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 اإلسكوا في اإلعالم

 
 سوريا لمستقبل الوطنية األجندة برنامج خبراء اجتماع 

 

 سوريا لمستقبل الوطنية األجندة خبراء اجتماع افتتحت" إسكوا"الـ :النهار 
 سوريا مستقبل بيروت في تبحث ”إسكوا“ :المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
 سوريا مستقبل بيروت في تبحث" إسكوا" :شبكة إرم نيوز 

 

 

 قصاصات صحافية

 

 سوريا لمستقبل الوطنية األجندة خبراء اجتماع افتتحت" إسكوا"الـ

 النهار

 والمنّسقين الخبراء إجتماع أمس، بيروت في مقّرها في آسيا لغرب واإلجتماعية اإلقتصادية اللّجنة افتتَحت

 .سوريا لمستقبل الوطنية األجندة لبرنامج

 اللّجنة عبر المتحدة األمم أطلقته برنامج هو الوطنية األجندة" أن   اإلسكوا في اإلعالم لوحدة بيان وأفادَ 

 مختلف من سوريين خبراء بين تقني حوار منصة بناء إلى ويهدف   آسيا، لغرب واإلجتماعية اإلقتصادية

 ".للنزاع السياسي الحل وحتمية سوريا واستقالل وسيادة وحدة قاعدة على واإلختصاصات، اإلتجاهات

 تحليل إنتاج إلى يسعون األجندة، إعداد في والخارج الداخل من سوري خبير 033 مشاركة إلى البيان وأشارَ 

 رؤية وضع ثم النزاع، وبعد وأثناء قبل للبالد والمؤسساتي والسياسي واإلجتماعي اإلقتصادي للواقع معرفي

 واالقتصادي واالجتماعي السياسي البناء إعادة لعملية وسيناريوهات خيارات تتضّمن   جامعة وطنية

 .والحكومي

 

 الدردري



 لماهية شرحا   خاللها من قّدم االفتتاح، في كلمة الدردري هللا عبد" إسكوا"للـ التنفيذية األمينة نائب وألقى

 إلعادة خطة ليس الوطنية األجندة برنامج: "وقال إليها، وصلَ  التي والمراحل ،"إسكوا"الـ ودور البرنامج

 علمية قاعدة السوري للمخطط يقّدم البرنامج ولكن مؤسسات، تتواّلها وطنية مسؤولية فالتخطيط اإلعمار،

 ".واألولويات الخيارات لتحديد

 تأهيل وإعادة المجتمعية والمصالحة المؤسساتي، التطوير هي ركائز 0 على يقوم البرنامج إن  : "أضافَ 

 المتاحة، الخيارات من أي من مسبق موقف اتخاذ القطاعات هذه من أي في العمل يتضّمن   وال اإلقتصاد،

 ".اعتماده في السوريون يرغب خيار أي وكلف نتائج توضيح على يرّكز   لكّنه  

 مرحلة إلى واإلنتقال األزمة من الخروج حول السورية األفكار التقاء نقطة يشّكل   البرنامج إن  : "وختم

 يطّوره اجتماعي عقد إطار ضمن والمؤسساتي واإلجتماعي اإلقتصادي البناء مرحلة إلى ثم المبكر اإلنعاش

 ".بأنفسهم السوريون

 

 الدين عز

 تجميد إن  : "مستورا دي ستيفان سوريا إلى الدولي المبعوث نائب الدين، عز رمزي السفير قالَ  جهته، من

 المهول األثر بسبب جاءت القتال تجميد فكرة وإن  . السياسية للعملية بديال   ليس محّددة مناطق في القتال

 إعطاء بضرورة وإحساسها لهناك، زيارتها خالل الدولية البعثة شهَدته والذي حمص، مدينة في للدمار

 السورية، لألزمة سياسي حل عن البحث عن التوقف ذلك يعني أن دون من الدمار، لوقف اآلن األولية

 ".مسبقة شروط دون من و أحدا   يقصي ال سوري-سوري حوار عبر يكونَ  أن يجب والذي

 الذي الكبير التحدي إلى يشير الكبير الدمار وأن السوريون، سوى يحّدده لن سوريا مستقبل إن  : "وأضافَ 

 ".اإلعمار إعادة بدء عند الدولي والمجتمع والسوريين سوريا ينتظر  

 المراحل لدراسة ،"إسكوا"الـ مقر في األسبوع هذا يجتمعون والمنسقين الخبراء" أن   الى اإلسكوا بيان ولفت

 واإلقليمية الميدانية التطورات وتأثير المختلفة المحاور بين التقاطعات ودراسة البرنامج إليها وصلَ  التي

 كلّ  تغطي عمل، مجموعة 75و محاور 0 على المشاركون ويتوزع. األجندة عمل سير في والدولية

