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نائب االمين التنفيذي لالسكوا :االزمات في منطقتنا عابرة للحدود
وكالة األنباء األردنية
اشاد نائب االمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ( االسكوا) عبدهللا الدردري بالتعاون
الكبير مع االردن في استضافته للجنة ودعمه في تمويلها ورفده مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لها في
الجمعية العلمية الملكية بالكوادر البشرية المدربة.
وثمن في مقابلة حصرية لوكالة االنباء االردنية (بترا) اليوم دور سمو االميرة سمية بنت الحسن رئيسة
مجلس ادارة المركز وجهودها في دعمه.
واكد ان اسرائيل واحتاللها االراضي العربية المحتلة ادى الى تاثيرات سلبية للغاية على االوضاع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المنطقة برمتها وان هذا االحتالل له اثار مباشرة بالعدوان على غزة
وتدمير المنازل ومنعه من اعادة االعمار ما يشكل ضغطا اجتماعيا في المنطقة يؤدي الى زيادة التطرف
واالحباط.
واشار الى تقرير االسكوا السنوي الصادر عن االمين العام لالمم المتحدة حول االثار االقتصادية
واالجتماعية الحتالل االسرائيلي لفلسطين والجوالن المحتل والمبرز فيه االثار التدميرية لالحتالل
االسرائيلي على االوضاع االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي.

واشار الى اجراء االسكوا دراسة لالثار االقتصادية الزمة الالجئين في االردن ولبنان قدمتها لحكومة البلدين
مؤكدا انها تهدف لتطوير منهجيات جديده لتحويل االزمات الى فرص وتخفيف العبء على الدول
المستضيفة ودعمها العداد السياسات المناسبة المنها الوطني واستقرارها وتحضير السوريين للعودة الى
بالدهم.
ولفت الى ان االردن يعد اكبر الدول المستضيفة لالجئين السوريين مبينا ان االسكوا شاركت بالتعاون مع
مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية في اعداد برنامج االردن  0202وقدمت له الدعم الفني.
وقال الدردري  :بسب الترابط الذي يظهر بين قضايا التنمية وتحدياتها واالزمات والصراعات التي تشهدها
المنطقة سواء االحتالل االسرائيلي او االزمات الداخلية في الدولة العربية بكل تجلياتها االمنية والعسكرية
وما تشكله من تهديدات في المنطقة ال بد من دراسة الموضوع ومحاولة تقديم رؤى ومشوره للدول االعضاء
لتعزيز القدرات وتحويل هذه االزمات الى فرص وتخفيف اثار هذه االزمات على االمن الوطني لدولنا
وبنفس الوقت ان تحول جزء منها الى فرصة تنموية في هذه المرحلة او المراحل المقبلة.
واشار الى اجتماعات لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا التي عقدت امس بحضور
سمو االمير الحسن بمشاركة خبراء دوليين وعرب متسائال عن العالقة بين جذور االزمات في االقتصاد
والسياسة واالجتماع.
وبين الدردري انه كلما كان مستوى التعليم الثانوي وااللتحاق بالتعليم الثانوي عاليا خفت احتمال شدة وعنف
االزمات في البالد العربية وهذا ترابط احصائي نحاول ان نتعمق ونسال انفسنا هل االستثمار في التعليم
الثانوي والتركيز عليه يمكن ان يخفف من حدة االزمات في المستقبل.
ودعا الى وضع منهجية متعددة القطاعات وتحليل متعدد ومترابط لجذور االزمات اضافة الى التدخالت
الخارجية  ،وخلص الى ان التعاون مع االزمات ال يتم من خالل تعامل امني حصرا او اقتصادي حصرا او
سياسي حصرا بل البد من روية متكاملة عابره للقطاعات للتعامل مع هذه االزمات.
ووصف الدردري االزمات في منطقتنا بانها ازمات عابرة للحدود من خالل قطاعات الالجئين و من خالل
التاثير االقتصادي والتهديدات االمنية الناجمة عن هذه االزمات في بلد ماء على بلد اخر داعيا لمقاربة
اقليمية وليست مقاربة وطنية حصرا مع االيمان بأهمية المقاربات الوطنية التي هي مسؤولية الدول مشيرا
الى دور اللجنة في تقديم مقاربات اقليمية للتعامل مع القطاعات المتعددة واالثر االقليمي العابر للحدود لهذه
االزمات.
وبين ان االسكوا تهدف الدخال مفاهيم العمل الرياضي واالحصائي في فهم هذه الترابطات من اجل ان
يكون الحوار قائما على قواعد علمية تصل الى قواسم مشتركه.

