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سوريا تأخرت تنمويا ً  3عقود ..ودول الخليج األكثر تطوراً قلقة من محيطها
المضطرب
الدردري :نعيش مرحلة تالزم بين التنمية والنزاعات في المنطقة
المستقبل
وصف نائب األمين العام التنفيذي لإلسكوا ورئيس دائرتها االقتصادية ،عبد هللا الدردري،
المرحلة التي تعيشها المنطقة اليوم ،بمرحلة «تالزم ما بين موضوعي التنمية والنزاعات«،
متوقعا استمرارها في المستقبل المنظور.
وفي حديث أدلى به إلذاعة «الشرق» ،قال الدردري «نحن في االسكوا نركز على هذه العالقة
بين التنمية والنزاعات ،جذور النزاعات في فشل التنمية ،وهذا موضوع مهم للغاية« ،مشيرا
إلى «اإلقصاء ،الذي تم خالل العقود الماضية ،للمواطن العادي من رأس المال االجتماعي
واالقتصادي رغم كل العبارات والشعارات في خطط التنمية العربية على مختلفها ،بالنسبة
للعدالة االجتماعية وبالنسبة لتمكين المواطن وغيرها«.
أضاف ان «الواقع بالمؤشرات الرقمية يشير الى أن هناك عملية إقصاء وتهميش أدت الى
هشاشة لهذا المواطن على مختلف الصعد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ،وبالتالي البيئة المناسبة
لكي ُتستغل لتوسع دائرة االرهاب كانت متوفرة بشكل أو بآخر«.
من هنا ،يرى الدردري أن «أي محاولة للحديث عن الخروج من الوضع الراهن للتهديد االمني
أعتقد أنه تهديد يتعلّق بالبقاء .نحن اآلن نتحدث عن بقاء الدول» ،وبالتالي يجب أن نحلل جذور
الواقع الذي نحن فيه اآلن ،في السياسة واالقتصاد واالجتماع ،ومن ثم نعالج بجرأة أنه بمفهوم
التنمية العربي الجديد ،هذه العالقة بين التنمية والنزاعات ما بين الحوكمة والتنمية والنزاعات

هي عالقة متجذرة قوية ،ال يمكن تجاهلها ،ومن هنا اإلسكوا تر ّكز اآلن في بحثها في أجندة
البحث العلمي الذي تقوم به على هذه القضايا الحساسة«.
بالنسبة للوضع السوري ،لفت الدردري إلى أن «التقرير الذي أصدرناه أخيرا حول نتائج
وتكلفة االزمة حتى اآلن في سوريا يشير الى قضية هامة هي أكبر من موضوع المليارات وكم
نحتاج الى اعادة اإلعمار؟ وهذه االرقام بطبيعتها خالفية ،ولكن أكبر خسارة هي أن البالد
كانت على وشك تحقيق انطالقة تنموية ألنها كانت من الدول العربية القليلة التي كادت تحدد
أهداف االلفية للتنمية بحلول العام  ،5102واآلن نحن على االقل بعيدين عن ذلك بما ال يقل
عن  3عقود وأكثر من  511مليار دوالر«.
وأوضح أن «الخسارة الهائلة ليست فقط بالمال بل بالفرصة الرهيبة التي ضاعت على سوريا،
ألنها كانت فعال على وشك تحقيق انطالقة تنموية هائلة ،واالمر الثاني هو هل نتعلم الدرس من
أهمية البعد الحوكمي في تنظيم عملية إعادة اإلعمار في المستقبل«.
وتطرق إلى نتائج ما يحصل من تطورات والمفارقات االقتصادية التي تصاحبها ،فقال إن
«هناك دوال في المنطقة تنتشر فيها الفوضى وتتحول الى دول فاشلة ،ينتشر فيها االرهاب
وغيره من االمور ،في حين أن هناك دوال أخرى تتق ّدم اقتصاديا ،وبالتالي سيصبح هناك هوّ ة
كبيرة بين هذه الدول المجاورة ،دول يعم فيها القتل والدمار والفقر ،وعلى حدودها دول تتقدم
اقتصاديا«.
وتابع أن «البعد اآلخر ،وهو مرتبط بالبعد األول هو كيف يمكن للدول التي تتطور اقتصاديا
أن تتعايش وعلى حدودها نيران تشتعل ،أن تستمر في هذا الزخم من التطور وعلى حدودها
هذه الدول؟ اليوم أهم منطقة في العالم العربي تشهد تطور هي دول الخليج العربي ،وإذ بها
اليوم محاطة من جميع الجهات بدول تشهد انهيارا ونزاعات مذهبية إثنية ،ومن هنا هذا القلق
الكبير لهذه الدول ،ومن هنا إقدام هذه الدول على االنضمام للتحالف والتدخل في جهود

عسكرية واستعدادها لجهود اقتصادية لمحاولة حل هذه االزمات ،ألن ال خيار لها سوى هذا.
هذه الدول تدرك أن الواقع الحالي سيؤثر فييها بشكل سلبي متزايد مع الوقت إن لم تقم بشيء
في الوقت الراهن«.

