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 العربية الدول في الحرب دمرته ما لقيمة تقديراتنا دوالر مليار 211: ”اإلسكوا“ 

 شبكة األنباء الفلسطينية

 المتحدة األمم بلجنة البرامج لشئون التنفيذي األمين نائب الدردري عبدهللا الدكتور قال – نبــأ

 في الحرب دمرته ما لقيمة األولية تقديراتنا إن“( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 لسوريا دوالر مليار 066 عن يزيد ما منها دوالر، مليار 066 يبلغ اآلن حتى العربية الدول

 066 لتوفير أيضا بحاجة المنطقة دول أن إلى الفتا ،”(فقط حمص لمدينة دوالر مليارات 8)

 .0606 العام حتى عمل فرصة مليون

 هامش على عمان في األوسط الشرق أنباء وكالة مراسلة مع مقابلة في – الدردري وأضاف

 الدول أن – الماضية الليلة أعماله اختتم الذي( 0600 المستدامة للتنمية العربي المنتدى)

 األوروبية البنوك غرار على والتنمية اإلعمار إلعادة عربي بنك تأسيس إلى بحاجة العربية

 التمويل أسلوب في نوعية لنقلة بحاجة إننا“ مضيفا للتنمية، واألمريكية واألفريقية واآلسيوية

 إلعادة تكفي تكاد ال اآلن للتنمية عربيا صندوقا 00 الـ في المتاحة األموال رؤوس وأن خاصة

 .”واحد عربي بلد في الحرب دمرته مما بسيط جزء بناء

 وليبيا، والعراق واليمن سوريا في يجري ما رصد في سباقة كانت اإلسكوا أن إلى وأشار

 أصبحت اآلن وحتى 0600 العام منذ اللجنة أصدرتها التي والتحليالت األرقام أن على مؤكدا

 .الدول هذه في يجري ما معرفة في والمنطقة الدولية للمنظومة مرجعا

 .. أ ش أ 

http://www.palnnn.com/?p=92557  
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 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 

 

 

 مليار دوالر تقديراتنا لقيمة ما دمرته الحرب 211: اإلسكوا

 م  13:30 - 6102/مايو/30الثالثاء 

 جريدة الدستور

  

نائب األمين التنفيذي لشئون البرامج بلجنة األمم المتحدة  قال الدكتور عبدهللا الدردري

إن تقديراتنا األولية لقيمة ما دمرته الحرب في ( اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

مليار دوالر لسوريا  066مليار دوالر، منها ما يزيد عن  066الدول العربية حتى اآلن يبلغ 

 066، الفتا إلى أن دول المنطقة بحاجة أيضا لتوفير ( فقط مليارات دوالر لمدينة حمص 8)

 . 0606مليون فرصة عمل حتى العام 

وأضاف الدردري في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق األوسط في عمان على هامش 

أن الدول  -الذي اختتم أعماله الليلة الماضية ( 0600المنتدى العربي للتنمية المستدامة )

حاجة إلى تأسيس بنك عربي إلعادة اإلعمار والتنمية على غرار البنوك األوروبية العربية ب

واآلسيوية واألفريقية واألمريكية للتنمية، مضيفا إننا بحاجة لنقلة نوعية في أسلوب التمويل 

صندوقا عربيا للتنمية اآلن ال تكاد تكفي إلعادة  00خاصة وأن رؤوس األموال المتاحة في الـ 

 .بسيط مما دمرته الحرب في بلد عربي واحد بناء جزء 

وأشار إلى أن اإلسكوا كانت سباقة في رصد ما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، 

وحتى اآلن أصبحت  0600مؤكدا على أن األرقام والتحليالت التي أصدرتها اللجنة منذ العام 

 .ه الدولمرجعا للمنظومة الدولية والمنطقة في معرفة ما يجري في هذ

ونوه بأن اإلسكوا تدعو الخبراء الوطنيين من هذه الدول لالجتماع بشكل دوري من أجل وضع 

رغم اآلالم والتحديات وصعوبة  0606تصورات وطنية لمستقبل بالدهم مبنية على أجندة 

خبير  0066األوضاع في بالدهم، مستشهدا في هذا الصدد بخطة مستقبل سوريا التي وضعها 

 .اإلسكوا حيث دمجوا أهداف التنمية المستدامة في خطة البناءسوري لدى 
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وأفاد الدردري بأن اإلسكوا ستنسق خالل الفترة القادمة بشأن إعداد التقرير العربي للتنمية 

