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259 مليار دو�ر خسائر رأسمالية في سوريا منذ 2011

لجمعة 11 صفر 1438ھـ - 11 نوفمبر 2016م

بيروت - رويترز

بنحو يقدر  ما  المنطقة  اقتصادات  كلفت  العربي" في 2011،  انتفاضات "الربيع  إن  المتحدة،  ل'مم  تابعة  وكالة  قالت 

6% من الناتج المحلي ا2جمالي حتى نھاية العام الماضي، أو حوالي 614 مليار دو+ر، بسبب استمرار الصراع مع

ھبوط أسعار النفط.

إلى الخميس،  أمس  (ا2سكوا)،  آسيا  لغرب  وا+جتماعية  ا+قتصادية  المتحدة  ا<مم  لجنة  أوردته  الذي  الرقم  ويستند 

توقعات النمو التي صدرت قبل ا+نتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء وأعقبتھا حروب أھلية في كل من سوريا وليبيا

واليمن.

وھذا أول تقدير من نوعه من ھيئة اقتصادية عالمية.

ووفقاً لتقديرات من ا<جندة الوطنية لمستقبل سوريا - وھو برنامج آخر ل'مم المتحدة - فإن الحرب التي تمر بعامھا

السادس ھناك ألحقت ضررا شديدا بالناتج المحلي ا2جمالي، وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دو+ر منذ

2011 في سوريا وحدھا.

ومن ناحية أخرى، فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي.

وقال محمد المختار محمد الحسن، مدير التنمية ا+قتصادية بـ"ا2سكوا": "رأينا في أميركا الNتينية وأوروبا الشرقية

والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع. لم نر حتى اSن مثل ھذا الدعم يحدث للمنطقة العربية".



«ا�سكوا»: 614 مليار دو�ر خسائر الربيع العربي

في أول تقدير من نوعه من ھيئة اقتصادية عالمية، قالت لجنة ا�مم المتحدة ا�قتصادية وا�جتماعية لغرب آسيا (ا�سكوا) أمس ا�ول، إن
انتفاضات الربيع العربي في 2011 كلفت اقتصادات المنطقة نحو 614 مليار دو�ر حتى نھاية العام الماضي، أي نحو 6 في المئة من

الناتج المحلي ا�جمالي، وذلك بسبب تغيير ا�نظمة الحاكمة، واستمرار الصراع، إضافة إلى ھبوط أسعار النفط.

اليمن وأدخلت  زعماء،  أربعة  أطاحت  التي  ا�نتفاضات  قبل  صدرت  التي  النمو  توقعات  إلى  «ا�سكوا»،  أوردته  الذي  الرقم،  ويستند 
وسورية وليبيا في حرب أھلية.

ووفقاً لتقديرات من ا�جندة الوطنية لمستقبل سورية- وھو برنامج آخر لGمم المتحدة- فإن الحرب التي تستمر لعامھا السادس ھناك ألحقت
ضرراً شديداً بالناتج المحلي ا�جمالي، وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دو�ر في سورية وحدھا.

وبدأت أسعار النفط تتراجع في منتصف 2014، وسجلت في يناير الماضي أدنى مستوياتھا في 13 عاماً، مما أضر بدول منتجة للخام
كالسعودية ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على التحويNت النقدية من مواطنيھا العاملين في دول الخليج.
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قالت وكالة تابعة ل.مم المتحدة، إن انتفاضات «الربيع العربي» في 2011، كلفت اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو %6
بسبب استمرار الصراع مع ھبوط دو8ر،  614 مليار  أو حوالي  العام الماضي،  نھاية  المحلي ا@جمالي حتى  الناتج  من 

أسعار النفط.
توقعات النمو التي لغرب آسيا (ا@سكوا)، إلى  وا8جتماعية  لجنة اLمم المتحدة ا8قتصادية  ويستند الرقم الذي أوردته 
صدرت قبل ا8نتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء وأعقبتھا حروب أھلية في كل من سوريا وليبيا واليمن. وھذا أول تقدير

من نوعه من ھيئة اقتصادية عالمية.

بعامھا تمر  التي  الحرب  فإن  المتحدة  ل.مم  آخر  برنامج  وھو  سوريا  لمستقبل  الوطنية  اLجندة  من  لتقديرات  ووفقاً 
السادس ھناك ألحقت ضرراً شديداً بالناتج المحلي ا@جمالي، وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دو8ر منذ

2011 في سوريا وحدھا.
ومن ناحية أخرى، فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي.

