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(list/5/economy/) اقتصاد
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"اإلسكوا" تتوقع تخفيف حدة التقشف بدول الخليج



(list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0644%u062C%u0646%u0629&exp=1380203/) أظهر تقرير اللجنة
list沼Ȁaspx?/) االقتصادية

ifr=1&w=%u0627%u0644%u0627%u0642%u062A%u0635%u0627%u062F%u064A%u0629&exp=1380203
واالجتماعية لغربي آسيا (/list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0622%u0633%u064A%u0627&exp=1380203) التابعة لمنظمة

list沼Ȁaspx?/) األمم المتحدة
ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645%20%u0627%u0644%u0645%u062A%u062D%u062F%u0629&exp=1380203

list沼Ȁaspx?/) اإلسكوا"، تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي"
ifr=1&w=%u0627%u0644%u062A%u0639%u0627%u0648%u0646%20%u0627%u0644%u062E%u0644%u064A%u062C%u064A&exp=1380203

لمعدالت نمو معتدلة العام الجاري، متوقًعا أن تتحسن مواقف األوساط التجارية وثقة المستهلكين بها. 
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ifr=1&w=%u0627%u0644%u062A%u0639%u0627%u0648%u0646%20%u0627%u0644%u062E%u0644%u064A%u062C%u064A&exp=1380203
لمعدالت نمو معتدلة العام الجاري، متوقًعا أن تتحسن مواقف األوساط التجارية وثقة المستهلكين بها. 

 
list沼Ȁaspx?/) وأرجع التقرير النمو إلى انتعاش إيرادات

ifr=1&w=%u0625%u064A%u0631%u0627%u062F%u0627%u062A&exp=1380203) دول الخليج
list沼Ȁaspx?/)

(ifr=1&w=%u062F%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u062E%u0644%u064A%u062C&exp=1380203
(list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0641%u064A&exp=1380203/) من الصادرات النفطية، وافترضت اإلسكوا أن يسهم ذلك في
تخفيف حدة التقشف في (/list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0641%u064A&exp=1380203) السياسة المالية العامة المستهدفة

لتحفيز الطلب المحلي. 
 

list沼Ȁaspx?/) وتوقع التقرير زيادة تكاليف التمويل متأثرة بالزيادات المحتملة في أسعار
list沼Ȁaspx?/) الفائدة (ifr=1&w=%u0623%u0633%u0639%u0627%u0631&exp=1380203

ifr=1&w=%u0627%u0644%u0641%u0627%u0626%u062F%u0629&exp=1380203) األمريكية
list沼Ȁaspx?/)

 沼Ȁ(ifr=1&w=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0631%u064A%u0643%u064A%u0629&exp=1380203
 

وتوقعت اإلسكوا زيادة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليحي بنسبة 2沼Ȁ3% العام الجاري وبنسبة
list沼Ȁaspx?/) 3% في العام المقبل, وارتفاع沼Ȁ1

ifr=1&w=%u0648%u0627%u0631%u062A%u0641%u0627%u0639%20%7B%5B11%5D%7D%20%u0627%u0644%u062A%u0636%u062E%u0645&exp=1380203
list沼Ȁaspx?/) التضخم في أسعار (list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0645%u0639%u062F%u0644&exp=1380203/)

ifr=1&w=%u0623%u0633%u0639%u0627%u0631&exp=1380203) المستهلك 2沼Ȁ3% العام الجاري, وارتفاعه
3沼Ȁ6% في العام المقبل. 

 
list沼Ȁaspx?/) كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السعودية

ifr=1&w=%u0627%u0644%u0633%u0639%u0648%u062F%u064A%u0629&exp=1380203) بنسبة
list沼Ȁaspx?/) 1% العام الجاري وبنسبة 3% في العام المقبل، وارتفاع沼Ȁ8

ifr=1&w=%u0648%u0627%u0631%u062A%u0641%u0627%u0639%20%7B%5B14%5D%7D%20%u0627%u0644%u062A%u0636%u062E%u0645&exp=1380203
(/list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0645%u0639%u062F%u0644&exp=1380203) التضخم في أسعار المستهلك 2% العام

الجاري، وارتفاعه 3沼Ȁ5 (/list沼Ȁaspx?ifr=1&w=5&exp=1380203)% في العام المقبل. 
 