المستدامة الذي يجمع وينسق بين التقارير القطاعية التي تقوم بها المجالس الوزارية 

ألولويات القطاعية ألهداف التنمية المستدامة، المتخصصة والمنظمات المتخصصة لعكس ا

إضافة إلى وضع برنامج دعم القدرات والتدريب في المنطقة من أجل للوصول إلى تلك 

 .األهداف

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم كذلك باإلعداد للمنتدى العربي القادم للتنمية المستدامة ليكون أداة 

ف، إضافة إلى تقديم النماذج واألدوات التي تسمح الرصد والمتابعة لتنفيذ المنطقة لألهدا

لصناع القرار في المنطقة باتخاذ الخيارات والقرارات على شكل علمي ورياضي بقدر 

 .اإلمكان

ولفت الدردري إلى أن اإلسكوا تقدم المشورة للمنطقة بشأن إجراء مسح شامل لألهداف 

لويات حيث إن هناك غايات معززة والغايات وشرح طبيعة العالقات فيما بينها لرسم األو

لبعضها البعض وأخرى تتعارض مع بعضها وتنفيذها يكون على حساب األخرى، قائال إننا 

سنعمل على تقديم الدعم للدول العربية في هذه المرحلة بشأن البدء في الدمج بين الخطط 

القائم في هذا الصدد ما الوطنية ألهداف التنمية المستدامة واألجندة بشكل عام ، منوها بالتعاون 

 .بين اإلسكوا ومنظومة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية

وأوضح أن هناك عددا من الرسائل التي سيتم تقديمها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى 

، منها أن الدول العربية تعمل بجد وبمستوى عال من 0600المعني بالتنمية المستدامة لعام 

أجندة التنمية المستدامة في خططها الوطنية، كما أن المجالس الوزارية  أجل دمج موضوع

المتخصصة قامت بجهد ضخم من أجل الدمج وذلك بمرحلة مبكرة وربما سباقة على المستوى 

العالمي، قائال إن هذه الرسالة تعد في غاية األهمية وسوف نعمل على إيصالها للمجتمع 

صوت المنطقة ومركز البحث والدعم الفني في رسم  الدولي، كون اإلسكوا تعتبر نفسها

 .السياسيات 

وأضاف إن الرسالة الثانية التي سوف ننقلها إلى المنتدى السياسي تتمثل في أن هناك مجموعة 

من التحديات اإلقليمية التي يجب العمل عليها ضمن المسئولية العالمية لدعم التنمية في المنطقة 

تعامل معها، سوف ننقل هذين البعدين وسنظهر للعالم مدى جديتنا والدعم الدولي المطلوب لل

 .للتعامل مع مختلف القضايا ومنها الفقر ونزوح الالجئين المياه وغيرها 
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وتابع الدردري واضح جدا أن العالم العربي عاد لالقتناع بأن التعاون فيما بينه بات شرطا 

وها في هذا الصدد بالموقف العربي ضروريا إلنجاح سياساته الوطنية كل على حدة ، من

الموحد الذي ظهر خالل اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الذي عقد في 

نيروبي مؤخرا تجاه القضية الفلسطينية وموضوع غزة، معتبرا هذا الموقف يعد بداية الطريق 

النامية والمتقدمة وبين دول لكي يحقق نوعا من التوازن في العالقات الدولية بين الدول 

المنطقة وبقية العالم ليس على مستوى الشكل العدائي ولكن على شكل التعامل كند قادر على 

 .أن يفرض أجنداته وليس فقط تلقي أجندات من الخارج

وشدد على أنه ال مجال لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة إال بالتنمية المستدامة، الفتا 

بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية سواء من إرهاب داعش إلى أنه و

واالحتالل اإلسرائيلي وندرة المياه والتصحر والبطالة والمنظومة التعليمية المتأخرة إال أن 

الجدية العربية في طرح التحديات دون خجل والعمل المشترك لمواجهتها واستخدام العلم 

 .انات والتخطيط العلمي بعيد المدىوالمؤشرات والبي

http://www.dostor.org/1081353  

  

http://www.dostor.org/1081353
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 موقع البوابة نيوز 

 مليار دوالر خسائر الحرب في الدول العربية 211": اإلسكوا"

  
 م61:00| 0600-60-00الثالثاء 

 الدكتور عبدهللا الدردري
 أ ش أ

 
قال الدكتور عبدهللا الدردري نائب األمين التنفيذي لشئون البرامج بلجنة األمم المتحدة 