الشرقية وأوروبا  الeتينية  أمريكا  في  «رأينا  التنمية ا8قتصادية ب«ا@سكوا»:  مدير  الحسن،  المختار محمد  وقال محمد 

العربية». للمنطقة  يحدث  الدعم  مثل ھذا  اjن  حتى  نر  لم  الصراع.  بعد  التعافي  من أجل  تلقوه  الذي  الدعم  والبلقان 
(رويترز)

اضف تعليقك

�ضافة تعليقك على ھذه الصفحة، الرجاء تعبئة جميع الحقول الموجودة أدناه .مع العلم أن جميع التعليقات سيتم ا�شراف عليھا من
قبل مسؤوولي الموقع قبل نشرھا للتحقق من أنھا ; تحتوي على كلمات تسيء لجھات معينة.
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ا�مم المتحدة: خسائر "الربيع العربي" بلغت 614 مليار دو�ر
GMT 06:26 | 11.11.2016 | أخبار العالم العربي تاريخ النشر:

دمشق - سوريا

Reuters

قالت ا�مم المتحدة إن ا%حتجاجات التي شھدتھا عدة دول في منطقة الشرق ا�وسط خ�ل ما يعرف بـ"الربيع العربي" كبدت
المنطقة خسائر بلغت 614 مليار دو%ر منذ عام 2011.

وفي أول تقرير دولي لمؤسسة دولية كبرى بالخصوص، أوردت اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا "إيسكوا"، التابعة ل�مم
المتحدة، ھذه التقديرات مستندة إلى توقعات النمو قبل موجة ا�نتفاضات في المنطقة.

وقالت "إيسكوا" إن ھذه الخسائر تعادل 6 بالمئة من الناتج المحلي ا7جمالي في المنطقة بين عامي 2011 و2015. 
وكانت ا�نتفاضات التي بدأت في تونس قد أطاحت بزعماء أربع دول، وأدت إلى حروب وفوضى وعنف بدرجات متفاوتة في ليبيا

وسوريا واليمن.

وشملت التقديرات دو� لم تكن محورا لتلك التحو�ت السياسية، لكن امتد إليھا التأثير من خBل وصول الBجئين وحرمانھا من
التحويBت المالية وتراجع السياحة.

وقالت اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا بشأن مستقبل سوريا، التي تشھد حربا أھلية وتسودھا الفوضى، إن خسائر الناتج
المحلي ا7جمالي ورأس المال في ھذا البلد وصلت إلى ما يعادل 259 مليار دو�ر منذ عام 2011.

وأضاف التقرير أن الحكومات الجديدة في الدول التي شھدت "انتقا� سياسيا" لم تقم با7صBحات ا�قتصادية الBزمة "ما أدى إلى
اضطرابات".

وكان تقرير صدر عن المنتدى ا�ستراتيجي العربي نھاية العام الماضي قدر تكلفة "الربيع العربي" العنيف والدموي بنحو 833.7 مليار
دو�ر، تشمل خسائر إعادة البناء والناتج المحلي والسياحة وأسواق اLسھم وا�ستثمارات، با7ضافة إلى إيواء الBجئين.



ولفت التقرير استنادا إلى تقارير منظمات دولية أن حجم الضرر في البنية التحتية للدول المنكوبة بلغ ما يعادل 461 مليار دو�ر.

وأكد المنتدى ا�ستراتيجي العربي أن الخسارة التراكمية للناتج المحلي ا/جمالي بلغت 289 مليار دو�ر، فيما بلغت خسائر أسواق
ا4سھم وا�ستثمارات أكثر من 35 مليار دو�ر، حيث خسرت ا4سواق المالية 18.3 مليار دو�ر، وتقلص ا�ستثمار ا4جنبي المباشر

بمعدل 16.7 مليار دو�ر.