واشار الدردري الى وجود دراسة احصائية ورياضية حول العالقة بين البطالة وانتشار االزمات في المنطقة
اكدت ان البطالة وحدها اليمكن ان تفسر انفجار االزمات في المنطقة ولكن هناك مسببات اخرى اي كلما
تعمقت البطالة في اثناء اال زمة زاد مستوى العنف لذلك علينا تقديم الحلول والفهم العلمي المنطقي من اجل
تقديم مقترحات للحلول من خالل المشورة ودعم بناء القدرات والتدريب.
واوضح ان هذه االزمات في المنطقة ولدت حاالت لجوء ونزوح واسعة متسائال كيف يمكن ان نضمن ان
هذا اللجوء ال يشكل تهديدا خطيرا على الدول التي تستضيف هؤالء الالجئين وكيف يمكن ان اليشكل هذا
النزوح تهديدا للدول المستضيفة وما االجراءات التي تدفع للعودة الى بلدانهم دون تهديد امن واستقرار الدول
المستضيفة لهم وكيف يمكن االستفادة منهم باعتبارهم اداة اعادة بناء لدولهم الحقا وبناء قدراتهم وتشجيعهم
عند عودتهم التاحة الفرصة لهم وهم ممكنون تعليما وتدريبا وفرصا وكيف يمكن فتح فرص اقتصادية في
هذه الدول دون االضرار بامنها وسوق العمل فيها.
وقال ان هذه اللقاءات تشكل قاعده علمية لتقديم الدعم الفني في دولنا حيث سنبدأ بالتحاور مع الدول المانحة
لكي يكون الدعم المالي الذي يقدمونه باخذ بعين االعتبار هذه القضايا كما نحاول ان نبني قواعد وبيانات
واحصائيات ورياضيات تحدد مساهمة كل عنصر من هذه العناصر في تفجير هذه االزمات واستمرارها في
توسعها بما في ذلك التدخل الخارجي بحيث نستطيع ان نقول ان التدخل الخارجي في هذه االزمة ساهم بكذا
وكذا في اشعالها واستمرارها وتوسعها.
وبين الدردري اننا نحاول ان نقدم لدولنا الية عملية لمناقشة هذه المواضيع دون التدخل في الحوار السياسي
البحت الن هذا خارج اطار علمنا في االسكوا.

نائب االمين التنفيذي لالسكوا :االزمات في منطقتنا عابرة للحدود
الدستور
اشاد نائب االمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ( االسكوا) عبدهللا الدردري بالتعاون
الكبير مع االردن في استضافته للجنة ودعمه في تمويلها ورفده مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لها في
الجمعية العلمية الملكية بالكوادر البشرية المدربة .
وثمن في مقابلة حصرية لوكالة االنباء االردنية (بترا) اليوم دور سمو االميرة سمية بنت الحسن رئيسة
مجلس ادارة المركز وجهودها في دعمه .
واكد ان اسرائيل واحتاللها االراضي العربية المحتلة ادى الى تاثيرات سلبية للغاية على االوضاع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المنطقة برمتها وان هذا االحتالل له اثار مباشرة بالعدوان على

غزة وتدمير المنازل ومنعه من اعادة االعمار ما يشكل ضغطا اجتماعيا في المنطقة يؤدي الى زيادة
التطرف واالحباط.
واشار الى تقرير االسكوا السنوي الصادر عن االمين العام لالمم المتحدة حول االثار االقتصادية
واالجتماعية الحتالل االسرائيلي لفلسطين والجوالن المحتل والمبرز فيه االثار التدميرية لالحتالل
االسرائيلي على االوضاع االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي .
واشار الى اجراء االسكوا دراسة لالثار االقتصادية الزمة الالجئين في االردن ولبنان قدمتها لحكومة
البلدين مؤكدا انها تهدف لتطوير منهجيات جديده لتحويل االزمات الى فرص وتخفيف العبء على الدول
المستضيفة ودعمها العداد السياسات المناسبة المنها الوطني واستقرارها وتحضير السوريين للعودة الى
بالدهم .
ولفت الى ان االردن يعد اكبر الدول المستضيفة لالجئين السوريين مبينا ان االسكوا شاركت بالتعاون مع
مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية في اعداد برنامج االردن  0202وقدمت له الدعم
الفني .
وقال الدردري :
بسب الترابط الذي يظهر بين قضايا التنمية وتحدياتها واالزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة سواء
االحتالل االسرائيلي او االزمات الداخلية في الدولة العربية بكل تجلياتها االمنية والعسكرية وما تشكله من
تهديدات في المنطقة ال بد من دراسة الموضوع ومحاولة تقديم رؤى ومشوره للدول االعضاء لتعزيز
القدرات وتحويل هذه االزمات الى فرص وتخفيف اثار هذه االزمات على االمن الوطني لدولنا وبنفس
الوقت ان تحول جزء منها الى فرصة تنموية في هذه المرحلة او المراحل المقبلة.
واشار الى اجتماعات لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا التي عقدت امس بحضور
سمو االمير الحسن بمشاركة خبراء دوليين وعرب متسائال عن العالقة بين جذور االزمات في االقتصاد
والسياسة واالجتماع .
وبين الدردري انه كلما كان مستوى التعليم الثانوي وااللتحاق بالتعليم الثانوي عاليا خفت احتمال شدة
وعنف االزمات في البالد العربية وهذا ترابط احصائي نحاول ان نتعمق ونسال انفسنا هل االستثمار في
التعليم الثانوي والتركيز عليه يمكن ان يخفف من حدة االزمات في المستقبل.
ودعا الى وضع منهجية متعددة القطاعات وتحليل متعدد ومترابط لجذور االزمات اضافة الى التدخالت
الخارجية  ،وخلص الى ان التعاون مع االزمات ال يتم من خالل تعامل امني حصرا او اقتصادي حصرا
او سياسي حصرا بل البد من روية متكاملة عابره للقطاعات للتعامل مع هذه االزمات.
ووصف الدردري االزمات في منطقتنا بانها ازمات عابرة للحدود من خالل قطاعات الالجئين و من
خالل التاثير االقتصادي والتهديدات االمنية الناجمة عن هذه االزمات في بلد ماء على بلد اخر داعيا
لمقاربة اقليمية وليست مقاربة وطنية حصرا مع االيمان بأهمية المقاربات الوطنية التي هي مسؤولية

