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  اإلسكوا واإلعالم فيوحدة االتصال 
 قصاصات صحافيّة

Press Clippings  
 )2018 آب/اغسطس 10(

 
 

 ESCWAاإلسكوا/
 

  ي مرحلة ما بعد االتفاق السياسيسياسات إعادة اإلعمار ف
  

  :األمم المتحدة تقدر تكلفة إعمار سورياتواصل 
  :االمم المتحدة تكشف عن كلفة الدمار في سورياالجديد 
 مليار دوالر 400األمم المتحدة: كلفة الدمار في سوريا نحو  :السوسنة/العربية 
 أرقام أممية جديدة بشأن تكلفة إعادة إعمار سوريا: عكس السير/خبرني/عنب بلدي 
  هذه هي كلفة الدمار في سوريا بعد سبع سنوات من الحرب: 21عربي 
 Tayyar.org :األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا 
  :هذه هي كلفة الدمار في سورياقناة العالم 
  :مليار دوالر كلفة الدمار في سوريا 400االمم المتحدة: البوابة 
  :مليارا كلفة الدمار بسوريا 388سنوات من الحرب..  7الجزيرة 
  :تعرف كم بلغت كلفة اعمار سوريا بعد سبع سنوات من الحرب ؟سرايا 
  :األمم المتحدة: أربعمائة مليار دوالر كلفة إعادة إعمار سوريةاالتحاد برس 
  :إعمار سورية والعقوباتإرم نيوز 
 MTV :إعمار سوريا والعقوبات 
 :مليار دوالر 400األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سورية بـ بوابة الوسط 
  :مليار دوالر 400األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا بنحو بلد نيوز 
  :مليار دوالر 400األمم المتحدة: كلفة الدمار في سوريا تقارب حرية 
 :األمم المتحده تكشف عن خسائر الحرب في سوريا منذ بداية اندالع االزمه العرب اليوم 
  :مليار دوالر تكلفة الدمار في سوريا 388األمم المتحدة: الخليج أونالين 
  :مليار تكلفة اعمار الدمار فى سوريا 400تقرير اممى: جريدة البشاير 
 مليار دوالر تكاليف الدمار بسوريا 388لراية: ا 
  :األمم المتحدة تكشف عن كلفة إعادة اإلعمار في سورياجريدة زمان 
  :مليار دوالر 400االمم المتحدة: كلفة الدمار في سوريا تقارب الـالنهار 
  :دمار في سوريامليار دوالر تكلفة ال 400األمم المتحدة: أخبار بلدي 
  :مليار دوالر تكلفة دمار البنية التحتية في سوريا 400األمم المتحدة تكشف: شبكة رووداو 
  :األمم المتحدة تكشف التكلفة الكبيرة للحرب بسورياسكاي نيوز 
  :األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سورياموقع العهد اإلخباري 
 ":لتأسيسها تؤكد على دعم الدول العربية في التنمية المستدامة  45إسكوا" في الذكرى  شبكة الصين

 والتكامل
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  :مليار دوالر كلفة الدمار في سوريا 400األمم المتحدة: الوطن 

  :مليار دوالر 400 األمم المتحدة تقدر تكلفة الدمار في سوريا بـأخبار اآلن 

  :األمم المتحدة: أربعمائة مليار دوالر كلفة إعادة إعمار سوريةاالتحاد برس 

 24 :األمم المتحدة تكشف حجم خسائر الحرب في سوريا 

  :تكشف حجم خسائر الحرب في سوريا األمم المتحدةالوفد 
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 The Times of Israel: UN puts cost of Syria war destruction at $388 billion 
 

 Voltaire Network: Damages resulting from war against Syria total 388 
billion dollars. Who must pay? 

 
 The Republic: The Latest: UN says civil war has cost Syria $388B in damage 

 
 Asharq Al Awsat: Cost of Syria War Destruction Close to $400 Billion 

 

 The Daily Star: Cost of Syria war destruction at $388 billion: UN 
 

 TeleSurtv: Cost of Syria War Destruction Hits US$388 Billion: UN 
 

 Al Araby: Cost of Syria war destruction almost $400 billion, UN estimates 
 

 Daily Pakistan: UN estimates cost of Syria war destruction at $388 billion 
 

 NDTV: Cost Of Syria War Destruction At $388 Billion, Says UN 
 

 Voltairenet.org : ¿Quién va a pagar los 388 000 millones de dólares en daños 
de la guerra contra Siria? 
 

