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 5202 األردن سيناريوهات استشراف مشروع

 إيالف

 الدراسات مركز مع تفاهم مذكرة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تّوقع

 فبراير/شباط 01 الخميس يوم من صباحاً  02:22 الساعة تمام في وذلك األردنية الجامعة في اإلستراتيجية

 استشراف مشروع" عنوان المذكرة تحمل. األردن عّمان، للمركز، االجتماعات قاعة في ،0202

 للمشاركة اللجنة وفد لإلسكوا، التنفيذية األمينة نائب الدردري، عبدهللا ويترأس". 0202 األردن سيناريوهات

 شعبة رئيس انتيني، وفيتو والتنبؤ، النمذجة شعبة رئيس بشير، اديه محمد يضمّ  الذي التوقيع حفل في

 في األردن حقق لقد. اإلسكوا في للنقل اإلقليمي المستشار بدر، وُيعرب والتخطيط، االقتصادية الحوكمة

 والتكنولوجية، والصحية والتعليمية االقتصادية منها متعددة مجاالت في كبيرة إنجازات األخيرة اآلونة

 اإلصالح نحو قدماً  والسير الدستور، مواد ثلث من أكثر تعديل في المتمثلة السياسية اإلنجازات إلى افةً باإلض

 السكاني، النمو معدل وارتفاع الطاقة، إمدادات تأمين منها كبيرة تحديات أيضاً  يواجه األردن ولكن. السياسي

 االستشارات من سلسلة السياق هذا في ناألرد أطلق لذا،. العالمية والمنافسة الطبيعية، الموارد وقلة

 مع التعاون كان هنا من. للبلد األفضل التنموي المسار اختيار أجل من التحديات هذه لتقييم والدراسات

". 0202 األردن سيناريوهات" مشروع خالل من المستقبلية االقتصادية االستراتيجيات لصياغة اإلسكوا

 إطاراً  توفر وهي المتحدة لألمم التابعة الخمسة اإلقليمية اللجان ىإحد هي اإلسكوا أن إلى اإلشارة تجدر

 والمعرفة، للخبرات وبيتاً  والتنسيق، لاللتقاء ومنبراً  ومواءمتها، األعضاء للبلدان القطاعية السياسات لصياغة

 وتحفيز المنطقة بلدان بين واالجتماعي االقتصادي التعاون دعم إلى اإلسكوا وتهدف. للمعلومات ومرصداً 

 والمملكة وليبيا التونسية الجمهورية من كلّ  انضّمت وقد. اإلقليمي التكامل تحقيق أجل من فيها التنمية عملية



 إلى باإلضافة 01 اللجنة أعضاء عدد ليصبح 0200 سبتمبر/أيلول شهر في اإلسكوا عضوية إلى المغربية

 السورية، العربية والجمهورية البحرين، مملكةو المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة

 الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين، ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية

 . اليمنية والجمهورية السعودية، العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية

 

 الخميس غًدا األردن مع اهمتف مذكرة توقع االقتصادية المتحدة لجنة

 اليوم السابع 

 الدراسات مركز مع تفاهم مذكرة ،(اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة توّقع

". 0202 األردن سيناريوهات استشراف مشروع" بعنوان الخميس، غدا األردنية الجامعة فى االستراتيجية

 الذى التوقيع حفل فى للمشاركة للجنة وفدا لإلسكوا، التنفيذية األمينة نائب دردرى،ال عبدهللا الدكتور ويترأس

 االقتصادية الحوكمة شعبة رئيس أنتينى، وفيتو والتنبؤ، النمذجة شعبة رئيس بشير، هادى محمد يضمّ 

 إنجازات ةاألخير اآلونة فى األردن وحقق. اإلسكوا فى للنقل اإلقليمى المستشار بدر، وُيعرب والتخطيط،

 اإلنجازات إلى باإلضافة والتكنولوجية، والصحية والتعليمية االقتصادية منها متعددة مجاالت فى كبيرة

 األردن ولكن السياسى، اإلصالح نحو قدًما والسير الدستور، مواد ثلث من أكثر تعديل فى المتمثلة السياسية

 الطبيعية، الموارد وقلة السكانى، النمو معدل وارتفاع الطاقة، إمدادات تأمين منها كبيرة تحديات أيًضا يواجه

 التحديات هذه لتقييم والدراسات االستشارات من سلسلة السياق هذا فى األردن أطلق لذا، العالمية، والمنافسة

 االستراتيجيات لصياغة اإلسكوا مع التعاون كان هنا من. للبلد األفضل التنموى المسار اختيار أجل من