الدول مشيرا الى دور اللجنة في تقديم مقاربات اقليمية للتعامل مع القطاعات المتعددة واالثر االقليمي العابر
للحدود لهذه االزمات .
وبين ان االسكوا تهدف الدخال مفاهيم العمل الرياضي واالحصائي في فهم هذه الترابطات من اجل ان
يكون الحوار قائما على قواعد علمية تصل الى قواسم مشتركه .
واشار الدردري الى وجود دراسة احصائية ورياضية حول العالقة بين البطالة وانتشار االزمات في
المنطقة اكدت ان البطالة وحدها اليمكن ان تفسر انفجار االزمات في المنطقة ولكن هناك مسببات اخرى
اي كلما تعمقت البطالة في اثناء اال زمة زاد مستوى العنف لذلك علينا تقديم الحلول والفهم العلمي
المنطقي من اجل تقديم مقترحات للحلول من خالل المشورة ودعم بناء القدرات والتدريب .
واوضح ان هذه االزمات في المنطقة ولدت حاالت لجوء ونزوح واسعة متسائال كيف يمكن ان نضمن ان
هذا اللجوء ال يشكل تهديدا خطيرا على الدول التي تستضيف هؤالء الالجئين وكيف يمكن ان اليشكل
هذا النزوح تهديدا للدول المستضيفة وما االجراءات التي تدفع للعودة الى بلدانهم دون تهديد امن
واستقرار الدول المستضيفة لهم وكيف يمكن االستفادة منهم باعتبارهم اداة اعادة بناء لدولهم الحقا وبناء
قدراتهم وتشجيعهم عند عودتهم التاحة الفرصة لهم وهم ممكنون تعليما وتدريبا وفرصا وكيف يمكن فتح
فرص اقتصادية في هذه الدول دون االضرار بامنها وسوق العمل فيها .
وقال ان هذه اللقاءات تشكل قاعده علمية لتقديم الدعم الفني في دولنا حيث سنبدأ بالتحاور مع الدول
المانحة لكي يكون الدعم المالي الذي يقدمونه باخذ بعين االعتبار هذه القضايا كما نحاول ان نبني قواعد
وبيانات واحصائيات ورياضيات تحدد مساهمة كل عنصر من هذه العناصر في تفجير هذه االزمات
واستمرارها في توسعها بما في ذلك التدخل الخارجي بحيث نستطيع ان نقول ان التدخل الخارجي في
هذه االزمة ساهم بكذا وكذا في اشعالها واستمرارها وتوسعها .
وبين الدردري اننا نحاول ان نقدم لدولنا الية عملية لمناقشة هذه المواضيع دون التدخل في الحوار
السياسي البحت الن هذا خارج اطار علمنا في االسكوا.

نائب االمين التنفيذي لالسكوا :االزمات في منطقتنا عابرة للحدود
المدينة نيوز
اشاد نائب االمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ( االسكوا) عبدهللا الدردري بالتعاون
الكبير مع االردن في استضافته للجنة ودعمه في تمويلها ورفده مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لها في
الجمعية العلمية الملكية بالكوادر البشرية المدربة .