إن تقديراتنا األولىة لقيمة ما دمرته الحرب في ( "اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 مليار دوالر لسوريا 066مليار دوالر، منها ما يزيد عن  066الدول العربية حتى اآلن يبلغ 

 066، الفتا إلى أن دول المنطقة بحاجة أيضا لتوفير ("مليارات دوالر لمدينة حمص فقط 8)
  .0606مليون فرصة عمل حتى العام 

في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق األوسط في عمان على هامش  –وأضاف الدردري 
أن الدول  -ة الماضية الذي اختتم أعماله الليل( 0600المنتدى العربي للتنمية المستدامة )

العربية بحاجة إلى تأسيس بنك عربي إلعادة اإلعمار والتنمية على غرار البنوك األوروبية 
إننا بحاجة لنقلة نوعية في أسلوب التمويل "واآلسيوية واألفريقية واألمريكية للتنمية، مضيفا 

ن ال تكاد تكفي إلعادة صندوقا عربيا للتنمية اآل 00خاصة وأن رءوس األموال المتاحة في الـ 
 ."بناء جزء بسيط مما دمرته الحرب في بلد عربي واحد

وأشار إلى أن اإلسكوا كانت سباقة في رصد ما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، 
وحتى اآلن أصبحت  0600مؤكدا على أن األرقام والتحليالت التي أصدرتها اللجنة منذ العام 

 .والمنطقة في معرفة ما يجري في هذه الدولمرجعا للمنظومة الدولية 
ونوه بأن اإلسكوا تدعو الخبراء الوطنيين من هذه الدول لالجتماع بشكل دوري من أجل وضع 

رغم اآلالم والتحديات وصعوبة  0606تصورات وطنية لمستقبل بالدهم مبنية على أجندة 
خبير  0066التي وضعها  األوضاع في بالدهم، مستشهدا في هذا الصدد بخطة مستقبل سوريا

 .سوري لدى اإلسكوا حيث دمجوا أهداف التنمية المستدامة في خطة البناء
وأفاد الدردري بأن اإلسكوا ستنسق خالل الفترة القادمة بشأن إعداد التقرير العربي للتنمية 

المستدامة الذي يجمع وينسق بين التقارير القطاعية التي تقوم بها المجالس الوزارية 
تخصصة والمنظمات المتخصصة لعكس األولويات القطاعية ألهداف التنمية المستدامة، الم

إضافة إلى وضع برنامج دعم القدرات والتدريب في المنطقة من أجل للوصول إلى تلك 
 .األهداف
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وأشار إلى أن اللجنة ستقوم كذلك باإلعداد للمنتدى العربي القادم للتنمية المستدامة ليكون أداة 
والمتابعة لتنفيذ المنطقة لألهداف، إضافة إلى تقديم النماذج واألدوات التي تسمح الرصد 

لصناع القرار في المنطقة باتخاذ الخيارات والقرارات على شكل علمي ورياضي بقدر 
 .اإلمكان

ولفت الدردري إلى أن اإلسكوا تقدم المشورة للمنطقة بشأن إجراء مسح شامل لألهداف 
ة العالقات فيما بينها لرسم األولويات حيث إن هناك غايات معززة والغايات وشرح طبيع

إننا "لبعضها البعض وأخرى تتعارض مع بعضها وتنفيذها يكون على حساب األخرى، قائال 
سنعمل على تقديم الدعم للدول العربية في هذه المرحلة بشأن البدء في الدمج بين الخطط 

، منوها بالتعاون القائم في هذا الصدد ما "جندة بشكل عامالوطنية ألهداف التنمية المستدامة واأل
 .بين اإلسكوا ومنظومة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية

وأوضح أن هناك عددا من الرسائل التي سيتم تقديمها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى 
بجد وبمستوى عال من ، منها أن الدول العربية تعمل 0600المعني بالتنمية المستدامة لعام 

أجل دمج موضوع أجندة التنمية المستدامة في خططها الوطنية، كما أن المجالس الوزارية 
المتخصصة قامت بجهد ضخم من أجل الدمج وذلك بمرحلة مبكرة وربما سباقة على المستوى 

ع إن هذه الرسالة تعد في غاية األهمية وسوف نعمل على إيصالها للمجتم"العالمي، قائال 
الدولي، كون اإلسكوا تعتبر نفسها صوت المنطقة ومركز البحث والدعم الفني في رسم 

