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 "اإلسكوا" مع تفاهم رسالة يوقع" االستراتيجية الدراسات"

 بترا

 مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ٬رسالة تفاهم ٬االستراتيجية في الجامعة األردنيةوقع مركز الدراسات 

تقوم بموجبها األخيرة بتقديم دعم فني ألوراق السياسات التي يهدف  ٬(اإلسكوا)واالجتماعية لغربي آسيا 

 ٬شتيوي وقال رئيس المركز الدكتور موسى .إلى صياغتها "2030  0202سيناريوهات األردن "مشروع 

 بات بمنتصف الطريق في عمله على ٬الذي وقع الرسالة نيابة عن الجامعة األردنية ٬إن المركز"

إن هذ المشروع هو  ٬وأضاف .متوقعا غنجاز العمل كامال في شهر تشرين الثاني المقبل ٬"السيناريوهات

تراتيجي في القضايا مشروع وطني وحيوي يقوم به المركز والجامعة األردنية لتعميق التفكير االس"

إال أن هناك  ٬األردن حقق الكثير من اإلنجازات التنموية بالمجاالت كافة"موضحاً أن  ٬"الوطنية واألولويات

إلى الظروف اإلقليمية السياسية واالقتصادية التي أدت إلى  باإلضافة ٬قضايا ومشاكل أفرزتها مسيرة التنمية

ار شتيوي إلى أنه تم تشكيل خمس لجان لتطبيق رؤية هذا المشروع وأش ."إيجاد بيئة متداخلة وأكثر تعقيدا

باإلضافة إلى اللجنة  ٬اإلنسانية واالجتماعية التنمية ٬الطاقة والمياه ٬الحوكمة ٬السياسية ٬هي االقتصادية

ويعكف الخبراء على تحضير أكثر  .خبيرا وخبيرة من كل المجاالت 54مبيناً أن اللجان تضم نحو  ٬الفنية

 وفقا لشتيوي الذي اعتبر أن األوراق ستكون مدخال أساسيا ٬ورقة سياسات في المجاالت كافة 04من 

وأخرى  ٬وأعلن شتيوي عن عقد ورشة منتصف أيار المقبل لالتفاق على النماذج .باالستشراف المستقبلي

مباشرة كتابة السيناريوهات ومراجعتها تمهيدا  يعقبها ٬أواسط حزيران المقبل لمناقشة النماذج التحليلية

وردا على سؤال حول إمكانية أن تأخذ السيناريوهات بعين االعتبار التغييرات  .لوضعها بصورتها النهائية

هذا السيناريو سيكون مطروحا ويؤخذ بين  أكد شتيوي أن ٬الجغرافية التي من المتوقع أن تحدث في المنطقة



عبر نائب األمين العام  ٬من جانبه .مثمراً " اإلسكوا"ا عن أمله في أن يكون التعاون مع معرب ٬االعتبار

 الدكتور عبدهللا الدردري عن سعادته بالتعاون المقبل مع( اإلسكوا)التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية 

وراق السياسات التي ستقوم على المساعدة في مراجعة أ" اإلسكوا"مبيناً أن لجان  ٬الجامعة األردنية

المعرفة "ودمج " التنمية المستدامة"واعتبر الدردري  .أهداف المنظمة ومطابقتها مع ٬سيصدرها المشروع

مشيرا الى أن القيمتين  ٬من أهم األسس التي ستركز عليها المنظمة في تقييمها ألوراق السياسات" بالتقانة

 ٬وأضاف ."0202  0202سيناريوهات األردن "شروع المذكورتين تنسجمان ورؤية الجامعة والمركز في م

ستبذل جهدها وتقدم كل التسهيالت التي يتطلبها المشروع " اإلسكوا"إن  ٬خالل حفل توقيع رسالة التفاهم

مبينا أهمية إدخال التقانة والتكنولوجيا في كل  ٬حدده شتيوي في تشرين الثاني المقبل إلنجازه في الوقت الذي