وثمن في مقابلة حصرية لوكالة االنباء االردنية (بترا) الجمعة دور سمو االميرة سمية بنت الحسن رئيسة
مجلس ادارة المركز وجهودها في دعمه .

واكد ان اسرائيل واحتاللها االراضي العربية المحتلة ادى الى تاثيرات سلبية للغاية على االوضاع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المنطقة برمتها وان هذا االحتالل له اثار مباشرة بالعدوان على غزة
وتدمير المنازل ومنعه من اعادة االعمار ما يشكل ضغطا اجتماعيا في المنطقة يؤدي الى زيادة التطرف
واالحباط.

واشار الى تقرير االسكوا السنوي الصادر عن االمين العام لالمم المتحدة حول االثار االقتصادية
واالجتماعية الحتالل االسرائيلي لفلسطين والجوالن المحتل والمبرز فيه االثار التدميرية لالحتالل
االسرائيلي على االوضاع االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي .

واشار الى اجراء االسكوا دراسة لالثار االقتصادية الزمة الالجئين في االردن ولبنان قدمتها لحكومة البلدين
مؤكدا انها تهدف لتطوير منهجيات جديده لتحويل االزمات الى فرص وتخفيف العبء على الدول
المستضيفة ودعمها العداد السياسات المناسبة المنها الوطني واستقرارها وتحضير السوريين للعودة الى
بالدهم .

ولفت الى ان االردن يعد اكبر الدول المستضيفة لالجئين السوريين مبينا ان االسكوا شاركت بالتعاون مع
مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية في اعداد برنامج االردن  0202وقدمت له الدعم الفني .

وقال الدردري  :بسب الترابط الذي يظهر بين قضايا التنمية وتحدياتها واالزمات والصراعات التي تشهدها
المنطقة سواء االحتالل االسرائيلي او االزمات الداخلية في الدولة العربية بكل تجلياتها االمنية والعسكرية
وما تشكله من تهديدات في المنطقة ال بد من دراسة الموضوع ومحاولة تقديم رؤى ومشوره للدول االعضاء
لتعزيز القدرات وتحويل هذه االزمات الى فرص وتخفيف اثار هذه االزمات على االمن الوطني لدولنا
وبنفس الوقت ان تحول جزء منها الى فرصة تنموية في هذه المرحلة او المراحل المقبلة.

واشار الى اجتماعات لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا التي عقدت امس بحضور
سمو االمير الحسن بمشاركة خبراء دوليين وعرب متسائال عن العالقة بين جذور االزمات في االقتصاد
والسياسة واالجتماع .

وبين الدردري انه كلما كان مستوى التعليم الثانوي وااللتحاق بالتعليم الثانوي عاليا خفت احتمال شدة وعنف
االزمات في البالد العربية وهذا ترابط احصائي نحاول ان نتعمق ونسال انفسنا هل االستثمار في التعليم
الثانوي والتركيز عليه يمكن ان يخفف من حدة االزمات في المستقبل.

ودعا الى وضع منهجية متعددة القطاعات وتحليل متعدد ومترابط لجذور االزمات اضافة الى التدخالت
الخارجية  ،وخلص الى ان التعاون مع االزمات ال يتم من خالل تعامل امني حصرا او اقتصادي حصرا او
سياسي حصرا بل البد من روية متكاملة عابره للقطاعات للتعامل مع هذه االزمات.

ووصف الدردري االزمات في منطقتنا بانها ازمات عابرة للحدود من خالل قطاعات الالجئين و من خالل
التاثير االقتصادي والتهديدات االمنية الناجمة عن هذه االزمات في بلد ماء على بلد اخر داعيا لمقاربة
اقليمية وليست مقاربة وطنية حصرا مع االيمان بأهمية المقاربات الوطنية التي هي مسؤولية الدول مشيرا
الى دور اللجنة في تقديم مقاربات اقليمية للتعامل مع القطاعات المتعددة واالثر االقليمي العابر للحدود لهذه
االزمات .

وبين ان االسكوا تهدف الدخال مفاهيم العمل الرياضي واالحصائي في فهم هذه الترابطات من اجل ان
يكون الحوار قائما على قواعد علمية تصل الى قواسم مشتركه .

واشار الدردري الى وجود دراسة احصائية ورياضية حول العالقة بين البطالة وانتشار االزمات في المنطقة
اكدت ان البطالة وحدها اليمكن ان تفسر انفجار االزمات في المنطقة ولكن هناك مسببات اخرى اي كلما
تعمقت البطالة في اثناء اال زمة زاد مستوى العنف لذلك علينا تقديم الحلول والفهم العلمي المنطقي من اجل
تقديم مقترحات للحلول من خالل المشورة ودعم بناء القدرات والتدريب .