 ."السياسيات
إن الرسالة الثانية التي سوف ننقلها إلى المنتدى السياسي تتمثل في أن هناك "وأضاف 

مجموعة من التحديات اإلقليمية التي يجب العمل عليها ضمن المسئولية العالمية لدعم التنمية 
ي المنطقة والدعم الدولي المطلوب للتعامل معها، سوف ننقل هذين البعدين وسنظهر للعالم ف

 ."مدى جديتنا للتعامل مع مختلف القضايا ومنها الفقر ونزوح الالجئين المياه وغيرها
واضح جدا أن العالم العربي عاد لالقتناع بأن التعاون فيما بينه بات شرطا "وتابع الدردري 

، منوها في هذا الصدد بالموقف العربي "جاح سياساته الوطنية كل على حدةضروريا إلن
الموحد الذي ظهر خالل اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الذي عقد في 

نيروبي مؤخرا تجاه القضية الفلسطينية وموضوع غزة، معتبرا هذا الموقف يعد بداية الطريق 
وازن في العالقات الدولية بين الدول النامية والمتقدمة وبين دول لكي يحقق نوعا من الت

المنطقة وبقية العالم ليس على مستوى الشكل العدائي ولكن على شكل التعامل كند قادر على 
 .أن يفرض أجنداته وليس فقط تلقى أجندات من الخارج

بالتنمية المستدامة، الفتا وشدد على أنه ال مجال لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة إال 
إلى أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية سواء من إرهاب داعش 
واالحتالل اإلسرائيلي وندرة المياه والتصحر والبطالة والمنظومة التعليمية المتأخرة إال أن 
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هتها واستخدام العلم الجدية العربية في طرح التحديات دون خجل والعمل المشترك لمواج
 .والمؤشرات والبيانات والتخطيط العلمي بعيد المدى

 

https://www.albawabhnews.com/1960696  

https://www.albawabhnews.com/1960696
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 العربية الدول في الحرب خسائر دوالر مليار 211: «اإلسكوا»

 اليوم المصري

 المتحدة األمم بلجنة البرامج لشؤون التنفيذي األمين نائب الدردري، عبدهللا الدكتور قال

 الحرب دمرته ما لقيمة األولية تقديراتنا» إن ،«اإلسكوا» آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 دوالر مليار 066 على يزيد ما منها دوالر، مليار 066 يبلغ اآلن حتى العربية الدول في

 لتوفير أيضا بحاجة المنطقة دول أن إلى الفتا ،«(فقط حمص لمدينة دوالر مليارات 8) لسوريا

 .0606 العام حتى عمل فرصة مليون 066

 هامش على عمان في األوسط الشرق أنباء وكالة مراسلة مع مقابلة في ،«الدردري» وأضاف

 الدول أن الماضية، الليلة أعماله اختتم الذي ،«0600 المستدامة للتنمية العربي المنتدى»

 األوروبية البنوك غرار على والتنمية اإلعمار إلعادة عربي بنك تأسيس إلى بحاجة العربية

 التمويل، أسلوب في نوعية لنقلة بحاجة أننا»: مضيفا للتنمية، واألمريكية واألفريقية واآلسيوية

 إلعادة تكفي تكاد ال اآلن للتنمية عربيا صندوقا 00الـ في المتاحة األموال رؤوس أن خاصة

 .«واحد عربي بلد في الحرب دمرته مما بسيط، جزء بناء

 وليبيا، والعراق واليمن سوريا في يجري ما رصد في سباقة كانت «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 أصبحت اآلن وحتى 0600 العام منذ اللجنة أصدرتها التي والتحليالت األرقام أن مؤكدا

 .الدول هذه في يجري ما معرفة في والمنطقة الدولية للمنظومة مرجعا

 من دوري بشكل لالجتماع الدول هذه من الوطنيين الخبراء تدعو «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 اآلالم رغم« 0606 أجندة» على مبنية بالدهم لمستقبل وطنية تصورات وضع أجل

 التي سوريا مستقبل بخطة الصدد هذا في مستشهدا بالدهم، في األوضاع وصعوبة والتحديات

 خطة في المستدامة التنمية أهداف دمجوا حيث ،«اإلسكوا» لدى سوري خبير 0066 وضعها

 .البناء

 العربي التقرير إعداد بشأن المقبلة الفترة خالل ستنسق «اإلسكوا» بأن «الدردري» وأفاد