وطلب  .المقبلة والعالقة بين األزمات والتنمية عاما 54لتي قد يصل اليها األردن في السيناريوهات ا

معبرا عن  ٬بالمشاركة ببعض األفكار التي من الممكن أن تكون مفيدة للمشروع" اإلسكوا"الدردري بأن تقوم 

د أن هذا المشروع وأك .وتقديم المساعدات الفنية خالل فترة تنفيذ السيناريوهات أمله بأن يستمر التعاون

على تقديم المساعدة الفنية بإدماج التكنولوجيا بالتنمية " اإلسكوا"فيما يقتصر دور  ٬وطني أردني"

وحضر  ."يشكل سابقة في التعاون بين اإلسكوا والجامعات"الى أن توقيع رسالة التفاهم  مشيرا ٬"والنمذجة

كل من المنجي بيده " اإلسكوا"وعن  ٬ر عزمي محافظةتوقيع الرسالة رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتو

وعلى هامش حفل التوقيع الذي تم في قاعة  .االندلسي والدكتور حيدر فريحات والدكتور فؤاد مراد والحبيب

التباحث بين  حيث تم ٬"اإلسكوا"اجتمع رؤساء اللجان القطاعية مع ممثلي  ٬مركز الدراسات االستراتيجية

 .ألوراق المفترض صياغتها خالل الفترة المقبلةالجانبين ومناقشة ا

 

 - 5353 األردن سيناريوهات" حول" االسكوا"و" األردنية" بين تفاهم رسالة

5303" 

 األردنيالغد 

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع تفاهم٬ رسالة دنية٬األر الجامعة في االستراتيجية الدراسات مركز وقع

 يهدف التي السياسات ألوراق فني دعم بتقديم األخيرة بموجبها تقوم ٬(االسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 .صياغتها إلى" 0202 - 0202 األردن سيناريوهات" مشروع

 بات األردنية٬ الجامعة عن نيابة الرسالة وقع الذي المركز٬ إن شتيوي موسى الدكتور المركز رئيس وقال

( نوفمبر) الثاني تشرين شهر في الكامل العمل إنتهاء متوقعا السيناريوهات٬ على عمله في الطريق بمنتصف

 .المقبل

 التفكير لتعميق األردنية والجامعة المركز به يقوم وحيوي وطني مشروع" هو المشروع هذا إن وأضاف

 التنموية اإلنجازات من الكثير حقق األردن" أن موضحاً  ٬"الوطنية واألولويات القضايا في االستراتيجي



 اإلقليمية الظروف إلى باإلضافة التنمية٬ مسيرة أفرزتها ومشاكل قضايا هناك أن إال كافة٬ بالمجاالت

 ".تعقيدا وأكثر متداخلة بيئة ايجاد إلى أدت التي واالقتصادية السياسية

 الحوكمة٬ سياسية٬ اقتصادية٬: المشروع هذا رؤية تطبيق لجان خمس تشكيل تم أنه إلى شتيوي وأشار

 نحو بمجملها تضم اللجان أن مبنياً  الفنية٬ اللجنة إلى باإلضافة واالجتماعية٬ اإلنسانية التنمية والمياه٬ الطاقة

 .المجاالت كل من وخبيرة خبيرا 54

 أن اعتبر الذي لشتيوي وفقا كافة٬ المجاالت في سياسات ورقة 04 من أكثر تحضير على الخبراء ويعكف

 .المستقبلي باالستشراف أساسيا مدخال ستكون األوراق

 أواسط وأخرى النماذج٬ على لالتفاق المقبل( مايو) أيار منتصف ورشة ستعقد أنه شتيوي أوضح كما

 تمهيدا ومراجعتها اريوهاتالسين بكتابة المباشرة يعقبها التحليلية٬ النماذج لمناقشة المقبل( يونيو) حزيران

 .النهائية بصورتها لوضعها

 أن المتوقع من التي الجغرافية التغييرات االعتبار بعين السيناريوهات تأخذ أن إمكانية حول سؤال على وردا