list沼Ȁaspx?/) وكان تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، توقع في قراءة تحليلية القتصاد منطقة الشرق األوسط
ifr=1&w=%u0627%u0644%u0634%u0631%u0642%20%u0627%u0644%u0623%u0648%u0633%u0637&exp=1380203

list沼Ȁaspx?/) أن يدق االنخفاض األخير في أسعار النفط، ناقوس الخطر
ifr=1&w=%u0646%u0627%u0642%u0648%u0633%20%u0627%u0644%u062E%u0637%u0631&exp=1380203

list沼Ȁaspx?/) دول الخليج (list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0623%u0645%u0627%u0645&exp=1380203/) أمام
沼Ȁ(ifr=1&w=%u062F%u0648%u0644%20%u0627%u0644%u062E%u0644%u064A%u062C&exp=1380203

 
(list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0646%u0647%u0627%u064A%u0629&exp=1380203/) ولفت التقرير الصادر في نهاية
list沼Ȁaspx?/) الماضي إلى تراجع (list沼Ȁaspx?ifr=1&w=%u0645%u0627%u0631%u0633&exp=1380203/) مارس

list沼Ȁaspx?/) 5 من (ifr=1&w=%u062A%u0631%u0627%u062C%u0639&exp=1380203
list沼Ȁaspx?/) دوالرًا للبرميل في بداية مارس ifr=1&w=5&exp=1380203)6

ifr=1&w=%u0645%u0627%u0631%u0633&exp=1380203) إلى ما يفوق الـ 51 دوالرا في الوقت الحالي، وال تزال
أسعار النفط فوق متوسط أسعارها في العام الماضي البالغ 45 دوالرًا للبرميل.
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 منذ يوم واحد أخبار االقتصاد  

املتحدة "اإلسكوا"، تحقيق دول مجلس التابعة ملنظمة األمم  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ر  أظهر تقر

التجارية وثقة األوساط  أن تتحسن مواقف  ، متوقًعا  الحا العام  معتدلة  ِإْنِتعاش  الخليجي ملعدالت  ك  املش ابط  ال

املستهلك بها.

ذلك  يسهم  أن  اإلسكوا  ضت  واف النفطية،  الصادرات  الخليج من  دول  أرباح  انتعاش  إ  األزدهار  ر  التقر وأرجع 

. تخفيف حدة التقشف  السياسة املالية العامة املستهدفة لتحفيز الطلب املح

 أخبار االقتصادالرئيسية

"اإلسكوا" تتوقع تخفيف حدة التقشف بدول الخليج

Business business business12فنون الغزل والنسيج

4شاي3آراء وتعليقات

Googleإعالنات

تم إغالق اإلعالن بواسطة 

إيقاف عرض هذا اإلعالن

لماذا هذا اإلعالن؟ 

"اإلسكوا" تتوقع تخفيف حدة التقشف بدول الخليج
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الخليجالتقشفاإلسكوا

كية. ادات املحتملة  أسعار الفائدة األمر ل متأثرة بالز ر زيادة تكاليف التمو وتوقع التقر

املائة   2.3 بنسبة  الخليحي  ك  املش ابط  ال الحقيقي  دول مجلس  اإلجما  املح  الناتج  زيادة  اإلسكوا  وتوقعت 

, العام الحا وبنسبة 3.1  املائة  العام القادم, وارتفاع معدل التضخم  أسعار املستهلك 2.3  املائة العام الحا

وارتفاعه 3.6  املائة  العام القادم.

الناتج املح اإلجما الحقيقي  السعودية بنسبة 1.8  املائة العام الحا وبنسبة 3  ِإْنِتعاش  ر  كما توقع التقر

املائة    3.5 وارتفاعه   ، الحا العام  املائة    2 املستهلك  أسعار  التضخم   وارتفاع معدل  القادم،  العام  املائة  

العام القادم.

ر ملؤسسة كابيتال إيكونوميكس، توقع  قراءة تحليلية القتصاد منطقة الشرق األوسط، أن يدق االنخفاض وكان تقر

ول الخام، ناقوس الخطر أمام دول الخليج. األخ  سعر الب

ميل  بداية مارس إ ما يفوق الـ 51 دوالرا  ر من 56 دوالرًا لل ر الصادر  نهاية مارس السابق إ َتَأخَّ ولفت التقر

ميل. ول الخام فوق متوسط أسعارها  العام السابق البالغ 45 دوالرًا لل ، وال تزال سعر الب الوقت الحا

 املصدر : الدستور

التالى

ن: 30  املائة تخفيًضا  أسعار السلع التمو

وياميش رمضان

السابق

ة»يؤكد أن«األدب » vs «السكر «موت صغ

ع حافة الغالء»