 Iefimerida : ΟΗΕ: 388 δισ. δολάρια το κόστος της καταστροφής από τον 
εμφύλιο στη Συρία 

 Vietnamplus : Syria chịu tổn thất gần 400 tỷ USD do xung đột kéo dài 
 

 Nguoiduatin : Giá trị cơ sở vật chất bị phá hủy ở Syria trong cuộc nội chiến 
được ước tính con số lên tới 400 tỷ USD. 

 

  Yonhapnews : 유엔, 7 년 넘긴 시리아 내전 피해 434 조원 추정 

 

 Republika: Kerugian 7 Tahun Perang Suriah Capai 400 Miliar Dolar AS 
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 L’AntiDiplomatico: ONU: La guerra in Siria ha prodotto danni materiali per 
400 miliardi 

 

 Islampos: PBB: Kerugian Akibat Perang Suriah Capai 400 Miliar USD 
 

 Welt: UN beziffern wirtschaftlichen Schaden durch Bürgerkrieg in Syrien 
 

 Chinanews: 联合国称叙利亚战争已造成近 4000 亿美元经济损失 

 

 Maszol: Ekkora károkat okozott mostanáig a szíriai háború 
 

 Index: Szíriai pusztulat: eddig 388 milliárd dollárnyi veszteség 
 

 ATV: Elképesztő számok: Közel 400 milliárd dolláros kárt okozott a szíriai 
háború eddig 

 

 Rasmeinews: ការបំផ្លិចបំ ្ល ញេ យស្រ ្គ មេ សីុ រ គិត ្រ ក់អស់ ង
៣៨៨ ន់ នដុ ្ល រ 

 

 Blesk: OSN: Válka v Sýrii už zemi stála téměř 400 miliard dolarů 
 

 Voltairenet : Qui paiera 388 milliards de dollars de dommages de guerre pour 
la Syrie ? 

 

 Delfi : JT: karo Sirijoje nuostoliai – 334 mlrd. eurų  (50)  
 

 Deutsche Welle : Savaş Suriye'ye 388 milyar dolara mal oldu 
 

 Sina : 聯合國稱敘利亞戰爭已造成近 4000 億美元經濟損失 

 

 Hkej : 聯合國:敍戰爭造成逾 3 萬億經濟損失 

 

 Kleinezeitung: Experten schätzen Kriegsschäden in Syrien auf 334 Mrd. Euro 
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  Other News/أخبار أخرى
  

  : لتأسيسها 45 ال الذكرى في اإلسكوا
 

  :لتأسيسها: مساهمات رئيسية في التقدم  45وكيل اإلسكوا في الذكرى ال الوكالة الوطنية لإلعالم
 اإلقليمي على صعيد التنمية المستدامة

 People Daily : لتأسيسها تؤكد على دعم الدول العربية في التنمية  45"إسكوا" في الذكرى
 المستدامة والتكامل

 WN :لتأسيسها تؤكد على دعم الدول العربية في التنمية المستدامة والتكامل 45كوا" في الذكرى س"إ 

  :وكيل االسكوا: مساهمات رئيسية بالتقدم االقليمي على صعيد التنمية المستدامةاألنوار 
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 ESCWAاإلسكوا/

 
  ي مرحلة ما بعد االتفاق السياسيسياسات إعادة اإلعمار ف

  
  تواصل: 

  األمم المتحدة تقدر تكلفة إعمار سوريا
  2018أغسطس  9
  

ً  400سنوات على بداية األزمة، تقدر بحوالي  7أعلنت األمم المتحدة أن كلفة إعمار سوريا بعد أكثر من    .مليار دوالر تقريبا
  

خبيراً سورياً ودولياً، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50وصدر التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)

  
في إشارة إلى ” الخسائر البشرية“قم ال يشمل مليار دوالر، موضحة أن هذا الر 388بأكثر من ” حجم الدمار“وقدرت اللجنة 