 ".والثقافية واإلجتماعية والمؤسساتية واإلدارية واإلقتصادية والقانونية السياسية القطاعات

 

 

 سوريا مستقبل بيروت في تبحث ”إسكوا“

 

 المرصد السوري لحقوق اإلنسان



 

 معرفي تحليل إنتاج إلى ويسعون سوريا، لمستقبل الوطنية األجندة إعداد في يشاركون سوري خبير 033

 .للبالد والمؤسساتي والسياسي واالجتماعي االقتصادي للواقع

 الخبراء اجتماع بيروت، في مقّرها في ”إسكوا”الـ آسيا لغرب االجتماعيةو االقتصادية اللّجنة افتتَحت -دمشق

 .سوريا لمستقبل الوطنية األجندة لبرنامج والمنّسقين

 اللّجنة عبر المتحدة األمم أطلقته برنامج هو الوطنية األجندة“ أن   ”اإلسكوا“ في اإلعالم لوحدة بيان وأفادَ 

 مختلف من سوريين خبراء بين تقني حوار منصة بناء إلى ويهدف   آسيا، لغرب واالجتماعية االقتصادية

 .”للنزاع السياسي الحل وحتمية سوريا واستقالل وسيادة وحدة قاعدة على واالختصاصات، االتجاهات

 تحليل إنتاج إلى يسعون األجندة، إعداد في والخارج الداخل من سوري خبير 033 مشاركة إلى البيان وأشارَ 

 رؤية وضع ثم النزاع، وبعد وأثناء قبل للبالد والمؤسساتي والسياسي واالجتماعي االقتصادي للواقع معرفي

 واالقتصادي واالجتماعي السياسي البناء إعادة لعملية وسيناريوهات خيارات تتضّمن   جامعة وطنية

 .والحكومي

 إليها وصلَ  التي المراحل لدراسة األسبوع، هذا يجتمعون والمنسقين الخبراء“ أن   إلى ”اإلسكوا“ بيان ولفت

 سير في والدولية واإلقليمية الميدانية التطورات وتأثير المختلفة المحاور بين التقاطعات ودراسة البرنامج

 .األجندة عمل

 والقانونية السياسية القطاعات كلّ  تغطي عمل، مجموعة 75و محاور ثالثة على المشاركون ويتوزع

 .”والثقافية واالجتماعية والمؤسساتية واإلدارية واالقتصادية

 لماهية شرحا   أمس، االجتماع افتتاح كلمة في قّدم الدردري، هللا عبد ”إسكوا”للـ التنفيذية األمينة نائب وكان

 إلعادة خطة ليس الوطنية األجندة برنامج“: وقال إليها، وصلَ  التي والمراحل ،”إسكوا”الـ ودور البرنامج

 علمية قاعدة السوري للمخطط يقّدم البرنامج ولكن مؤسسات، تتواّلها وطنية سؤوليةم فالتخطيط اإلعمار،

 .”واألولويات الخيارات لتحديد

 تأهيل وإعادة المجتمعية والمصالحة المؤسساتي، التطوير هي ركائز 0 على يقوم البرنامج إن  “: أضافَ 

 المتاحة، الخيارات من أي من مسبق موقف اتخاذ القطاعات هذه من أي في العمل يتضّمن   وال االقتصاد،

 .”اعتماده في السوريون يرغب خيار أي وكلف نتائج توضيح على يرّكز   لكّنه  

 مرحلة إلى واالنتقال األزمة من الخروج حول السورية األفكار التقاء نقطة يشّكل   البرنامج إن  “: وختم

 يطّوره اجتماعي عقد إطار ضمن والمؤسساتي واالجتماعي االقتصادي البناء مرحلة إلى ثم المبكر اإلنعاش

 .”بأنفسهم السوريون

 تجميد إن  “: مستورا دي ستيفان سوريا إلى الدولي المبعوث نائب الدين، عز رمزي السفير قالَ  جهته، من

 المهول األثر بسبب جاءت القتال تجميد فكرة وإن  . السياسية للعملية بديال   ليس محّددة مناطق في القتال



 إعطاء بضرورة وإحساسها لهناك، زيارتها خالل الدولية البعثة شهَدته والذي حمص، مدينة في للدمار

 السورية، لألزمة سياسي حل عن البحث عن التوقف ذلك يعني أن دون من الدمار، لوقف اآلن األولية

 .”مسبقة شروط دون من و أحدا   يقصي ال سوري-سوري حوار عبر يكونَ  أن يجب والذي

 الذي الكبير التحدي إلى يشير الكبير الدمار وأن السوريون، سوى يحّدده لن سوريا مستقبل إن  “: وأضافَ 