واوضح ان هذه االزمات في المنطقة ولدت حاالت لجوء ونزوح واسعة متسائال كيف يمكن ان نضمن ان
هذا اللجوء ال يشكل تهديدا خطيرا على الدول التي تستضيف هؤالء الالجئين وكيف يمكن ان اليشكل هذا

النزوح تهديدا للدول المستضيفة وما االجراءات التي تدفع للعودة الى بلدانهم دون تهديد امن واستقرار الدول
المستضيفة لهم وكيف يمكن االستفادة منهم باعتبارهم اداة اعادة بناء لدولهم الحقا وبناء قدراتهم وتشجيعهم
عند عودتهم التاحة الفرصة لهم وهم ممكنون تعليما وتدريبا وفرصا وكيف يمكن فتح فرص اقتصادية في
هذه الدول دون االضرار بامنها وسوق العمل فيها .

وقال ان هذه اللقاءات تشكل قاعده علمية لتقديم الدعم الفني في دولنا حيث سنبدأ بالتحاور مع الدول المانحة
لكي يكون الدعم المالي الذي يقدمونه باخذ بعين االعتبار هذه القضايا كما نحاول ان نبني قواعد وبيانات
واحصائيات ورياضيات تحدد مساهمة كل عنصر من هذه العناصر في تفجير هذه االزمات واستمرارها في
توسعها بما في ذلك التدخل الخارجي بحيث نستطيع ان نقول ان التدخل الخارجي في هذه االزمة ساهم بكذا
وكذا في اشعالها واستمرارها وتوسعها .

وبين الدردري اننا نحاول ان نقدم لدولنا الية عملية لمناقشة هذه المواضيع دون التدخل في الحوار السياسي
البحت الن هذا خارج اطار علمنا في االسكوا.

اإلسكوا :البد من رؤية متكاملة للمنطقة تحول االزمات الى فرص
الغد األردني
اختتمت في عمان اليوم السبت ،اجتماعات لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
"اإلسكوا" ،بعنوان "ديناميات األزمات المزمنة والصمود في المنطقة العربية".

وجرى في االجتماعات التي شارك في تنظيمها معهد آسيا وشمال افريقيا "وانا" واستمرت ثالثة ايام ،بحث
ديناميات النزاعات المزمنة في الشرق االوسط ،وآثار النزاعات واالحتالل على قضايا التنمية فيها،
وخيارات الحد من األزمات المتعلقة بالدول االقل نموا في المنطقة العربية.

كما جرى بحث توجهات التفكير الحالي حول ديناميات النزاع ومناقشتها ،وايجاد فهم عميق بآثار النزاع
والعنف في المنطقة ،وتراجع التنمية.

وقال نائب األمين التنفيذي لـ "اإلسكوا" ،الدكتور عبدهللا الدردري ،لوكالة االنباء االردنية (بترا) ،إن
المشاركين ناقشوا بعلمية ومنطقية االوضاع في اليمن ،وما يمكن ان تقدمه اإلسكوا من مشورة فنية لمواجهة
التحديات التي ستشهدها مرحلة ما بعد االزمة.
ولفت الى أن المفكرين والمتخصصين الذين شاركوا في لقاء ع َمان ،اجمعوا على ان التعاون مع ازمات
المنطقة ال يتم من خالل تعاون امني او اقتصادي او سياسي حصرا ،بل ال بد من رؤية متكاملة عابرة
للقطاعات ،مع التعمق في خصوصية كل دولة بهدف تحويل األزمات والتحديات التي تتفرع منها إلى فرص
يمكن البناء عليها ،للوصول إلى التنمية المستدامة.
وقال إن األزمات التي تمر بها المنطقة العربية ليست بجديدة فهي كانت حاضرة دائما على مدى تاريخها
لذلك "لدينا إيمان كبير باننا سنتخطى ما نحن فيه".
وفي سياق تعليقاته األخيرة على األزمات في المنطقة "التي اصبحت عابرة للحدود" على حد قوله ،قال
الدردري ،إنه بحسب دراسة مشتركة أعدتها اإلسكوا ووزارة االقتصاد التونسية ،تكبّدت تونس حتى اآلن
خسارة تق ّدر بـ 7.5مليار دوالر جراء األزمة الليبية.
ويرى أن "تونس هي البلد الوحيد الذي يمر بفترة انتقالية ناجحة وواعدة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بأسرها ،فبعد ثورة الياسمين ،شكلت االنتخابات التونسية اول تجربة من نوعها في العالم العربي من
حيث االنتقال السلمي والديمقراطي للسلطة ،ولكن المرحلة السياسية االنتقالية قد بدأت للتو وسوف يتطلب
األمر سنوات عدة من أجل توطيد التغيرات الكبيرة وال سيما في مجالي األمن واالقتصاد".
أما في ما يخص األزمة في اليمن ،قال الدردري إن اإلسكوا تسعى إلى الخروج بمشروع شبيه من حيث
الشكل بالذي تقوم به بشأن األزمة في سوريا ،وهو جمع خبراء وفنيين من األطراف كافة في حوار مبني
على خيارات علمية متعددة في كل قضية من القضايا واألولويات الملحة مما يسهل لليمنيين الخروج بتصور
للمرحلة المقبلة ،ويكون هذا التصور مدعوما من اإلسكوا بصفتها جهة أممية حيادية.
أما المديرة التنفيذية لـ "وانا" إريكا هاربر فأثنت على التعاون القائم بين اإلسكوا والمعهد وشددت على
ضرورة متابعة النشاطات المشتركة في المرحلة القريبة المقبلة.
يشار الى ان لقاء ع َمان ،ضم عددا من المفكرين والمفكرات العرب واالجانب ناقشوا األزمات التي تتخبط
بها المنطقه وفرص التعامل معها بما في ذلك تأثير هذه االزمات على الدول المحيطه بها كتأثير األزمة
السورية على الوضع االقتصادي واالجتماعي في لبنان واألردن وتأثير األزمة الليبيه على تونس.