 .االعتبار بين ويؤخذ مطروحا سيكون السيناريو هذا بأن شتيوي أكد المنطقة٬ في تحدث

 الدردري عبدهللا الدكتور( اإلسكوا) واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي العام األمين نائب بين جانبه٬ من

 ومطابقتها المشروع٬ سيصدرها التي السياسات أوراق مراجعة في المساعدة على ستقوم" اإلسكوا" لجان أن

 .المنظمة أهداف مع

 في المنظمة عليها ستركز التي األسس أهم من" بالتقانة المعرفة" ودمج" المستدامة التنمية" الدردري وعدّ 

 في والمركز الجامعة ورؤية تنسجمان أساسا المذكورتين القيمتين بأن معتبراً  السياسات٬ ألوراق تقييمها

 ".0202 - 0202 األردن سيناريوهات" مشروع

 يصل قد التي السيناريوهات كل في والتكنولوجيا التقانة إدخال أهمية التفاهم٬ رسالة توقيع حفل خالل وبين٬

 .والتنمية األزمات بين والعالقة المقبلة عام 54الـ في األردن اليها

 للمشروع٬ مفيدة تكون أن الممكن من التي األفكار ببعض بالمشاركة" اإلسكوا" تقوم بأن الدردري واستأذن

 .اللجان رؤساء من الحاضرون به رّحب الذي األمر

 بإدماج الفنية المساعدة بتقديم" اإلسكوا" دور يقتصر فيما أردني٬ وطني هو" المشروع هذ أن وأكد

 ".والنمذجة بالتنمية التكنولوجيا

 

 «اإلسكوا» مع تفاهم رسالة يوقع «اإلستراتيجية اتالدراس»

 الدستور



 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع تفاهم٬ رسالة األردنية٬ الجامعة في االستراتيجية الدراسات مركز وقع

 يهدف التي السياسات ألوراق فني دعم بتقديم األخيرة بموجبها تقوم ٬(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 .صياغتها ىإل« 0202 - 0202 األردن سيناريوهات» مشروع

 األردنية٬ الجامعة عن نيابة الرسالة وقع الذي المركز٬ إن» شتيوي٬ موسى الدكتور المركز رئيس وقال

 الثاني تشرين شهر في كامال العمل انجاز متوقعا ٬«السيناريوهات على عمله في الطريق بمنتصف بات

 .المقبل

 الدردري عبدهللا الدكتور( اإلسكوا) واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي العام األمين نائب عبر جانبه٬ من

 في المساعدة على ستقوم «اإلسكوا» لجان أن مبيناً  األردنية٬ الجامعة مع المقبل بالتعاون سعادته عن

 (.بترا.)المنظمة أهداف مع ومطابقتها المشروع٬ سيصدرها التي السياسات أوراق مراجعة

 

 "اإلسكوا" مع تفاهم رسالة يوقع" االستراتيجية الدراسات"

 المدينة نيوز

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع تفاهم٬ رسالة األردنية٬ الجامعة في االستراتيجية الدراسات كزمر وقع

 يهدف التي السياسات ألوراق فني دعم بتقديم األخيرة بموجبها تقوم ٬(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 .صياغتها إلى" 0202 - 0202 األردن سيناريوهات" مشروع

 بات األردنية٬ الجامعة عن نيابة الرسالة وقع الذي المركز٬ إن" شتيوي٬ موسى الدكتور المركز رئيس وقال

 .المقبل الثاني تشرين شهر في كامال العمل غنجاز متوقعا ٬"السيناريوهات على عمله في الطريق بمنتصف

 التفكير لتعميق األردنية والجامعة المركز به يقوم وحيوي وطني مشروع" هو المشروع هذ إن وأضاف٬

 التنموية اإلنجازات من الكثير حقق األردن" أن موضحاً  ٬"الوطنية واألولويات القضايا في االستراتيجي

 اإلقليمية الظروف إلى باإلضافة التنمية٬ مسيرة أفرزتها ومشاكل قضايا هناك أن إال كافة٬ بالمجاالت