 هى اإلسكوا أن إلى اإلشارة تجدر". 0202 األردن سيناريوهات" مشروع خالل من المستقبلية االقتصادية

 للبلدان القطاعية السياسات لصياغة إطاًرا توفر وهى المتحدة لألمم التابعة الخمسة اإلقليمية اللجان إحدى

 وتهدف للمعلومات، رصًداوم والمعرفة، للخبرات وبيًتا والتنسيق، لاللتقاء ومنبًرا ومواءمتها، األعضاء

 أجل من فيها التنمية عملية وتحفيز المنطقة بلدان بين واالجتماعى االقتصادى التعاون دعم إلى اإلسكوا

 اإلسكوا عضوية إلى المغربية والمملكة وليبيا التونسية الجمهورية من كلّ  وانضّمت. اإلقليمى التكامل تحقيق

 واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة 01 للجنةا أعضاء عدد ليصبح 0200 سبتمبر شهر فى

 العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة المتحدة، العربية

 العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين، ُعمان، وسلطنة

 .اليمنية والجمهورية السعودية، العربية والمملكة

 غًدا األردن مع تفاهم مذكرة توقع االقتصادية المتحدة األمم لجنة

 الدستور

 الدراسات مركز مع تفاهم مذكرة ،(اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة توّقع

 ". 0202 األردن سيناريوهات استشراف مشروع" انبعنو الخميس، غدا األردنية الجامعة فى االستراتيجية



 الذى التوقيع حفل فى للمشاركة للجنة وفدا لإلسكوا، التنفيذية األمينة نائب الدردرى، عبدهللا الدكتور ويترأس

 االقتصادية الحوكمة شعبة رئيس أنتينى، وفيتو والتنبؤ، النمذجة شعبة رئيس بشير، هادى محمد يضمّ 

 .اإلسكوا فى للنقل اإلقليمى المستشار بدر، وُيعرب والتخطيط،

 والصحية والتعليمية االقتصادية منها متعددة مجاالت فى كبيرة إنجازات األخيرة اآلونة فى األردن وحقق

 قدًما والسير الدستور، مواد ثلث من أكثر تعديل فى المتمثلة السياسية اإلنجازات إلى باإلضافة والتكنولوجية،

 معدل وارتفاع الطاقة، إمدادات تأمين منها كبيرة تحديات أيًضا يواجه األردن ولكن اسى،السي اإلصالح نحو

 من سلسلة السياق هذا فى األردن أطلق لذا، العالمية، والمنافسة الطبيعية، الموارد وقلة السكانى، النمو

 كان هنا من. للبلد األفضل التنموى المسار اختيار أجل من التحديات هذه لتقييم والدراسات االستشارات

 األردن سيناريوهات" مشروع خالل من المستقبلية االقتصادية االستراتيجيات لصياغة اإلسكوا مع التعاون

0202 ." 

 إطاًرا توفر وهى المتحدة لألمم التابعة الخمسة اإلقليمية اللجان إحدى هى اإلسكوا أن إلى اإلشارة تجدر

 والمعرفة، للخبرات وبيًتا والتنسيق، لاللتقاء ومنبًرا ومواءمتها، األعضاء للبلدان القطاعية السياسات لصياغة

 وتحفيز المنطقة بلدان بين واالجتماعى االقتصادى التعاون دعم إلى اإلسكوا وتهدف للمعلومات، ومرصًدا

 والمملكة وليبيا التونسية الجمهورية من كلّ  وانضّمت. اإلقليمى التكامل تحقيق أجل من فيها التنمية عملية

 المملكة إلى باإلضافة 01 اللجنة أعضاء عدد ليصبح 0200 سبتمبر شهر فى اإلسكوا عضوية إلى المغربية

 وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة المتحدة، العربية واإلمارات الهاشمية، األردنية

 اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين، ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السودان،

 .اليمنية والجمهورية السعودية، العربية والمملكة العربية، مصر وجمهورية

 

 5202 األردن سيناريوهات

 وكالة عمون

 الدراسات مركز مع تفاهم مذكرة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تّوقع

 فبراير/شباط 01 الخميس يوم من صباحاً  02:22 الساعة تمام في وذلك األردنية الجامعة في اإلستراتيجية

 استشراف مشروع" عنوان المذكرة تحمل. األردن عّمان، للمركز، االجتماعات قاعة في ،0202

 ".0202 األردن سيناريوهات

 الذي التوقيع حفل في للمشاركة للجنة دوف لإلسكوا، التنفيذية األمينة نائب الدردري، عبدهللا الدكتور ويترأس