وسجل التقرير تراجع تدفق السياح بحدود 103.4 مليون سائح بين العامين 2010 و2014، مضيفا أن "الربيع العربي" تسبب في
تشريد أكثر من 14 مليون شخص، فيما بلغت تكلفة الBجئين 48.7 مليار دو�ر.
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تعليق إضافة

باسم إرسالالنشر

رد

رائد ا�س�م فارس

اعمار اليمن و العراق من الكثير و سوريا و ليبيا اغلب دمر الحروب في خسرناه ما بل الحروب تحدث لم اذا عليه لنحصل كنا ما ليس المھم
شيء يصلحوا لن المدمرين و المليارات سيكلف المنطقة

مشاركة

ا�س	م فارس

رد

رائد

ومصر ليبيا ليدمروا ا-س,مييه بالخ,فه الشباب وعد التونسر الغنوشى يومھا بالربيع العرب خدعوا الموساد وھندسه تونس
سوريا فى للقتل عواطله ليصدروا النكاح جھاد ويخترعوا

مشاركة

رد

رائد

ا-وسط الشرق مشروع ابعاد باول كولن شرح الثمانية الصناعية الدول بين القمة مؤتمر انعقد يونيو شھر من و يومي في
القرن في ا-س,مي العالم شكل تحديد الى تھدف العملية ھذه ان فقال دافوس مؤتمر في تشيني ديك لخطة شرحه خ,ل من الجديد الكبير

المسلمين على الغربية الحياة نمط فرض ھي المقصودة فالغاية والعشرين الواحد
الدموي الربيع ھدف ھو ھدا

مشاركة

رد

رائد

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ المشروع لھذا وأقرب لذلك البديل ھي التي الجھة ذكرت ما حضرتك بس وموزون جميل ك,مك

مشاركة

رد

خلفان بتصريح سمعت ما بءيران إسرائيل وربط شتم نازل للي الخليج حكام محامي يا شو مبارح من زلمي يا عليك دور عم
اليمن عن

مشاركة

رد

فار يا تھرب -

مشاركة

جديدة عرض



رد

مؤثر

لھم الراعيه ودولھم اخوان اعصابات العربى الخراب ثورات من اتغنى حدا مافى

مشاركة

رد

الربيع خراب من الغرب شركات جنته ما ھذا قولوا بل ، خسائر ليست ھذه
بيعوا و بيع

مشاركة

رد

فيه ستقع التي الفتنه وعن + رسول حديت نسيت ھل أخي يا
فعل مساء + قدر

مشاركة

رد

سنتطور عنه تخلينا إذا فقط ب1دننا دمر الذي ھو الدين ھذا ا3س1مي الدين أين العربية ب1دننا دمر عربي إعصار

مشاركة

رد

عربي وليس فارسي انت للنفس جھادوتطھير وھذا انشأ+ وسيجدد موجود اس1مي الدين يامحترم

مشاركة

رد

رب ورضا العربية الشعوب وطاعة محبة وكسبوا الكلمة معنى بكل عربياً ربيعاً لكان العربي الوطن وتطوير لبناء المال ھذا وظفوا لو
الجحيم فأصبح أنفسھم ودمروا والحجر البشر دمروا العربي الربيع يسمى لما الداعمة الدول عند والتبعية والبغضاء الحقد ولكن العالمين

العربي

مشاركة

رد

+ انشأ تطھيرھم حتا نرضا ولن عم1 اصبحو العرب حكام ن الدين علي الحاقدين العم1 امثالك من علي عربي جحيم نعم
+ ا اله كلمت وترفع

مشاركة

جديدة عرض



مشاركة

رد

في ا�من زعزعة مقابل ستجنيھا التي والتعويضات ومحسومة محسوبة ا�ساس في ھي ا"مريكية المتحدة ا�مم خسارتھا التي الخسائر
ھو للغرب بنسبة كان العربي فالربيع والطاقة النفط من قدر اكبر علي والسيطرة ا"قتصاد وضرب أفريقيا وشمال ا�وسط الشرق منطقة

دمرت التي ثورات ھكذا لمثل فتبا واميركا أوروبا غرور لترضي التحتية بنيتھا دمار في شاركت والتي العربية آلدول علي ووبال لھم ربيع
شريك داعش وفرض بينھا الرقعة ھذه وتقسيم تفتيت سبيل في العظمي القوي وتقاسمت الوطنية اللحمة و القبيلة وھزمت العربية الشعوب