 .”اإلعمار إعادة بدء عند الدولي والمجتمع والسوريين سوريا ينتظر  

 

 سوريا مستقبل بيروت في تبحث" إسكوا"

 شبكة إرم نيوز

 معرفي تحليل إنتاج إلى ويسعون سوريا، لمستقبل الوطنية األجندة إعداد في يشاركون سوري خبير 033

 واالجتماعية االقتصادية اللّجنة افتتَحت -دمشق.للبالد والمؤسساتي والسياسي واالجتماعي االقتصادي للواقع

 لمستقبل الوطنية األجندة لبرنامج والمنّسقين الخبراء اجتماع بيروت، في مقّرها في" إسكوا"الـ آسيا لغرب

 .سوريا

 

 اللّجنة عبر المتحدة األمم أطلقته برنامج هو الوطنية األجندة" أن  " اإلسكوا" في اإلعالم لوحدة بيان وأفادَ 

 مختلف من سوريين خبراء بين تقني حوار منصة بناء إلى ويهدف   آسيا، لغرب واالجتماعية االقتصادية

 ".للنزاع السياسي الحل وحتمية سوريا واستقالل وسيادة وحدة قاعدة على واالختصاصات، االتجاهات

 تحليل إنتاج إلى يسعون األجندة، إعداد في والخارج الداخل من سوري خبير 033 مشاركة إلى البيان وأشارَ 

 رؤية وضع ثم النزاع، وبعد وأثناء قبل للبالد والمؤسساتي والسياسي واالجتماعي االقتصادي للواقع معرفي

 واالقتصادي واالجتماعي السياسي البناء إعادة لعملية وسيناريوهات خيارات تتضّمن   جامعة وطنية

 .والحكومي

 إليها وصلَ  التي المراحل لدراسة األسبوع، هذا يجتمعون والمنسقين الخبراء" أن   إلى" اإلسكوا" بيان ولفت

 سير في والدولية واإلقليمية الميدانية التطورات وتأثير المختلفة المحاور بين التقاطعات ودراسة البرنامج

 .األجندة عمل

 والقانونية السياسية القطاعات كلّ  تغطي عمل، مجموعة 75و محاور ثالثة على المشاركون ويتوزع

 ".والثقافية واالجتماعية والمؤسساتية واإلدارية واالقتصادية

 لماهية شرحا   أمس، االجتماع افتتاح كلمة في قّدم الدردري، هللا عبد" إسكوا"للـ التنفيذية األمينة نائب وكان

 إلعادة خطة ليس الوطنية األجندة برنامج: "وقال إليها، وصلَ  التي والمراحل ،"إسكوا"الـ ودور البرنامج



 علمية قاعدة السوري للمخطط يقّدم البرنامج ولكن مؤسسات، تتواّلها وطنية مسؤولية فالتخطيط اإلعمار،

 ".واألولويات الخيارات لتحديد

 تأهيل وإعادة المجتمعية والمصالحة المؤسساتي، التطوير هي ركائز 0 على يقوم البرنامج إن  : "أضافَ 

 المتاحة، الخيارات من أي من مسبق موقف اتخاذ القطاعات هذه من أي في العمل يتضّمن   وال االقتصاد،

 ".اعتماده في السوريون يرغب خيار أي وكلف نتائج توضيح على يرّكز   لكّنه  

 مرحلة إلى واالنتقال األزمة من الخروج حول السورية األفكار التقاء نقطة يشّكل   البرنامج إن  : "وختم

 يطّوره اجتماعي عقد إطار ضمن والمؤسساتي واالجتماعي االقتصادي البناء مرحلة إلى ثم المبكر اإلنعاش

 ".بأنفسهم السوريون

 تجميد إن  : "مستورا دي ستيفان سوريا إلى الدولي المبعوث نائب الدين، عز رمزي السفير قالَ  جهته، من

 المهول األثر بسبب جاءت القتال تجميد فكرة وإن  . السياسية للعملية بديال   ليس محّددة مناطق في القتال

 إعطاء بضرورة وإحساسها لهناك، زيارتها خالل الدولية البعثة شهَدته والذي حمص، مدينة في للدمار

 السورية، لألزمة سياسي حل عن البحث عن التوقف ذلك يعني أن دون من الدمار، لوقف اآلن األولية

 ".مسبقة شروط دون من و أحدا   يقصي ال سوري-سوري حوار عبر يكونَ  أن يجب والذي

 الذي الكبير التحدي إلى يشير الكبير الدمار وأن السوريون، سوى يحّدده لن سوريا مستقبل إن  : "وأضافَ 

 ".اإلعمار إعادة بدء عند الدولي والمجتمع والسوريين سوريا ينتظر  

 

 