 الوزارية المجالس بها تقوم التي القطاعية التقارير بين وينسق يجمع الذي المستدامة للتنمية

 المستدامة، التنمية ألهداف القطاعية األولويات لعكس المتخصصة والمنظمات المتخصصة
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 تلك إلى للوصول أجل من المنطقة في والتدريب القدرات دعم برنامج وضع إلى باإلضافة

 .األهداف

 

 أداة ليكون المستدامة، للتنمية القادم العربي للمنتدى باإلعداد كذلك ستقوم اللجنة أن إلى وأشار

 تسمح التي واألدوات النماذج تقديم إلى باإلضافة لألهداف، المنطقة لتنفيذ والمتابعة الرصد

 بقدر ورياضي علمي شكل على والقرارات الخيارات باتخاذ المنطقة في القرار لصناع

 .اإلمكان

http://www.almasryalyoum.com/news/details/957317 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/957317
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مليار دوالر تقديراتنا لقيمة ما دمرته الحرب في الدول  211: ”اإلسكوا“  

0600-60-00T16:06:31+00:00      

 أ ش أ -عمان 

 أخبار مصر 

نائب األمين التنفيذي لشئون البرامج بلجنة األمم المتحدة  قال الدكتور عبدهللا الدردري

إن تقديراتنا األولية لقيمة ما دمرته الحرب في “( اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

مليار دوالر لسوريا  066مليار دوالر، منها ما يزيد عن  066الدول العربية حتى اآلن يبلغ 

 066، الفتا إلى أن دول المنطقة بحاجة أيضا لتوفير ”(ص فقطمليارات دوالر لمدينة حم 8)

 .0606مليون فرصة عمل حتى العام 

في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق األوسط في عمان على هامش -وأضاف الدردري 

أن الدول العربية  -الذي اختتم أعماله الليلة الماضية( 0600المنتدى العربي للتنمية المستدامة )

حاجة إلى تأسيس بنك عربي إلعادة اإلعمار والتنمية على غرار البنوك األوروبية واآلسيوية ب

إننا بحاجة لنقلة نوعية في أسلوب التمويل خاصة وأن “واألفريقية واألمريكية للتنمية، مضيفا 

 صندوقا عربيا للتنمية اآلن ال تكاد تكفي إلعادة بناء جزء 00رؤوس األموال المتاحة في الـ 

 .”بسيط مما دمرته الحرب في بلد عربي واحد

وأشار إلى أن اإلسكوا كانت سباقة في رصد ما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، 

وحتى اآلن أصبحت  0600مؤكدا على أن األرقام والتحليالت التي أصدرتها اللجنة منذ العام 

 .ذه الدولمرجعا للمنظومة الدولية والمنطقة في معرفة ما يجري في ه

ونوه بأن اإلسكوا تدعو الخبراء الوطنيين من هذه الدول لالجتماع بشكل دوري من أجل وضع 

رغم اآلالم والتحديات وصعوبة  0606تصورات وطنية لمستقبل بالدهم مبنية على أجندة 

خبير  0066األوضاع في بالدهم، مستشهدا في هذا الصدد بخطة مستقبل سوريا التي وضعها 

 .اإلسكوا حيث دمجوا أهداف التنمية المستدامة في خطة البناء سوري لدى

وأفاد الدردري بأن اإلسكوا ستنسق خالل الفترة القادمة بشأن إعداد التقرير العربي للتنمية 

المستدامة الذي يجمع وينسق بين التقارير القطاعية التي تقوم بها المجالس الوزارية 
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األولويات القطاعية ألهداف التنمية المستدامة، المتخصصة والمنظمات المتخصصة لعكس 

إضافة إلى وضع برنامج دعم القدرات والتدريب في المنطقة من أجل للوصول إلى تلك 

 .األهداف

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم كذلك باإلعداد للمنتدى العربي القادم للتنمية المستدامة ليكون أداة 

اف، إضافة إلى تقديم النماذج واألدوات التي تسمح الرصد والمتابعة لتنفيذ المنطقة لألهد

لصناع القرار في المنطقة باتخاذ الخيارات والقرارات على شكل علمي ورياضي بقدر 

 .اإلمكان

ولفت الدردري إلى أن اإلسكوا تقدم المشورة للمنطقة بشأن إجراء مسح شامل لألهداف 

ولويات حيث إن هناك غايات معززة والغايات وشرح طبيعة العالقات فيما بينها لرسم األ

إننا “لبعضها البعض وأخرى تتعارض مع بعضها وتنفيذها يكون على حساب األخرى، قائال 

سنعمل على تقديم الدعم للدول العربية في هذه المرحلة بشأن البدء في الدمج بين الخطط 

ن القائم في هذا الصدد ما ، منوها بالتعاو”الوطنية ألهداف التنمية المستدامة واألجندة بشكل عام