المزيد عرض يقيم فيھا

مشاركة

رد

في ا�من زعزعة مقابل ستجنيھا التي والتعويضات ومحسومة محسوبة ا�ساس في ھي ا"مريكية المتحدة ا�مم خسارتھا التي الخسائر
ھو للغرب بنسبة كان العربي فالرئيس والطاقة النفط من قدر أكبر عليھا والسيطرة ا"قتصاد وضرب أفريقيا وشمال ا�وسط الشرق منطقة

التي ثورات ھكذا لمثل فتبا واميركا أوروبا غرور لمرضي التحتية بنيتھا دمار في شاركت والتي العربية آلدول علي وجبال لھم ربيع
داعش وفرض وترتيبھا الرقعة ھذه وتقسيم تفتيت سبيل في العظمي القوي وتصارعت الوطنية اللحمة القبيل ھزمت العربية الشعوب

المزيد عرض فيھا يقيم أرضھا في شريك

مشاركة

رد

اليوم والحديث صالح > عبد علي المخلوع مسلحي وصفوف ا"يراني للنظام التابعة الحوثي عائلة مسلحي صفوف في فادحة بشرية خسائر
السعودية اليمنية الحدودية القرى من عد في وأشAئھم جثثھم تناثرت ان بعد الوھمية انتصاراتھم عن
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الذلة منا ھيھات نركع " مرة الف بي ذلك وفعل الھواء في جثتي وتنشر نحرق ثم نقتل لو و<
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الربيع سمت الي ھي ترى ايران الملعونة عن يدافعون والي وقطر وأمريكا وإسرائيل ايران ا" العربي بالربيع مسرور كان ماحد و<
ا�سد ھتار لحليفھا ذلك وصل الساحر ع السحر انقلب لين اDسAمية بالصحوة العربي
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التعديل ا"ستخبارتيةتم المعلومات نشرھذة وتم القاطعة با�ذلة ا"جثماع التواصل وسائل علي فضحھا تم و بھا ا"عتراف تم امريكية مؤامرة و مخطط
لكن و الدول ھذة في الحكم من المسلمين با�خوان المعروف العميل السياسي ا"سAم تمكين كان الھذف و ليكس الويكي طريق عن المسربة
في بترويكا اشراكھم تم و مصر في العميلة الشرذمة ھذة تمكين من فرنسا معھم و المتطرف التيار لھذا الراعية بريطانيا و أمريكا فشلت
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في بترويكا اشراكھم تم و مصر في العميلة الشرذمة ھذة تمكين من فرنسا معھم و المتطرف التيار لھذا الراعية بريطانيا و أمريكا فشلت
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السعودية تدين حادث التفجير في منطقة "ھاب" الباكستانية القيادة الفلسطينية تتوجه إلى مجلس ا&من لوقف ا#جراءات التصعيدية ا�سرائيلية

الرئيسية » اقتصاد عاجل

"ا�سكوا"تكشف أن "الربيع العربي" كلف المنطقة 614 مليار دو�ر

GMT ا�ثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 01:51 

لجنة ا"مم المتحدة ا�قتصاديةأسعار النفطانتفاضات "الربيع العربي"ا�مم امتحدةاليمن عاجل

ثورات "الربيع العربي"

واشنطن - اليمن اليوم

قالت وكالة تابعة ل:مم المتحدة، إن انتفاضات "الربيع العربي" في 2011، كلفت اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي ا�جمالي حتى نھاية العام الماضي، أو حوالي 614 مليار دو!ر، بسبب استمرار

الصراع مع ھبوط أسعار النفط. ويستند الرقم الذي أوردته لجنة اFمم المتحدة ا!قتصادية وا!جتماعية لغرب آسيا (ا�سكوا)، أمس الخميس، إلى توقعات النمو التي صدرت قبل ا!نتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء

وأعقبتھا حروب أھلية في كل من سوريا وليبيا واليمن. وھذا أول تقدير من نوعه من ھيئة اقتصادية عالمية. ووفقاً لتقديرات من اFجندة الوطنية لمستقبل سوريا - وھو برنامج آخر ل:مم المتحدة - فإن الحرب التي تمر

بعامھا السادس ھناك ألحقت ضررا شديدا بالناتج المحلي ا�جمالي، وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دو!ر منذ 2011 في سوريا وحدھا. ومن ناحية أخرى، فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم

المالي من المجتمع الدولي. وقال محمد المختار محمد الحسن، مدير التنمية ا!قتصادية بـ"ا�سكوا": "رأينا في أميركا الWتينية وأوروبا الشرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع. لم نر حتى اUن

مثل ھذا الدعم يحدث للمنطقة العربية". 