اإلسكوا في ختام لقاء ع َمان :لدينا إيمان كبير باننا سوف نتخطى ما نحن فيه
وكالة عمّون

شكر الدكتور عبدهللا الدردري ،نائب األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) ،سمو االمير الحسن بن طالل اليوم على رعايته الكريمه للقاء ع َمان وأعلن أن التعاون مع معهد
آسيا وشمال إفريقيا (وانا) سوف يستمر في السنوات المقبله .
الدردري كان يتكلم في ختام مداوالت دعت إليها اإلسكوا بالشراكة مع "وانا" في  00-02أيار/مايو الجاري
تحت عنوان " ديناميات األزمات المزمنه و الصمود في المنطقه العربيه"  .وقد توسعت المداوالت فنوقش
صباح اليوم الوضع في اليمن وما يمكن ان تقدمه اإلسكوا من مشورة فنيه لمواجهة التحديات التي سوف
تشهدها مرحله ما بعد االزمة.
وقد جمع لقاء ع َمان ،الذي عقد في فندق كيمبيسكي ،نخبه من المفكرين والمفكرات العرب و االجانب ناقشوا
األزمات التي تتخبط بها المنطقه وفرص التعامل معها بما في ذلك تأثير هذه االزمات على الدول المحيطه
بها كتأثير األزمة السوريه على الوضع االقتصادي واالجتماعي في لبنان واألردن وتأثير األزمة الليبيه على
تونس.
ولفت الدردي الى أن المفكرين والمتخصيصين الذين شاركو في لقاء ع َمان اجمعوا على ان التعاون مع
ازمات المنطقه ال يتم من خالل تعاون امني او اقتصادي او سياسي حصرا ،بل ال بد من رؤيه متكامله
عابرة للقطاعات مع التعمق في خصوصية كل دولة وذلك بهدف تحويل األزمات والتحديات التي تتفرع
منها إلي فرص يمكن البناء عليها للوصول إلى التنمية المستدامة .وختم بالقول إن األزمات التي تمر بها
المنطقة العربية ليست بجديدة فهي كانت حاضرة دائما على مدى تاريخها لذلك "لدينا إيمان كبير باننا سوف
نتخطى ما نحن فيه".
وفي سياق تعليقاته األخيره على األزمات في المنطقه "التي اصبحت عابره للحدود" على حد قوله ،قال
الدردري إنه بحسب دراسة مشتركة أعدتها اإلسكوا ووزارة االقتصاد التونسية ،تكبّدت تونس حتى اآلن
خسارة تق ّدر بـ 7.5مليار دوالر أميركي من جراء األزمة الليبية.
وأضاف أن "الدعم الدولي لتونس قليل جدا .إذ منذ العام  ،0222لم يتخط إجمالي المساعدات اإلنمائية 522
مليون دوالر أميركي ،مقابل ما يزيد على  4مليارات دوالر حصل عليها المغرب ،و 0مليارات تقريبا
لألردن وما يزيد على  27مليار دوالر لمصر .وفي هذا اإلطار ،تدعم اإلسكوا بشكل كبير هذه الرسالة
المفتوحة للواليات المتحدة األميركية من أجل زيادة مساعداتها لتونس ،كي تبلغ  022مليار دوالر أميركي".
ورأى الدردري أن "تونس هي البلد الوحيد الذي يمر بفترة انتقالية ناجحة وواعدة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بأسرها .فبعد ثورة الياسمين ،شكلت االنتخابات التونسية اول تجربة من نوعها في العالم
العربي من حيث االنتقال السلمي والديمقراطي للسلطة .ولكن المرحلة السياسية االنتقالية قد بدأت للتو
وسوف يتطلب األمر سنوات عدة من أجل توطيد التغيرات الكبيرة وال سيما في مجالي األمن واالقتصاد".