 .بين اإلسكوا ومنظومة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية

وأوضح أن هناك عددا من الرسائل التي سيتم تقديمها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى 

، منها أن الدول العربية تعمل بجد وبمستوى عال من 0600المعني بالتنمية المستدامة لعام 

وع أجندة التنمية المستدامة في خططها الوطنية، كما أن المجالس الوزارية أجل دمج موض

المتخصصة قامت بجهد ضخم من أجل الدمج وذلك بمرحلة مبكرة وربما سباقة على المستوى 

إن هذه الرسالة تعد في غاية األهمية وسوف نعمل على إيصالها للمجتمع “العالمي، قائال 

سها صوت المنطقة ومركز البحث والدعم الفني في رسم الدولي، كون اإلسكوا تعتبر نف

 .”السياسيات

إن الرسالة الثانية التي سوف ننقلها إلى المنتدى السياسي تتمثل في أن هناك مجموعة “وأضاف 

من التحديات اإلقليمية التي يجب العمل عليها ضمن المسئولية العالمية لدعم التنمية في المنطقة 

ب للتعامل معها، سوف ننقل هذين البعدين وسنظهر للعالم مدى جديتنا والدعم الدولي المطلو

 .”للتعامل مع مختلف القضايا ومنها الفقر ونزوح الالجئين المياه وغيرها

واضح جدا أن العالم العربي عاد لالقتناع بأن التعاون فيما بينه بات شرطا “وتابع الدردري 

، منوها في هذا الصدد بالموقف العربي ”ضروريا إلنجاح سياساته الوطنية كل على حدة
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الموحد الذي ظهر خالل اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الذي عقد في 

نيروبي مؤخرا تجاه القضية الفلسطينية وموضوع غزة، معتبرا هذا الموقف يعد بداية الطريق 

لدول النامية والمتقدمة وبين دول لكي يحقق نوعا من التوازن في العالقات الدولية بين ا

المنطقة وبقية العالم ليس على مستوى الشكل العدائي ولكن على شكل التعامل كند قادر على 

 .أن يفرض أجنداته وليس فقط تلقي أجندات من الخارج

وشدد على أنه ال مجال لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة إال بالتنمية المستدامة، الفتا 

أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية سواء من إرهاب داعش إلى 

واالحتالل اإلسرائيلي وندرة المياه والتصحر والبطالة والمنظومة التعليمية المتأخرة إال أن 

الجدية العربية في طرح التحديات دون خجل والعمل المشترك لمواجهتها واستخدام العلم 

 .والبيانات والتخطيط العلمي بعيد المدىوالمؤشرات 

http://www.egynews.net/  

  

http://www.egynews.net/
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 العربية الدول في الحرب خسائر دوالر مليار 211: «اإلسكوا»

 موقع المختصر 

 المتحدة األمم بلجنة البرامج لشؤون التنفيذي األمين نائب الدردري، عبدهللا الدكتور قال

 الحرب دمرته ما لقيمة األولية تقديراتنا» إن ،«اإلسكوا» آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 دوالر مليار 066 على يزيد ما منها دوالر، مليار 066 يبلغ اآلن حتى العربية الدول في

 لتوفير أيضا بحاجة المنطقة دول أن إلى الفتا ،«(فقط حمص لمدينة دوالر مليارات 8) لسوريا

 .0606 العام حتى عمل فرصة مليون 066

 هامش على عمان في األوسط الشرق أنباء وكالة مراسلة مع مقابلة في ،«الدردري» وأضاف

 الدول أن الماضية، الليلة أعماله اختتم الذي ،«0600 المستدامة للتنمية العربي المنتدى»

 األوروبية البنوك غرار على والتنمية اإلعمار إلعادة عربي بنك تأسيس إلى بحاجة العربية

 التمويل، أسلوب في نوعية لنقلة بحاجة أننا»: مضيفا للتنمية، واألمريكية واألفريقية واآلسيوية

 إلعادة تكفي تكاد ال اآلن للتنمية عربيا صندوقا 00الـ في المتاحة األموال رؤوس أن خاصة