 ".تعقيدا وأكثر متداخلة بيئة إيجاد إلى أدت التي واالقتصادية السياسية

 السياسية٬ االقتصادية٬ هي المشروع هذا رؤية لتطبيق لجان خمس تشكيل تم أنه إلى شتيوي وأشار

 تضم اللجان أن مبيناً  الفنية٬ اللجنة إلى باإلضافة واالجتماعية٬ اإلنسانية التنمية والمياه٬ الطاقة الحوكمة٬

 .المجاالت كل من وخبيرة خبيرا 54 نحو

 أن اعتبر الذي لشتيوي وفقا كافة٬ المجاالت في سياسات ورقة 04 من أكثر تحضير على الخبراء ويعكف

 .المستقبلي باالستشراف أساسيا مدخال ستكون األوراق

 المقبل حزيران أواسط وأخرى النماذج٬ على لالتفاق المقبل أيار منتصف ورشة عقد عن شتيوي وأعلن

 .النهائية بصورتها لوضعها تمهيدا ومراجعتها السيناريوهات كتابة مباشرة يعقبها التحليلية٬ النماذج لمناقشة



 أن المتوقع من التي الجغرافية التغييرات االعتبار بعين السيناريوهات تأخذ أن إمكانية حول سؤال على وردا

 في أمله عن معربا االعتبار٬ بين ويؤخذ مطروحا سيكون السيناريو هذا أن شتيوي أكد المنطقة٬ في تحدث

 .مثمراً " اإلسكوا" مع التعاون يكون أن

 الدردري عبدهللا الدكتور( اإلسكوا) واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي العام األمين نائب عبر جانبه٬ من

 مراجعة في المساعدة على ستقوم" اإلسكوا" لجان أن مبيناً  األردنية٬ الجامعة مع المقبل بالتعاون سعادته عن

 .المنظمة أهداف مع ومطابقتها المشروع٬ سيصدرها التي السياسات أوراق

 في المنظمة عليها ستركز التي األسس أهم من" بالتقانة المعرفة" ودمج" المستدامة التنمية" الدردري واعتبر

 مشروع في مركزوال الجامعة ورؤية تنسجمان المذكورتين القيمتين أن الى مشيرا السياسات٬ ألوراق تقييمها

 ".0202 - 0202 األردن سيناريوهات"

 يتطلبها التي التسهيالت كل وتقدم جهدها ستبذل" اإلسكوا" إن التفاهم٬ رسالة توقيع حفل خالل وأضاف٬

 التقانة إدخال أهمية مبينا المقبل٬ الثاني تشرين في شتيوي حدده الذي الوقت في إلنجازه المشروع

 األزمات بين والعالقة المقبلة عاما 54 في األردن اليها يصل قد التي السيناريوهات كل في والتكنولوجيا

 .والتنمية

 

 للمشروع٬ مفيدة تكون أن الممكن من التي األفكار ببعض بالمشاركة" اإلسكوا" تقوم بأن الدردري وطلب

 .السيناريوهات تنفيذ فترة خالل الفنية المساعدات وتقديم التعاون يستمر بأن أمله عن معبرا

 بإدماج الفنية المساعدة تقديم على" اإلسكوا" دور يقتصر فيما أردني٬ وطني" المشروع هذا أن وأكد

 اإلسكوا بين التعاون في سابقة يشكل" التفاهم رسالة توقيع أن الى مشيرا ٬"والنمذجة بالتنمية التكنولوجيا

 ".والجامعات

 من كل" اإلسكوا" وعن محافظة٬ عزمي الدكتور بالوكالة األردنية الجامعة رئيس الرسالة توقيع وحضر

 .فريحات حيدر والدكتور االندلسي والحبيب مراد فؤاد والدكتور بيده المنجي

 القطاعية اللجان رؤساء اجتمع االستراتيجية٬ الدراسات مركز قاعة في تم الذي التوقيع حفل هامش وعلى