عبدهللا الدردري نائبا ً لألمينة التنفذية لـ"االسكوا"
النهار

عيّن الدكتور عبدهللا الدردري (من سوريا) نائبا لألمينة التنفيذية للجنة لألمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا).
وخالل السنوات الثالث األخيرة اضطلع الدردري بمهمات كبير االقتصاديين ورئيس إدارة
التنمية االقتصادية والعولمة في "االسكوا" .وبقيادته لهذه االدارة ،تم توفير الدعم للجهود
العربية المعنية بإرساء التكامل االقتصادي االقليمي وتعميقه ،وجرت مساعدة البلدان االعضاء
في وضع سياسات تؤدي الى النمو الشامل وأيجاد فرص العمل وتحقيق األمن اإلنساني (األمن
البشري) .ومن األمثلة على ذلك دعم مبادرات التخطيط الوطني االنمائي في السعودية
واألردن ،باالضافة الى الخدمات االستشارية حول التجارة والتكامل االقليمي للبلدان االعضاء
وبرنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

وقبل االنخراط بصفوف االسكوا ،اضطلع الدكتور عبدهللا الدردري بمهمام نائب رئيس
الوزراء للشؤون االقتصادية في سوريا بين األعوام  5112و 5100ووزير التخطيط ورئيس
هيئة تخطيط الدولة بين عامي  5113و .5112وبين عامي  5110و ،5113اضطلع بمهام
الممثل المقيم المساعد لبرنامج األمم المتحدة االنمائي في سوريا .وكان قد بدأ مسيرته المهنية
صحافيا في جريدة الحياة.

تعيين الدردري نائبا ً لألمينة التنفيذية لإلسكوا
المستقبل

عُين عبدهللا الدردري السوري الجنسية نائبا لألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة اإلقتصادية
واإلجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،وهو يحمل بكالوريوس في االقتصاد من جامعة
ريتشموند -الجامعة األميركية الدوليّة في لندن ( )0152وماجستير في العالقات االقتصاديّة
الدوليّة من جامعة جنوبي كاليفورنيا األميركية ( ،)0155وقد تابع أيضا دراسات عليا لنيل
ماجستير الفلسفة في العالقات الدولية وذلك في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة (-0155
 .)0111كما يحمل دكتوراه فخريّة من جامعة يولوفا في اسطنبول (تركيا).
اضطلع الدردري بمهام نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية في سوريا بين األعوام
 5112و 5100ووزير التخطيط ورئيس هيئة تخطيط الدولة بين عامي  5113و .5112وبين

عامي  5110و ،5113اضطلع بمهام الممثل المقيم المساعد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
سوريا .وكان قد بدأ مسيرته المهنيّة صحافيا في جريدة الحياة.

الدردري نائبا ً ألمينة «اإلسكوا»
السفير

عُين الدكتور عبدهللا الدردري نائبا لألميـــنة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلســـكوا) .خالل السنوات الثالث الماضية ،اضطلع الدردري بمهام
كبير االقتصاديين ورئيس إدارة التـــنمية االقتصاديّة والعولمة في اإلسكوا .وبقيـــادته لهذه
اإلدارة ،ت ّم توفير الدعم للجهود العربيّة المعنيّة بإرســـاء التكامل االقتـــصادي اإلقلــيمي
وتعميقه وتمّت معاونة البلدان األعضاء في وضع سياسات تؤ ّدي إلى النمو الشامل وخلق
فرص العمل وتحقيق األمن اإلنساني (األمن البشري).

الدردري نائبا ً لألمينة التنفيذية لـ «إسكوا»
الحياة

ُعيِّن أمس عبدهللا الدردري نائبا لألمينة التنفيذية لـ «إسكوا» ريما خلف التي تشغل أيضا
منصب وكيلة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون .ويحمل الدردري بكالوريوس في
االقتصاد من جامعة ريتشموند في لندن ( )0152وماجستير في العالقات االقتصاديّة الدوليّة
من جامعة جنوب كاليفورنيا ( ،)0155وتابع أيضا دراسات عليا لنيل ماجستير في الفلسفة في
العالقات الدولية في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة ( .)0111 - 0155كما يحمل
دكتوراه فخريّة من جامعة يولوفا في إسطنبول (تركيا).
وخالل السنوات الثالث الماضية ،اضطلع الدردري بمهمات كبير االقتصاديين ورئيس إدارة
التنمية االقتصاديّة والعولمة في «إسكوا» .وخالل توليه هذه المهمة ،قدمت «إسكوا» الدعم
للجهود العربيّة المعنيّة بإرساء التكامل االقتصادي اإلقليمي وتعميقه وعاونت البلدان األعضاء
في وضع سياسات تؤ ّدي إلى النمو الشامل وخلق فرص العمل وتحقيق األمن البشري .ومن
األمثلة على ذلك دعم مبادرات التخطيط الوطني اإلنمائي في السعودية واألردن باإلضافة إلى
الخدمات االستشارية حول التجارة والتكامل اإلقليمي للبلدان األعضاء وبرنامج األجندة الوطنيّة
لمستقبل سورية ،مسقط رأس الدردري.
وقبل االنخراط في صفوف «إسكوا» ،اضطلع الدردري بمهمات نائب رئيس الوزراء للشؤون
االقتصادية في سورية بين  5112و 5100ووزير التخطيط ورئيس هيئة تخطيط الدولة بين
 5113و .5112وبين  5110و ،5113اضطلع بمهمات الممثل المقيم المساعد لبرنامج األمم