ول الخام األمر رغمتفج هائل بمحيط مطار دمشق تذبذب سعر الب
زيادة املخزون

: دفاعات الواليات املتحدة قائد أمر
كية لن تصمد أمام بيونغيانغ األمر

اليوم.. حفل فني لـ«طرباند» ع مسرح
«الجنينة»

مواضيع متعلقة
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أقتصاد  "اإلسكوا" تتوقع تخفيف حدة التقشف بدول الخليج
شبكة اللوتس االخبارية

بتاريخ  الثالثاء 25 أبريل 04:41 2017 مساًء

اللوتس االخبارية  أظهر تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لمنظمة األمم المتحدة "اإلسكوا" تحقيق دول مجلس التعاون
الخليجي لمعدالت نمو معتدلة العام الجاري٬ متوقًعا أن تتحسن مواقف األوساط التجارية وثقة المستهلكين بها.

وأرجع التقرير النمو إلى انتعاش إيرادات دول الخليج من الصادرات النفطية٬ وافترضت اإلسكوا أن يسهم ذلك في تخفيف حدة التقشف في السياسة
المالية العامة المستهدفة لتحفيز الطلب المحلي.

وتوقع التقرير زيادة تكاليف التمويل متأثرة بالزيادات المحتملة في "سعر" الفائدة األمريكية.

وتوقعت اإلسكوا زيادة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليحي بنسبة 2.3% العام الجاري وبنسبة 3.1% في العام المقبل,
وارتفاع معدل التضخم في "سعر" المستهلك 2.3% العام الجاري, وارتفاعه 3.6% في العام المقبل.

كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.8% العام الجاري وبنسبة 3% في العام المقبل٬ وارتفاع معدل التضخم
في "سعر" المستهلك 2% العام الجاري٬ وارتفاعه 3.5% في العام المقبل.

وكان تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس٬ توقع في قراءة تحليلية القتصاد منطقة الشرق األوسط٬ إن يدق االنخفاض األخير في "سعر" النفط٬
ناقوس الخطر أمام دول الخليج.

ولفت التقرير الصادر في نهاية مارس الماضي إلى تراجع من 56 دوالرًا للبرميل في بداية مارس إلى ما يفوق الـ 51 دوالرا في الوقت الحالي٬
وال تزال "سعر" النفط فوق متوسط أسعارها في العام الماضي البالغ 45 دوالرًا للبرميل.



و أخيرًا نشكرك على اهتمامك بمتابعة اخبارنا و نتمني ان نكون عند حسن ظنك دائما . لقد كنت تتصفح " أقتصاد  "اإلسكوا" تتوقع تخفيف حدة
التقشف بدول الخليج " فى موقعنا " شبكة اللوتس االخبارية " و حتي تكون على أفادة وللحفاظ على الخصوصية لموقعنا نفيد سيادتك ان خبر 

أقتصاد  "اإلسكوا" تتوقع تخفيف حدة التقشف بدول الخليج ال يمثل رأي موقعنا و تقع المسؤليه على موقع " الدستور " النه يعتبر المصدر لهذا
الخبر و يمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من المصدر " الدستور " و نشكرك على اهتمامك على متابعتنا و نتمني لك كل التوفيق . شبكة اللوتس

االخبارية 
http://www.lotusnews.com

الكلمات الدالئليه
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AddThis Sharing Buttons
25 أبريل 04:35 2017 م

مباشر: أظهر تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لمنظمة األمم المتحدة "اإلسكوا" , تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي
لمعدالت نمو معتدلة العام الجاري, متوقًعا أن تتحسن مواقف األوساط التجارية وثقة المستهلكين بها.

وأرجع التقرير ذلك النتعاش إيراداتها من الصادرات النفطية, وافترضت اإلسكوا أن يسهم ذلك في تخفيف حدة التقشف في السياسة المالية العامة
المستهدفة لتحفيز الطلب المحلي.

وتوقع التقرير زيادة تكاليف التمويل متأثرة بالزيادات المحتملة في أسعار الفائدة األمريكية.

وتوقعت اإلسكوا زيادة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليحي بنسبة 2.3% العام الجاري وبنسبة 3.1% في العام المقبل,
وارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.3% العام الجاري, وارتفاعه 3.6% في العام المقبل.

كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.8% العام الجاري وبنسبة 3% في العام المقبل, وارتفاع معدل التضخم
في أسعار المستهلك 2% العام الجاري, وارتفاعه 3.5% في العام المقبل.