 الفترة خالل صياغتها المفترض األوراق ومناقشة الجانبين بين حثالتبا تم حيث ٬"اإلسكوا" ممثلي مع

 .المقبلة

 

 (اإلسكوا) مع تفاهم رسالة يوقع( االستراتيجية الدراسات)

 الرأي



 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع تفاهم٬ رسالة األردنية٬ الجامعة في االستراتيجية الدراسات مركز وقع

 يهدف التي السياسات ألوراق فني دعم بتقديم األخيرة بموجبها تقوم ٬(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 .صياغتها إلى« 0202–0202 األردن سيناريوهات» مشروع

 األردنية٬ الجامعة عن نيابة الرسالة وقع الذي المركز٬ إن» شتيوي٬ موسى الدكتور المركز رئيس وقال

 الثاني تشرين شهر في كامال العمل إنجاز متوقعا ٬«السيناريوهات على عمله في الطريق بمنتصف بات

 .المقبل

 التفكير لتعميق األردنية والجامعة المركز به يقوم وحيوي وطني مشروع» هو المشروع هذ إن وأضاف٬

 .«الوطنية واألولويات القضايا في االستراتيجي

 السياسية٬ القتصادية٬ا هي المشروع هذا رؤية لتطبيق لجان خمس تشكيل تم أنه إلى شتيوي وأشار

 .الفنية اللجنة إلى باإلضافة واالجتماعية٬ اإلنسانية التنمية والمياه٬ الطاقة الحوكمة٬

 أن اعتبر الذي لشتيوي وفقا كافة٬ المجاالت في سياسات ورقة 04 من أكثر تحضير على الخبراء ويعكف

 .المستقبلي باالستشراف أساسيا مدخال ستكون األوراق

 أن المتوقع من التي الجغرافية التغييرات االعتبار بعين السيناريوهات تأخذ أن إمكانية حول سؤال على وردا

 في أمله عن معربا االعتبار٬ بين ويؤخذ مطروحا سيكون السيناريو هذا أن شتيوي أكد المنطقة٬ في تحدث

 .مثمراً  «اإلسكوا» مع التعاون يكون أن

 الدردري عبدهللا الدكتور( اإلسكوا) واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي العام األمين نائب عبر جانبه٬ من

 في المساعدة على ستقوم «اإلسكوا» لجان أن مبيناً  األردنية٬ الجامعة مع المقبل بالتعاون سعادته عن

 .المنظمة أهداف مع ومطابقتها المشروع٬ سيصدرها التي السياسات أوراق مراجعة

 

 تفاهم رسالة' االسكوا' مع يوق ع االستراتيجية الدراسات مركز

 صحيفة المقرّ 

وقع مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية رسالة تفاهم نيابة عن الجامعة األردنية٬ مع لجنة 

األخيرة الجانب الفني من اوراق ٬ لتدعم (اإلسكوا)األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .إلى صياغتها" 0202سيناريوهات األردن "السياسات التي يهدف مشروع 

وقال رئيس مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية الدكتور موسى شتيوي إن المركز بات في 

رين ثاني من العام الحالي منتصف الطريق في عمله على السيناريوهات متوقعا انتهاء العمل الكامل في تش

0254. 

وشكر الرئيس الدكتور شتيوي وفد االسكوا لحضوره٬ متفائال بأن يكون التعاون بين الجانبين مثمرا٬ وتحدث 



 ".0202سيناريوهات األردن "عن مشروع 

مشروع وطني وحيوي يقوم به المركز والجامعة "وقال الدكتور شتيوي ان المشروع المشار اليه هو 

األردن حقق الكثير من "٬ مضيفا ان "ية لتعميق التفكير االستراتيجي في القضايا واألولويات الوطنيةاألردن

اإلنجازات التنموية في كافة المجاالت٬ إال أن هناك قضايا ومشاكل افرزتها مسيرة التنمية باالضافة إلى 