وأضاف" :وفي هذه األثناء ،وكما هو الحال في أية فترة انتقالية سياسية ،سوف يترتب على سير تونس نحو
الديمقراطية كلفة اقتصادية ملموسة باإلضافة إلى الكلفة االقتصادية التي تعاني منها من جراء األزمة الليبية.
أما في ما يخص األزمة في اليمن ،قال الدردري إن اإلسكوا تسعى إلى الخروج بمشروع شبيه من حيث
الشكل بالذي تقوم به بشأن األزمة في سوريا ،وهو جمع خبراء وفنيين من األطراف كافة في حوار مبني
على خيارات علمية متعددة في كل قضية من القضايا واألولويات الملحة مما يسهل لليمنيين الخروج بتصور
للمرحلة المقبلة .ويكون هذا التصور مدعوما من اإلسكوا بصفتها جهة أممية حيادية.
أما المديرة التنفيذية لـ "وانا" إريكا هاربر فأثنت على التعاون القائم بين اإلسكوا والمعهد وشددت على
ضرورة متابعة النشاطات المشتركة في المرحلة القريبة المقبلة.

اإلسكوا :البد من رؤية متكاملة للمنطقة تحول االزمات الى فرص
اتحاد وكاالت األنباء العربية
من حسن محاسنة -اختتمت في عمان اليوم السبت ،اجتماعات لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا “اإلسكوا” ،بعنوان “ديناميات األزمات المزمنة والصمود في المنطقة العربية”.
وجرى في االجتماعات التي شارك في تنظيمها معهد آسيا وشمال افريقيا “وانا” واستمرت ثالثة ايام ،بحث
ديناميات النزاعات المزمنة في الشرق االوسط ،وآثار النزاعات واالحتالل على قضايا التنمية فيها،
وخيارات الحد من األزمات المتعلقة بالدول االقل نموا في المنطقة العربية.
كما جرى بحث توجهات التفكير الحالي حول ديناميات النزاع ومناقشتها ،وايجاد فهم عميق بآثار النزاع
والعنف في المنطقة ،وتراجع التنمية.
وقال نائب األمين التنفيذي لـ “اإلسكوا” ،الدكتور عبدهللا الدردري ،لوكالة االنباء االردنية (بترا) ،إن
المشاركين ناقشوا بعلمية ومنطقية االوضاع في اليمن ،وما يمكن ان تقدمه اإلسكوا من مشورة فنية لمواجهة
التحديات التي ستشهدها مرحلة ما بعد االزمة.
ولفت الى أن المفكرين والمتخصصين الذين شاركوا في لقاء ع َمان ،اجمعوا على ان التعاون مع ازمات
المنطقة ال يتم من خالل تعاون امني او اقتصادي او سياسي حصرا ،بل ال بد من رؤية متكاملة عابرة
للقطاعات ،مع التعمق في خصوصية كل دولة بهدف تحويل األزمات والتحديات التي تتفرع منها إلى فرص
يمكن البناء عليها ،للوصول إلى التنمية المستدامة.
وقال إن األزمات التي تمر بها المنطقة العربية ليست بجديدة فهي كانت حاضرة دائما على مدى تاريخها
لذلك “لدينا إيمان كبير باننا سنتخطى ما نحن فيه”.