وكان تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس٬ توقع في قراءة تحليلية القتصاد منطقة الشرق األوسط٬ إن يدق االنخفاض األخير في أسعار النفط٬ ناقوس
الخطر أمام دول الخليج.

ولفت التقرير الصادر في نهاية مارس الماضي إلى تراجع من 56 دوالرًا للبرميل في بداية مارس إلى ما يفوق الـ 51 دوالرًا في الوقت الحالي٬
وال تزال أسعار النفط فوق متوسط أسعارها في العام الماضي البالغ 45 دوالرًا للبرميل.

المصدر: مباشر

أحد المعالم السياحية باإلمارات  الصورة من رويترز أريبيان آي

https://www.mubasher.info/news/3080237
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إقتصاد

األمم المتحدة تتوقع نمو الناتج المحلي 2.4 %
والتضخم 4.1 %

عمان - فيصل التميمي
العام خالل  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يسجل  أن  أممي،  تقرير  توقع 

الجاري 2.4 بالمئة، ونحو 2.7 بالمئة في العام المقبل. 

لغربي واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  عن  الصادر  التقرير  وأوضح 
آسيا «اإلسكوا»، أن الناتج المحلي اإلجمالي سجل نموا بلغ 2.1 بالمئة في 2016. 

وبالنسبة لمؤشرات أسعار المستهلك «التضخم»، توقع التقرير الذي حمل عنوان
أن  ،2017-2016 العربية  المنطقة  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  «استقصاء 
يسجل االرتفاع بأسعار المستهلك 4.1 بالمئة خالل العام الجاري، مقارنة مع تضخم

تاريخ النشر: الثالثاء - 2017-04-25- 12:05

آخر تعديل : االثنين - 2017-04-24- 11:10
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سلبي بلغ 0.8 بالمئة في 2016. 

معدل أو  للتضخم،  الرئيسي  المؤشر   ،(CPI) المستهلك  سعر  مؤشر  ويعتبر 
التغير في األسعار في بلد معين. 

األزمات أعباء  تحمّل  في  مُستمر  األردن  أن  اإلسكوا  قالت  أخرى،  جهة  ومن 
والصراعات في المنطقة خصوصا في العراق وسوريا. 

االخير توقع  الدولي، حيث  النقد  تقديرات صندوق  اإلسكوا مع  تقديرات  وتوافقت 
أن يسجل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نحو 2.3 بالمئة خالل العام الجاري. 

المحلي الناتج  نمو  أن يسجل  العالمي،  االقتصاد  آفاق  تقرير:  الصندوق في  ورجح 
اإلجمالي 2.5 بالمئة في العام المقبل. 

وتوقع أن تنمو أسعار المستهلك «التضخم» 2.3 بالمئة في 2017، ونحو 2.5 بالمئة
في العام المقبل. 

النمو أن  «اإليكونيميست»  االقتصادية  االستخبارات  وحدة  قالت  ذلك،  إلى 
االقتصادي اليزال يسجل نسبًا متواضعة وفقا للمعايير التاريخية. 

بالمئة  2 إلى  ارتفع  األردن  في  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  التقرير،  وبين 
في عام 2016، متوقعا نموه بنسبة 2.7 بالمئة خالل العام الجاري. 

بشكل أثرتا  المنطقة،  في  االستقرار  وعدم  المالي  الوضع  أن  الوحدة،  واعتبرت 
النمو من  حدّت  أنها  إلى  إضافة  والسياحة،  كالصناعة  قطاعات  أداء  على  كبير 

االقتصادي. 

وقالت: العراق وسوريا من األسواق التصديرية المهمة لألردن، والوضع سيتحسن
في حال عودة االستقرار لهما. 

أثبتت قدرتها على المالية،  الخدمات  القطاعات، بما فيها  التقرير، أن بعض  وأكد 
الصمود في ظل األوضاع المالية الداخلية واألوضاع السياسية للمنطقة.
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إتجهت أغلب البلدان النفطية التي
تأثرت بتراجع أسعار النفط إلى تطبيق

.سياسات تقشفية واصالحات إقتصادية للحد من تأثير ازمة تراجع أسعار النفط

دول الخليج التي لجأت إلى خفض حجم اإلنفاق بموازناتها لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط دعتها منظمة األسكوا إلى بلورة
رؤية خليجية موحدة إلدارة الثروات النفطية بما يضمن استدامتها في المستقبل بالتزامن مع العمل على تنويع مصادر الدخل وتنويع
.قاعدة االقتصاد

وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة فإن السياسة التقشفية التي اتبعتها دول الخليج عادت بالنفع عليها مما حققته من معدالت نمو
.معتدلة خالل العام الجاري متوقعة أن تتحسن مواقف األوساط التجارية وثقة المستهلكين بها

حالة التفاؤل أرجعها التقرير إلنتعاش اإليرادات النفطية٬ التي يتوقع أن تساهم في تخفيف حدة التقشف في السياسة المالية العامة
.المستهدفة لتحفيز الطلب المحلي

اإلسكوا توقعت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليحي بنسبة 2.3% العام الجاري وبنسبة 3.1% في
.العام المقبل, وارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك بالمتوسط بنسبة 2.3% العام الجاري, و3.6% في العام المقبل

وفي السعودية توقع التقرير نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.8% العام الجاري وبنسبة 3% في العام المقبل,
.وخروج معدل التضخم من االنكماش الى االرتفاع بنسبة 2% العام الجاري

اإلسكوا" تتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في"
دول مجلس التعاون الخليحي بنسبة 2.3% العام الجاري

طباعة 

نفط وطاقة
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بقايا "سورية المفيدة"

26-04-2017 | زه㾁香㿔竢 هواري

ليس هناك من أرقام دقيقة عن عدد الضحايا 㾁香㿃㐂 سورية. هناك أرقام متفاوتة ويومية تصدر عن بعض

الجهات المحلية، لكنها 㾁香㿃㐂 اليوم التا㾁香㾝ẻ تصبح قديمة، باعتبار عّداد الموت لم يتوقف عن العمل 㾁香㿃㐂 تسجيل

ر من دون أن تتبدى 㾁香㿃㐂 األفق نهاية قريبة المزيد. وقريبًا تدخل البالد عامها السادس من العنف المدمِّ

بفعل تداخل العنا㾁香䂨닂 المشاركة من محلية وإقليمية ودولية. 

الرقم الذي تضمنه تقرير "مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية 㾁香㿃㐂 المنطقة العربية 2015 – 2016 "

الصادر عن منظمة "إسكوا" األممية هو رقم يتحدث عن 470 ألف قتيل. ال وجود 㾁香㿃㐂 التقرير المتواضع هذا

ألعداد الجر쁃휋쀟㵕 والمشوه㾁馚㿔竢 والمعوق㾁馚㿔竢 واأل㾁香䃗긕ى والمفقودين وغ㾁香㿔竢هم. التقرير نفسه يتحدث عن تهج㾁香㿔竢 ولجوء

ربع السكان ا쁃휋㾝ẻ خارج البالد. ربع السكان معناه 6 مالي㾁馚㿔竢 نسمة باعتبار عدد سكان سورية هو 25 مليون

نسمة. قبل ذلك، جرى الحديث عن 4 مالي㾁馚㿔竢 ال쀏된䅗祠 ، توزع هؤالء ع�뾎ἅ䄝 تركيا ولبنان واألردن وأوروبا، والعدد

األوفر هو 㾁香㿃㐂 تركيا. والمعلوم أّن نصف الالجئ㾁馚㿔竢 هم من النساء واألطفال، بينما العدد الفع�䀄銺䄝 ربما أك�㾁香㾧 من

هذا الرقم وتلك النسبة. إذا تطرقنا ا쁃휋㾝ẻ أعداد النازح㾁馚㿔竢 أمامنا فالعدد مضاعف عن الالجئ㾁馚㿔竢 داخل الحدود. 

،㾁馚㿔竢أرمن، فلسطيني) 㾁馚㿔竢انتقلت معه البالد من استقبال الالجئ 㾁香㾝Ẻسورية أشبه ما يكون بزلزال سكا 㾁香㿃㐂 ما حدث

عراقي㾁馚㿔竢) إ쁃휋㾝ẻ أك�㾁香㾧 مصّدر لالجئ㾁馚㿔竢 ع�뾎ἅ䄝 سطح الكرة األرضية كما تؤكد تقارير المفوضية السامية لألمم

المتحدة لشؤون الالجئ㾁馚㿔竢. انتقل السوريون من االعتماد ع�뾎ἅ䄝 أنفسهم إ쁃휋㾝ẻ االتكال ع�뾎ἅ䄝 ما تجود به المؤسسات

الدولية. 