 .«واحد عربي بلد في الحرب دمرته مما بسيط، جزء بناء

 وليبيا، والعراق واليمن سوريا في يجري ما رصد في سباقة كانت «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 أصبحت اآلن وحتى 0600 العام منذ اللجنة أصدرتها التي والتحليالت األرقام أن مؤكدا

 .الدول هذه في يجري ما معرفة في والمنطقة الدولية للمنظومة مرجعا

 من دوري بشكل لالجتماع الدول هذه من الوطنيين الخبراء تدعو «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 اآلالم رغم« 0606 أجندة» على مبنية بالدهم لمستقبل وطنية تصورات وضع أجل

 التي سوريا مستقبل بخطة الصدد هذا في مستشهدا بالدهم، في األوضاع وصعوبة والتحديات

 خطة في المستدامة التنمية أهداف دمجوا حيث ،«اإلسكوا» لدى سوري خبير 0066 وضعها

 .البناء

 العربي التقرير إعداد بشأن المقبلة الفترة خالل ستنسق «اإلسكوا» بأن «الدردري» وأفاد

 الوزارية المجالس بها تقوم التي القطاعية التقارير بين وينسق يجمع الذي المستدامة للتنمية

 المستدامة، التنمية ألهداف القطاعية األولويات لعكس المتخصصة والمنظمات المتخصصة
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 تلك إلى للوصول أجل من المنطقة في والتدريب القدرات دعم برنامج وضع إلى باإلضافة

 .األهداف

 أداة ليكون المستدامة، للتنمية القادم العربي للمنتدى باإلعداد كذلك ستقوم اللجنة أن إلى وأشار

 تسمح التي واألدوات النماذج تقديم إلى باإلضافة لألهداف، المنطقة لتنفيذ والمتابعة الرصد

 بقدر ورياضي علمي شكل على والقرارات الخيارات باتخاذ المنطقة في القرار لصناع

 .اإلمكان

 اليوم المصري - المصدر

http://www.almo5tsr.com/eqtsad/236857.html  

  

http://www.almo5tsr.com/eqtsad/236857.html
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 العربية الدول في الحرب خسائر دوالر مليار 211: «اإلسكوا»

 موقع الصباح نيوز

 المتحدة األمم بلجنة البرامج لشؤون التنفيذي األمين نائب الدردري، عبدهللا الدكتور قال

 الحرب دمرته ما لقيمة األولية تقديراتنا» إن ،«اإلسكوا» آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 دوالر مليار 066 على يزيد ما منها دوالر، مليار 066 يبلغ اآلن حتى العربية الدول في

 لتوفير أيضا بحاجة المنطقة دول أن إلى الفتا ،«(فقط حمص لمدينة دوالر مليارات 8) لسوريا

 .0606 العام حتى عمل فرصة مليون 066

 هامش على عمان في األوسط الشرق أنباء وكالة مراسلة مع مقابلة في ،«الدردري» وأضاف

 الدول أن الماضية، الليلة أعماله اختتم الذي ،«0600 المستدامة للتنمية العربي المنتدى»

 األوروبية البنوك غرار على والتنمية اإلعمار إلعادة عربي بنك تأسيس إلى بحاجة العربية

 التمويل، أسلوب في نوعية لنقلة بحاجة أننا»: مضيفا للتنمية، واألمريكية واألفريقية واآلسيوية

 إلعادة تكفي تكاد ال اآلن للتنمية عربيا صندوقا 00الـ في المتاحة األموال رؤوس أن خاصة

 .«واحد عربي بلد في الحرب دمرته مما بسيط، جزء بناء

 وليبيا، والعراق واليمن سوريا في يجري ما رصد في سباقة كانت «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 أصبحت اآلن وحتى 0600 العام منذ اللجنة أصدرتها التي والتحليالت األرقام أن مؤكدا

 .الدول هذه في يجري ما معرفة في والمنطقة الدولية للمنظومة مرجعا

 من دوري بشكل لالجتماع الدول هذه من الوطنيين الخبراء تدعو «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 اآلالم رغم« 0606 أجندة» على مبنية بالدهم لمستقبل وطنية تصورات وضع أجل

 التي سوريا مستقبل بخطة الصدد هذا في مستشهدا بالدهم، في األوضاع وصعوبة والتحديات

 خطة في المستدامة التنمية أهداف دمجوا حيث ،«اإلسكوا» لدى سوري خبير 0066 وضعها

 .البناء

 العربي التقرير إعداد بشأن المقبلة الفترة خالل ستنسق «اإلسكوا» بأن «الدردري» وأفاد

