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شكر وتقدير
إن تقرير حالة البالد جهد جماعي بامتياز لم يكن ليتم بدون التعاون الوثيق من جهات
وأطراف عدة .فكل الشكر والتقدير للوزارات واملؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص
كبير يف جتويد هذا
دور
واملجتمع املدني على ما أبدوه من تعاون وجهد والذي كان لهما ٌ
ٌ
التقرير.

يتقدم املجلس بالشكر اجلزيل لعطوفة الدكتور مصطفى حمارنه وملعالي السيد محمد
النابلسي ملبادرتهما يف إطالق تقرير حالة البالد األول يف عام  ،2018وملعالي الدكتور محمد
احلاليقة ،الرئيس السابق للمجلس لدوره يف التحضيرات األولية لهذا التقرير قبل انتقاله
من املجلس.
وكذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير للخبراء واملختصني يف القطاعات واملجاالت املختلفة،
تضمنها التقرير ،وللمحكّ مني الذين تولّوا حتكيم
الذين قاموا بإعداد أوراق املراجعات التي
ّ
هذه األوراق بطريقة علمية أسهمت يف تعزيز جودة احملتوى .كما يتقدم املجلس بالشكر

اجلزيل لكل املشاركني يف جلسات العصف الذهني وورش العمل من اخلبراء واألكادمييني من
مدة إعداد التقرير ،وملا قدموه من أفكار ومقترحات وتوصيات
كافة القطاعات على مدار ّ
قيمة.

كما أشكر األمني العام للمجلس الدكتور متري مدانات ،على دوره اإلشرايف يف متابعة التقرير
والتنسيق بني كافة اجلهات للخروج بالتقرير بشكله النهائي .وال يفوتني التقدم بالشكر
للسيد بسام حمدان على جهوده يف تصميم هذا التقرير وتنسيقه.
ويف اخلتام ،أشكر زميالتي وزمالئي يف املجلس االقتصادي واالجتماعيً ّ ،
كل بحسب موقعه،
وأخص بالذكر السيد محمود الشعالن
قدموه خالل إعداد التقرير من جهود وتعاون،
على ما ّ
ّ

املنس َق العام للتقرير ،ود.هدى عامر املدققة اللغوية للتقرير ،والباحثني يف
وزياد درادكة
ّ

دائرة الدراسات واألبحاث الزمالء :د.خلود احلالحلة ،ودعاء املصري ،ونبيل الشرع ،ويف
الدائرة اإلعالمية :عمر كالب وحنني الظاهر ومحمد باكير ،ويف الدائرة اإلدارية :إيناس
وربى احلياري ،ومحمد رحيمة ،وإميان عوكل ،وعصام
شطناوي ،والرا قعوار ،وديانا التركُ ،
أبو الهيجاء ،وهديل الزايدي ،وسوسن أبو الزينات ،ومحمد سعادة ،ومجدي احلراسيس،

رمان.
وحنة الدبابنة ،وأحمد العداربة ،ومحمود البستنجي ،ومحمد أبو ّ
رئيـس املجلس االقتصادي واالجتماعي
األستاذ الدكتور موسى شتيوي
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