وفي سياق تعليقاته األخيرة على األزمات في المنطقة “التي اصبحت عابرة للحدود” على حد قوله ،قال
الدردري ،إنه بحسب دراسة مشتركة أعدتها اإلسكوا ووزارة االقتصاد التونسية ،تكبّدت تونس حتى اآلن
خسارة تق ّدر بـ 7.5مليار دوالر جراء األزمة الليبية.
ويرى أن “تونس هي البلد الوحيد الذي يمر بفترة انتقالية ناجحة وواعدة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بأسرها ،فبعد ثورة الياسمين ،شكلت االنتخابات التونسية اول تجربة من نوعها في العالم العربي من
حيث االنتقال السلمي والديمقراطي للسلطة ،ولكن المرحلة السياسية االنتقالية قد بدأت للتو وسوف يتطلب
األمر سنوات عدة من أجل توطيد التغيرات الكبيرة وال سيما في مجالي األمن واالقتصاد”.
أما في ما يخص األزمة في اليمن ،قال الدردري إن اإلسكوا تسعى إلى الخروج بمشروع شبيه من حيث
الشكل بالذي تقوم به بشأن األزمة في سوريا ،وهو جمع خبراء وفنيين من األطراف كافة في حوار مبني
على خيارات علمية متعددة في كل قضية من القضايا واألولويات الملحة مما يسهل لليمنيين الخروج بتصور
للمرحلة المقبلة ،ويكون هذا التصور مدعوما من اإلسكوا بصفتها جهة أممية حيادية.
أما المديرة التنفيذية لـ “وانا” إريكا هاربر فأثنت على التعاون القائم بين اإلسكوا والمعهد وشددت على
ضرورة متابعة النشاطات المشتركة في المرحلة القريبة المقبلة.
يشار الى ان لقاء ع َمان ،ضم عددا من المفكرين والمفكرات العرب واالجانب ناقشوا األزمات التي تتخبط
بها المنطقه وفرص التعامل معها بما في ذلك تأثير هذه االزمات على الدول المحيطه بها كتأثير األزمة
السورية على الوضع االقتصادي واالجتماعي في لبنان واألردن وتأثير األزمة الليبيه على تونس.

مؤتمر دولي باألردن يبحث تأثير النزاعات بالمنطقة العربية على التنمية
وكالة األناضول لألنباء
انطلقت في العاصمة األردنية عمّان ،اليوم الخميس ،فعاليات مؤتمر دولي يبحث تأثير النزاعات على معدل
التنمية في المنطقة العربية بمشاركة خبراء بالتنمية والنزاعات المزمنة.
المؤتمر يأتي تحت عنوان "ديناميات النزاعات المزمنة والصمود في المنطقة العربية" ،وتنظمه "لجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" (اإلسكوا) ،بالشراكة مع "معهد غرب آسيا وشمال
أفريقيا"(وانا).
وخالل كلمة له بالمؤتمر ،الذي يستمر يومين ،دعا األمير الحسن بن طالل (عم العاهل األردني) واضعي
السياسات في المنطقة إلى البحث في إنشاء إطار موسع وشامل ومتعدد التخصصات ومنهجي من أجل
تعزيز الوعي بتبعات النزاعات المزمنة والعنف في منطقة غرب آسيا.

وأشار إلى أنه "آن األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب آسيا ،بنهج
متعدد التخصصات يشمل البعدين البيئي واالجتماعي ،وأنه آن األوان من أجل إحالل السالم واالستثمار في
قدرات األفراد ،انطالقا من هويتنا اإلنسانية المشتركة".
وأضاف" :بعضهم يقول إن غياب االستقرار في المنطقة العربية يحول دون إرساء هذه األسس المرجوة ،أما
أنا فأقول إن النزاعات هي التي تحتم علينا إعادة رسم رؤيتنا".
ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من خبراء التنمية والنزاعات المزمنة في المنطقة العربية والعالم ،بينهم
عبدهللا الدردري نائب األمين التنفيذي لإلسكوا ،والبروفيسور ألكساندر بيتس مدير مركز أبحاث اللجوء في
جامعة أكسفورد وهو أستاذ مشارك في دراسات اللجوء والهجرة القسرية في الجامعة ،والبروفيسور السير
بول كولييه من كلية بالفاتنيك لشؤون الحكم في جامعة أكسفورد.
وقال بيتس ،في كلمة له بأعمال المؤتمر ،إن "الفرصة سانحة اليوم لتفكير جديد يتخطى الحدود الحالية وغير
المستدامة لمقاربة مساعدات التنمية ولتحمل الدول المضيفة الجزء األكبر من مسؤولية اللجوء وأعبائها".

وفي هذا الصدد ،رأى أنه من الضروري إتاحة الفرصة أمام الالجئين لالعتماد على أنفسهم وحثهم على ذلك
عبر استحداث فرص عمل لهم؛ ما يسمح لهم بالمساهمة في إعادة إعمار الدول التي استضافتهم.
ويناقش المشاركون ،على مدار يوميّ المؤتمر ،تطورات النزاعات المزمنة والصمود في المنطقة العربية،
ومواضيع ديناميات النزاعات المزمنة في الشرق األوسط ،وآثار النزاعات واالحتالل على نتائج التنمية،
وتفاقم نقاط الضعف وخيارات الحد من األزمات المتعلقة بالدول األقل نموا ،التي تعانيه النزاعات في
المنطقة العربية ،والعمل باتجاه وضع األسس لبناء القدرة على الصمود والتحول ،حسب المنظمين.