�مقتل رئيس قسم جوازت "سلوق" بنيران مسلح ووفاة

حسام حسن يتوقع رؤية منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

"أسماء مصطفي تنعي الفنان الراحل محمود عبد العزيز في برنامج "نھار جديد

أحمد العامري يؤكد أنه حدث استثنائي يعّد مثا3ً للفعاليات الثقافية الناجحة عربًيا ودولًيا

آخر ا�خبار

GMT07:49:43 آخر تحديث
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العالم

  
البوابة نيوز

ا$مم المتحدة: تكلفة "الربيع العربي" غير النھائية 614 مليار دو�ر

ا�ثنين 14-11-2016| 05:42ص

وام

قالت األمم المتحدة في أحدث التقارير التي أصدرتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول آسيا الغربية، المعروفة

مليار دوالر، و6% من بلغت 614  فقط  و 2015  بين 2011  العربي"  "الربيع  كلفة  إن  إيسكوا،  باسم  اختصارًا 

الناتج الداخلي اإلجمالي لكامل دول المنطقة العربية.

في وليبيا،  ومصر  تونس  خاصًة  األوسط،  والشرق  أفريقيا  شمال  في  المتضررة  الدول  أن  إيسكوا  تقرير  وأوضح 

التنمية في  أهدافها  تحقيق  فرصة  القصيرة،  الزمنية  الفترة  هذه  في  فقدت  آسيا،  في  واليمن،  وسوريا  أفريقيا، 

االقتصادية واالجتماعية والتي سيتواصل استمرار تأثيرها مدة طويلًة أخرى وغير معلومة.

صحيفة قالت  العربية،  المنطقة  بها  مرت  التي  األحداث  وكلفة  المتحدة،  األمم  وتحاليل  نتائج  على  تعليقها  وفي 

الموندو اإلسبانية، إن خطاب "خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما في القاهرة عن الحلم العربي بمستقبل ديمقراطي

إس�م حويلة
لـ«مصر» مش لـ«الجيش» و�

لـ«السيسي»

خليل المنيسي
منتخب الساجدين.. وثورة الغ�بة

وائل السادات
لماذا استقبل الرئيس "فتاة العربة"

مثل الملكات؟

عصام ع�ء الدين
مستشفى أبوالريش .. وجع في قلب

اBطفال

محمد العسيري

رئيس مجلس اEدارة الجريدة الورقية
ورئيس التحرير

عبد الرحيم علي

رئيس مجلس اEدارة 
ورئيس التحرير

عبد الرحيم علي

رئيس التحرير التنفيذي

أسامة العنيزي

0 0مشاركة أعجبني

صورة أرشيفية

السيسي يفتح باب السيارة لفتاة
01:18 م العربة 

الجنيه المصري يرتفع أمام
الدو�ر في تعام�ت اليوم

05:53 م

السيسي يمنح "فتاة العربة"
01:23 م شقة وسيارة نقل 

بالصور.. "البوابة نيوز" داخل
منزل الساحر باEسكندرية

09:45 م

أول تصريح من "فتاة العربة"
05:10 م بعد لقاء الرئيس 

العفو الرئاسي: إس�م البحيري
وفاطمة ناعوت أول المفرج

09:16 م عنھم 
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أكبر خطر على إلى  أكثر من حلم، وتحول  المنطقة  دول  الرئاسية في 2008، كلف  بداية واليته  في  فساد،  وبال 

مستقبل هذه المنطقة".

وبتحول االضطرابات إلى نزاع مسلح كما في سوريا، ارتفعت الكلفة االقتصادية بشكل قياسي منذ 2011، إلى جانب

الخسائر البشرية والثقافية واالجتماعية الفادحة التي تكبدتها سوريا، والتي ُيمكن تقديرها منذ 2011 بحوالي 259

مليار دوالر، حسب ايسكوا.
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(رويترز) - قالت وكالة تابعة لBمم المتحدة اليوم الخميس إن انتفاضات الربيع العربي في 2011 كلفت اقتصادات المنطقة ما يقدر
بنحو ستة بالمئة من الناتج المحلي اQجمالي حتى نھاية العام الماضي أو حوالي 614 مليار دوKر بسبب تغيير اGنظمة الحاكمة

واستمرار الصراع مع ھبوط أسعار النفط.