ما يتطلب التدقيق يتناول آليات الحرب نفسها. المعروف أّن 㾁香㿃㐂 سورية يجري ال㾁香쀍ب 㾁香㿃㐂 عرض الحائط

㾁馚㿔竢الحروب وآلياتها ويحدد التعامل ب 㾁馚삯㪘الذي ينظم ويق 㾁香㾝Ẻاإلنسا 㾁香㾝ẻباتفاقيات جنيف أو القانون الدو

المتحارب㾁馚㿔竢 أنفسهم وحيال السكان المدني㾁馚㿔竢 ناهيك عن المرافق والمؤسسات وغ㾁香㿔竢ها. أهم مظهر 㾁香㿃㐂 الحرب

السورية هو التطه㾁香㿔竢 الطائفي والعر㾁香쀹ኝ الذي يفرض أحكامه ع�뾎ἅ䄝 المناطق والمحافظات السورية كافة. سابقًا

األربعاء 26/04/2017 م (آخر تحديث) الساعة 12:56 (القدس) ،10:56 (غرينتش)
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اقــرأ
أيضًا

سورية وآفاق الخراب

كانت سورية تعا㾁香㾝Ẻ من تراجع عدد سكان األرياف بوت㾁香㿔竢ة 㾁香䃗긕يعة مقابل تضخم المدن. اآلن يحدث ما هو

أفدح من ذلك، إذ ُيرَغم السكان ع�뾎ἅ䄝 مغادرة مدنهم وقراهم، ويعاَمل المدنيون كما يعاَمل العسكريون تمامًا.

لم يحدث أن جرى التوصل إ쁃휋㾝ẻ اتفاقية من اتفاقيات وقف النار وإجالء المسلح㾁馚㿔竢 عن مواقعهم من دون

اق㾁香삧充انها بإجالء المدني㾁馚㿔竢. ُيربط مص㾁香㿔竢 المدني㾁馚㿔竢 بالمقاتل㾁馚㿔竢. بدأت محنة التهج㾁香㿃㐂 㾁香㿔竢 حمص والقص㾁香㿔竢 وطاولت

مؤخرًا حلب والزبدا㾁香㾝Ẻ وغ㾁香㿔竢هما. والحصيلة أّن عملية تمزيق ُتفرض ع�뾎ἅ䄝 سورية ست㾁香삧充كها أشالء متناثرة. 

*أستاذ جامعي 

جميع حقوق الن㾁香뿣З محفوظة 2017
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وزارة المرأة تطلق مشروع تحديد التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة

المجتمع المرأة في  االقتصادية للعنف ضد  التكلفة  اطالق مشروع "تحديد  المرأة عن  اآلغا وزيرة شؤون  اعلنت د.هيفاء  رام هللا  معا  

الفلسطيني" .

وبينت اآلغا أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك ما بين الوزارة وبين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا (األسكوا)٬

ومنظمة األمم المتحدة للمرأة باعتباره مشروع اقليمي سيتم تطبيقه في الدول األعضاء لالسكوا٬ جاء ذلك خالل استماعها للباحثة مارجا

المرأة في فلسطين٬ العنف ضد  على  العاملة  المؤسسات  والبيانات من  للمعلومات  بعملية جمع  للقيام  االسكوا  المنتدبة من  أوزوناس 

والمؤسسات ذات العالقة بهدف تطوير منهجية علمية قادرة على تحديد التكلفة االقتصادية من العنف في المجتمع الفلسطيني.

واشارت اآلغا بأن هذه الدراسة هي الثانية بعد جمهورية مصر العربية٬ وأكدت على أن هذه الدراسة هي وطنية بالدرجة األولى وبحاجة

الى تكاتف جميع المؤسسات.

الى للوصول  الدولية٬  والمؤسسات  المدني٬  والمجتمع  الحكومية٬  المؤسسات  كافة  مع  والشراكة  النقاش  أهمية  على  اآلغا  وركزت 

منهجية وطنية واحدة. 

والتقت الباحثه مع طاقم وزارة شؤون المرأة٬ وأعضاء نظام التحويل٬ ومع المنظمات الدولية٬ وبرنامج سواسية٬ ومع نقابة المحامين٬ ووزارة

المالية٬ والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني٬ واخيرًا مع مكتب رئيس الوزراء٬ واللجنة الوطنية لمناهضة العنف٬ ومجموعة العمل الخاصة

على مناهضة العنف ضد المرأة٬ ويذكر بأن طاقم الوزارة من االدارة العامة للتخطيط والسياسات٬ وطاقم من منظمة األمم المتحدة للمرأة

رافقت الباحثة على مدار وجودها في رام هللا وقامت بالتنسيق لكل االجتماعات المذكورة.




