء امل�صري ،وحممود ال�شعالن ،ونبيل ال�شرع ،وزياد
درادكة؛ والزمالء يف الدائرة الإدارية� :أحمد ال�صوافني ،والرا قعوار ،وديانا الرتك ،و ُربى
احلياري ،وحممد رحيمة ،و�إميان عوكل ،وع�صام �أبو الهيجاء ،وهديل الزايدي ،و�سو�سن �أبو
الزينات ،وحممد �سعادة ،وجمدي احلرا�سي�س ،وحنة الدبابنة ،و�أحمد العداربة ،وحممود
الب�ستنجي ،وحممد �أبو ر ّمان ،و�سعد النمروطي.

رئيـ�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
م�صطفى احلمارنه
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