 

ويستند الرقم الذي أوردته لجنة ا.مم المتحدة ا�قتصادية وا�جتماعية لغرب آسيا (ا�سكوا) إلى توقعات النمو التي صدرت قبل ا�نتفاضات التي
أطاحت بأربعة زعماء وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أھلية.

 

وھذا أول تقدير من نوعه من ھيئة اقتصادية عالمية.

 

ووفقا لتقديرات من ا.جندة الوطنية لمستقبل سوريا -وھو برنامج آخر لHمم المتحدة- فإن
الحرب التي تمر بعامھا السادس ھناك ألحقت ضررا شديدا بالناتج المحلي ا�جمالي

وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دو�ر منذ 2011 في سوريا وحدھا.

 

 

وبدأت أسعار النفط بالتراجع في منتصف 2014 وسجلت في يناير كانون الثاني الماضي أدنى
مستوياتھا في 13 عاما وھو ما أضر بدول منتجة للخام مثل السعودية ودول أخرى -ومن

بينھا لبنان- تعتمد بشكل كبير على التحوي^ت النقدية من مواطنيھا العاملين في دول الخليج
العربية.

 

 

وقال محمد المختار محمد الحسن مدير التنمية ا�قتصادية با�سكوا إن ھبوط أسعار النفط سيكون له على ا.رجح منفعة للدول المنتجة. وأضاف قائ^
لرويترز إن تلك الدول "ستطبق إص^حات اقتصادية تؤدي إلى تنويع حقيقي."

 

 

ومن ناحية أخرى فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي.

 

 

وقال الحسين "رأينا في أمريكا ال^تينية وأوروبا الشرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع... لم نر حتى اiن مثل ھذا الدعم
يحدث للمنطقة العربية."

(/topics/country/14/) المزيد من أخبار لبنان

تابعنا

(https://plus.google.com/107339614216472827245) (http://www.linkedin.com/company/2889716) 
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د 27Likeغر�

الربيع العربيكلمات دليلية: 

الجمعة 11 نوفمبر 2016 08:23

قالت وكالة تابعة ل2مم المتحدة إن انتفاضات ما يسمى بـ»الربيع» العربي في 2011 كلفت اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو ستة بالمائة من الناتج المحلي

اCجمالي حتى نھاية العام الماضي أو حوالي 614 مليار دو;ر بسبب تغيير ا7نظمة الحاكمة واستمرار الصراع في المنطقة. 

أطاحت التي  ا;نتفاضات  التي صدرت قبل  النمو  توقعات  لغرب آسيا (اCسكوا) إلى  وا;جتماعية  ا;قتصادية  لجنة ا7مم المتحدة  أوردته  الرقم الذي  ويستند 

بأربعة زعماء وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أھلية. 

بالتراجع في منتصف 2014 وسجلت في جانفي الماضي أدنى مستوياتھا في 13 عاما وھو ما أضر بدول منتجة للخام مثل السعودية وبدأت أسعار النفط 

ودول أخرى -ومن بينھا لبنان- تعتمد بشكل كبير على التحوي\ت النقدية من مواطنيھا العاملين في دول الخليج العربية (وكا;ت)

في نفس القسم

الكوليرا تضرب نصف اليمن.. و"الصحة العالمية" تحذر
07:55 2016/11/14

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم ا)ثنين، أن الكوليرا ضربت نصف محافظات اليمن. وقالت المنظمة إن المرض استفحل في 11 محافظة يمنية
6 في  الماضية  ا.يام  خ0ل  محصورا  المرض  كان  بعدما  وذلك  وعدن.  تعز  في  الحا)ت  معظم  الب0د  في  المحافظات  نصف  يعادل  ما  أي 

محافظات.وكانت المنظمة قد قالت نھاية...

رجال دين موريتانيون يطالبون بتنفيذ حكم ا عدام في مدون

"الربيع العربي" كلف المنطقة 614 مليار دو�ر
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أطاحت بأربعة زعماء ا�مم المتحدة ا�نتفاضات الربيع العربي الفوضى اليمن تونس حرب أھلية

سوريا ليبيا مصر
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