المتحدة اإلنمائي في سورية .وكان بدأ مسيرته المهنيّة صحافيا في «الحياة» .وللدردري أكثر
من  01سنوات من الخبرة كمحاضر حول االقتصاد والعالقات الدوليّة في مؤسسات دوليّة.

تعيين الدردري نائبا ً لألمينة التنفيذية لـ "إلسكوا"
موقع النشرة

تم تعيين عبدهللا الدردري نائبا لألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية
لغربي آسيا "اإلسكوا" ،وهو يحمل بكالوريوس في االقتصاد من "جامعة ريتشموند"  -الجامعة
األميركية الدوليّة في لندن في عام  ،0152وماجستير في العالقات االقتصاديّة الدوليّة من
"جامعة جنوبي كاليفورنيا األميركية" في عام  ،0155وتابع أيضا دراسات عليا لنيل ماجستير
الفلسفة في العالقات الدولية وذلك في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة في عام 0155
ولعام  ،0111كما يحمل دكتوراه فخريّة من "جامعة يولوفا" في اسطنبول بتركيا.
واضطلع الدردري "سوري الجنسية" بمهام نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية في
سوريا بين األعوام  5112و ،5100ووزير التخطيط ورئيس هيئة تخطيط الدولة بين عامي
 5113و .5112وبين عامي  5110و ،5113اضطلع بمهام الممثل المقيم المساعد لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في سوريا .علما أنه كان قد بدأ مسيرته المهنيّة صحافيا في "جريدة
الحياة".

الدردري نائبا ً ألمينة «اإلسكوا»
موقع نيوز كافيه

عُين الدكتور عبدهللا الدردري نائبا لألميـــنة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلســـكوا) .خالل السنوات الثالث الماضية ،اضطلع الدردري بمهام
كبير االقتصاديين ورئيس إدارة التـــنمية االقتصاديّة والعولمة في اإلسكوا .وبقيـــادته لهذه
اإلدارة ،ت ّم توفير الدعم للجهود العربيّة المعنيّة بإرســـاء التكامل االقتـــصادي.

الدكتور عبدهللا الدردري نائبا لألمينة التنفيذية لإلسكوا
إذاعة األمم المتحدة

أعلنت الدكتورة ريما خلف ،وكيلة األمين العام واألمينة التنفيذية لإلسكوا ،عن تعيين الدكتور
عبدهللا الدردري ،نائبا لها في لجنة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا.
وخالل السنوات الثالث الماضية ،اضطلع الدردري بمهام كبير االقتصاديين ورئيس إدارة
التنمية االقتصاديّة والعولمة في اإلسكوا.

وبقيادته لهذه اإلدارة ،ت ّم توفير الدعم للجهود العربيّة المعنيّة بإرساء التكامل االقتصادي
اإلقليمي وتعميقه ،وتمّت معاونة البلدان األعضاء في وضع سياسات تؤ ّدي إلى النمو الشامل
وخلق فرص العمل وتحقيق األمن البشري .ومن األمثلة على ذلك دعم مبادرات التخطيط
الوطني اإلنمائي في المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية ،باإلضافة إلى
الخدمات االستشارية حول التجارة والتكامل اإلقليمي للبلدان األعضاء وبرنامج األجندة الوطنيّة
لمستقبل سوريا.
وقبل االنخراط في صفوف اإلسكوا ،اضطلع الدكتور عبدهللا الدردري بمهام نائب رئيس
الوزراء للشؤون االقتصادية في سوريا بين األعوام  5112و ، 5100ووزير التخطيط ورئيس
هيئة تخطيط الدولة بين عامي  5113و .5112وبين عامي  5110و ،5113اضطلع بمهام
الممثل المقيم المساعد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوريا .وكان قد بدأ مسيرته المهنيّة
صحافيا في جريدة الحياة .وللدردري أكثر من  01سنوات من الخبرة كمحاضر حول االقتصاد
والعالقات الدوليّة في مؤسسات دوليّة متعددة.
إشارة إلى أن الدردري يحمل بكالوريوس في االقتصاد من جامعة ريتشموند -الجامعة
األميركية الدوليّة في لندن ( ،)0152وماجستير في العالقات االقتصاديّة الدوليّة من جامعة
جنوبي كاليفورنيا األميركية ( ،)0155وقد تابع أيضا دراسات عليا لنيل ماجستير الفلسفة في
العالقات الدولية وذلك في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة ( .)0111-0155كما يحمل
دكتوراه فخريّة من جامعة يولوفا في اسطنبول (تركيا).