 ".خلة وأكثر تعقيداللظروف اإلقليمية السياسية واالقتصادية التي ادت إلى إيجاد بيئة متدا

اقتصادية٬ وسياسية٬ ولجنة الحوكمة ولجنة : وأضاف أن جمس لجان ُشكلت لتطبيق رؤية هذا المشروع

الطاقة والمياه ولجنة التنمية اإلنسانية واالجتماعية٬ باإلضافة إلى اللجنة الفنية وتشمل اللجان بمجملها نحو 

 .خبير وخبيرة من كل المجاالت 54

ورقة سياسات في المجاالت كافة٬ وفقا لشتيوي الذي اعتبر ان  04على تحضير أكثر من ويعكف الخبراء 

 .االوراق ستكون مدخال اساسيا في االستشراف المستقبلي

( االسكوا)من جانبه٬ عبر الدكتور عبدهللا الدردري نائب األمين العام التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية 

ل مع الجامعة االردنية مبينا ان لجان االسكوا ستقوم على المساعدة في مراجعة عن سعادته بالتعاون المقب

 .اوراق السياسات التي سيصدرها المشروع٬ ومطابقتها مع اهداف المنظمة

من اهم االسس التي ستركز عليها المنظمة في " المعرفة بالتقانة"ودمج " التنمية المستدامة"وعّد الدرديري 

اسات معتبرا ان القيمتين المذكورتين اساسا تنسجمان ورؤية الجامعة والمركز في تقييمها الوراق السي

 ".0202سيناريوهات االردن "مشروع 

وأضاف الدرديري في جلسة توقيع رسالة التفاهم أن االسكوا ستبذل جهدها وتقدم كل التسهيالت التي يتطلبها 

٬ مبينا اهمية ادخال (0254من هذا العام  تشرين ثاني)المشروع النجازه في الوقت الذي حدده شتيوي 

 .عام المقبلة 54التقانة والتكنولوجيا في كل السيناريوهات التي قد يصل اليها االردن في الـ 

واستأذن الدرديري بأن تقوم االسكوا بالمشاركة ببعض االفكار التي من الممكن ان تكون مفيدة للمشروع٬ 

 .اء اللجاناالمر الذي رّحب به الحاضرون من رؤس

المنجي بيده و الدكتور فؤاد مراد والحبيب االندلسي والدكتور حيدر : وحضر التوقيع من جانب االسكوا

فريحات٬ كما حضر االستاذ الدكتور عزمي محافظة رئيس الجامعة األردنية باإلنابة٬ وتم تبادل التواقيع 

 .على رسالة التفاهم

قاعة مركز الدراسات االستراتيجية٬ رؤساء اللجان القطاعية  واجتمع على هامش حفل التوقيع الذي تم في

مع ممثلي االسكوا وتباحث الجانبان في االوراق المفترض صياغتها خالل الفترة القادمة٬ وابدى رؤساء 

 .اللجان مقترحاتهم وافكارهم في السياق

CSS, ESCWA Sign LoU 

The University of Jordan News 

The Center for Strategic Studies (CSS) at UJ Last week signed a letter of 

understanding with the United Nations Economic and Social Commission for 

Western Asia (ESCWA). 



Under the LoU, the latter will provide technical support for the «Jordan scenarios 

2020-2030» project. 

CSS Director, Dr. Musa Shteiwi, who signed the LoU on behalf of UJ, said the 

center is halfway through the project, expecting work 

to be completed next  November. 

Shteiwi pointed out that five committees were formed to implement the idea of 

this project; the economic, political, government, energy, water, human and 

social development committees, in addition to the technical committee. 

From his part, Deputy Executive Secretary of ESCWA, Dr. Abdullah Dardari 

expressed pleasure at the upcoming collaboration with UJ. 

  

ESCWA’s committee will assist in reviewing policy papers that will be issued by 

the project and assess their compliance with the organization's goals, Dardari 

pointed out. 

More than 25 policy papers will be prepared by experts in the various fields to 

explore the future of Jordan. 

 

 