 الوزارية المجالس بها تقوم التي القطاعية التقارير بين وينسق يجمع الذي المستدامة للتنمية

 المستدامة، التنمية ألهداف القطاعية األولويات لعكس المتخصصة والمنظمات المتخصصة
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 تلك إلى للوصول أجل من المنطقة في والتدريب القدرات دعم برنامج وضع إلى باإلضافة

 .األهداف

 أداة ليكون المستدامة، للتنمية القادم العربي للمنتدى باإلعداد كذلك ستقوم اللجنة أن إلى وأشار

 تسمح التي واألدوات النماذج تقديم إلى باإلضافة لألهداف، المنطقة لتنفيذ والمتابعة الرصد

 بقدر ورياضي علمي شكل على والقرارات الخيارات باتخاذ المنطقة في القرار لصناع

 .مكاناإل

http://www.alsaba7.com/arabic/25081.html  
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 العربية الدول في الحرب خسائر دوالر مليار 211: «اإلسكوا»

 موقع العربي نيوز

 المتحدة األمم بلجنة البرامج لشؤون التنفيذي األمين نائب الدردري، عبدهللا الدكتور قال

 الحرب دمرته ما لقيمة األولية تقديراتنا» إن ،«اإلسكوا» آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 دوالر مليار 066 عن يزيد ما منها دوالر، مليار 066 يبلغ اآلن حتى العربية الدول في

 لتوفير أيضا بحاجة المنطقة دول أن إلى الفتا ،«(فقط حمص لمدينة دوالر مليارات 8) لسوريا

 .0606 العام حتى عمل فرصة مليون 066

 هامش على عمان في األوسط الشرق أنباء وكالة مراسلة مع مقابلة في ،«الدردري» وأضاف

 الدول أن الماضية، الليلة أعماله اختتم الذي ،«0600 المستدامة للتنمية العربي المنتدى»

 األوروبية البنوك غرار على والتنمية اإلعمار إلعادة عربي بنك تأسيس إلى بحاجة العربية

 التمويل، أسلوب في نوعية لنقلة بحاجة أننا»: مضيفا للتنمية، واألمريكية واألفريقية واآلسيوية

 إلعادة تكفي تكاد ال اآلن للتنمية عربيا صندوقا 00الـ في المتاحة األموال رؤوس أن خاصة

 .«واحد عربي بلد في الحرب دمرته مما بسيط، جزء بناء

 

 وليبيا، والعراق واليمن سوريا في يجري ما رصد في سباقة كانت «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 أصبحت اآلن وحتى 0600 العام منذ اللجنة أصدرتها التي والتحليالت األرقام أن مؤكدا

 .الدول هذه في يجري ما معرفة في والمنطقة الدولية للمنظومة مرجعا

 من دوري بشكل لالجتماع الدول هذه من الوطنيين الخبراء تدعو «اإلسكوا» أن إلى وأشار

 اآلالم رغم« 0606 أجندة» على مبنية بالدهم لمستقبل وطنية تصورات وضع أجل

 التي سوريا مستقبل بخطة الصدد هذا في مستشهدا بالدهم، في األوضاع وصعوبة والتحديات

 خطة في المستدامة التنمية أهداف دمجوا حيث ،«اإلسكوا» لدى سوري خبير 0066 وضعها

 .البناء

 العربي التقرير إعداد بشأن المقبلة الفترة خالل ستنسق «اإلسكوا» بأن «الدردري» وأفاد

 الوزارية المجالس بها تقوم التي القطاعية التقارير بين وينسق يجمع الذي المستدامة للتنمية

 المستدامة، التنمية ألهداف القطاعية األولويات لعكس المتخصصة والمنظمات المتخصصة



 اإلسكوا في اإلعالم
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 تلك إلى للوصول أجل من المنطقة في والتدريب القدرات دعم برنامج وضع إلى باالضافة

 .األهداف

 أداة ليكون المستدامة، للتنمية القادم العربي للمنتدى باإلعداد كذلك ستقوم اللجنة أن إلى وأشار

 تسمح التي واألدوات النماذج تقديم إلى باإلضافة لألهداف، المنطقة لتنفيذ والمتابعة الرصد

 بقدر ورياضي علمي شكل على والقرارات الخيارات باتخاذ المنطقة في القرار لصناع

 .اإلمكان
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