 الحوكمة شعبة رئيس انتيني، فيتو والسّيد والتنبؤ، النمذجة شعبة رئيس بشير، هادي محمد السّيد يضمّ 

 .اإلسكوا في للنقل اإلقليمي المستشار بدر، ُيعرب والسّيد والتخطيط، االقتصادية

 والصحية والتعليمية االقتصادية منها متعددة مجاالت في كبيرة إنجازات األخيرة اآلونة في األردن حقق لقد

 قدماً  والسير الدستور، مواد ثلث من أكثر تعديل في المتمثلة السياسية اإلنجازات إلى باإلضافةً  والتكنولوجية،



 معدل وارتفاع الطاقة، إمدادات تأمين منها كبيرة تحديات أيضاً  يواجه األردن ولكن. السياسي اإلصالح نحو

 من سلسلة السياق هذا في األردن أطلق لذا،. العالمية والمنافسة الطبيعية، الموارد وقلة السكاني، والنم

 كان هنا من. للبلد األفضل التنموي المسار اختيار أجل من التحديات هذه لتقييم والدراسات االستشارات

 األردن سيناريوهات" مشروع لخال من المستقبلية االقتصادية االستراتيجيات لصياغة اإلسكوا مع التعاون

0202." 

 إطاراً  توفر وهي المتحدة لألمم التابعة الخمسة اإلقليمية اللجان إحدى هي اإلسكوا أن إلى اإلشارة تجدر

 والمعرفة، للخبرات وبيتاً  والتنسيق، لاللتقاء ومنبراً  ومواءمتها، األعضاء للبلدان القطاعية السياسات لصياغة

 وتحفيز المنطقة بلدان بين واالجتماعي االقتصادي التعاون دعم إلى اإلسكوا وتهدف. للمعلومات ومرصداً 

 .اإلقليمي التكامل تحقيق أجل من فيها التنمية عملية

 

 شهر في اإلسكوا عضوية إلى المغربية والمملكة وليبيا التونسية الجمهورية من كلّ  انضّمت وقد

 واإلمارات الهاشمية، األردنية المملكة إلى باإلضافة 01 اللجنة أعضاء عدد ليصبح 0200 سبتمبر/أيلول

 العراق، وجمهورية السودان، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية البحرين، ومملكة المتحدة، العربية

 العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية الكويت، ودولة قطر، ودولة وفلسطين، ُعمان، وسلطنة

  -. اليمنية والجمهورية السعودية، العربية والمملكة

 

The Jordan Scenarios 2030 
Zawya 

The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 
(ESCWA) will sign a memorandum of understanding with the the Centre for 
Strategic Studies at Jordan University at 10:00 AM on Thursday February 
19th 2015, in the Center's meeting room, Amman, Jordan. The 
memorandum of understanding is entitled "The Investigation of Strategic 
Economic Scenarios for Jordan 2030". 

ESCWA Deputy Executive Secretary Abdallah Al-Dardari will head the 
delegation that will take part in the signing ceremony, and which comprises 
Chief of the ESCWA Modeling and Forecasting Section Mohamed Hedi 
Bchir, Chief of the ESCWA Economic Governance and Planning Vito Intini, 
and ESCWA Regional Advisor on Transport Yarob Badr. 

Jordan has attained great achievements in indicators pertaining to 
economics, education, health or technology. The country has also reached 



political achievements such as the modification of significant parts of its 
Constitution, which has led to political reform and contributed to the 
solidification of the country's stability.  

However, the country still faces significant challenges such as ensuring its 
energy supply, a high population growth rate, lack of natural resources, and 
global competition. To assess these challenges and in order to actively 
choose its development path, the country has started a process of 
consultative deliberations and studies. 

In this context, cooperation with ESCWA was initialized to formulate future 
economic strategies through the Jordan 2030 scenarios project. 

ESCWA is one of the five UN regional commissions. It provides a 
framework for the formulation and harmonization of sectoral policies for 
member countries; a platform for congress and coordination; a home for 
expertise and knowledge, and an information observatory. ESCWA aims at 
supporting economic and social cooperation between the region's countries 
and promoting development process in order to achieve regional 
integration. 

Libya, the Kingdom of Morocco and the Republic of Tunisia became 
members of ESCWA in September 2012. By this new membership, the 
number of ESCWA countries rose to 17, including: Bahrain, Egypt, Iraq, 
Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, The 
Sudan, The Syrian Arab Republic, The United Arab Emirates and Yemen. 

 