  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهم
  

 350، نصف سكان البالد على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 2011وأجبرت األزمة في سوريا، والتي اندلعت عام 
  .ألف شخص

  
  فصالً عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر المقبل.، أن تقريراً م”األسكوا“وأوضحت 
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  الجديد: 
  االمم المتحدة تكشف عن كلفة الدمار في سوريا

  2018أغسطس  9
  

مليار دوالر،  400من الحرب قد بلغت نحو  رجحت األمم المتحدة أن تكون كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات
  ."بحسب ما اشارت "سكاي نيوز

خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة  50وجاءت التقديرات في ختام إجتماع عقد في بيروت امس بمشاركة أكثر من 
  ."االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة "االسكوا

مليار دوالر، وقالت إن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة الى  388الدمار" بأكثر من وقد قدرت اللجنة "حجم 
  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم

  .لف شخص مصرعهمأ 350وأدت الحرب الضارية إلى إجبار نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، فيما لقي أكثر من 
  

  وذكرت االسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في شهر ايلول المقبل.
   



  8 | P a g e  ة د ح لو ا ص ت ال م و ا ال ع إل ي ا ا ف و ك س إل ا  
 

 
 
  

   



  9 | P a g e  ة د ح لو ا ص ت ال م و ا ال ع إل ي ا ا ف و ك س إل ا  
 

  العربية:
  مليار دوالر 400األمم المتحدة: كلفة الدمار في سوريا نحو  

  2018أغسطس  09
  

  .مليار دوالر 400قدرت األمم المتحدة، األربعاء، كلفة الدمار في #سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو 
  

خبيراً سورياً ودولياً، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50وصدر هذا التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (اإلسكوا)

  
الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية"، في إشارة إلى مليار دوالر، موضحة أن هذا  388كما قدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 

  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك، أو األشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم
  

  .ألف شخص 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 
  

  سوريا سيصدر في أيلول/سبتمبر المقبل.كذلك أوضحت اإلسكوا أن تقريراً مفصالً عن الوضع في 
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  عنب بلدي: 
 أرقام أممية جديدة بشأن تكلفة إعادة إعمار سوريا

09/08/2018  
  

  .مليار دوالر 400قالت األمم المتحدة إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 
  

من آب، بحضور ما يزيد على  8وجاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة االقتصادية التابعة لألمم المتحدة في بيروت، األربعاء 
  .”فرانس برس“خبيًرا سوريًا ودوليًا، وفق ما نقلت وكالة  50

  
ر البشرية، والمقصود بها وبحسب التقرير النهائي للجنة، فإن الرقم يشمل حجم الدمار في سوريا فقط، وال يشمل الخسائ

  .األشخاص الذين قتلوا خالل المعارك، واألشخاص الذين نزحوا وهّجروا من منازلهم
  
  

  .مليار دوالر على األقل إلعادة إعمار البنى التحتية في البلد 300وكانت األمم المتحدة قدرت سابقًا حاجة سوريا إلى 
  

مليار دوالر  400إعادة البنية التحتية يكلف “تصف نيسان الماضي، عن أن فيما تحدث رئيس النظام السوري، بشار األسد، من
  .”عاًما 15على األقل، ويلزم لهذا وقت من عشرة إلى 

  
وتشكل إعادة اإلعمار هاجًسا أمام روسيا، حليفة النظام السوري، التي تتخوف من عدم مشاركة الدول الغربية بإعادة إعمار 

  .سيطرة النظام السوري، كونها ال تستطيع بمفردها أن تحمل ملف إعادة اإلعمار في سوريا المناطق السورية الواقعة تحت
  

ذي “الكبرى، في نيسان الماضي، أنها لن تشارك بإعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي ” الدول السبع“إذ سبق وأعلنت 
  .ا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليالنظام الحكم، وتضم تلك الدول كًال من الواليات المتحدة وكند” مصداقية

  
وتشير بيانات رسمية إلى أن قطاعي النفط والكهرباء هما األكثر تضرًرا جراء الحرب في سوريا، إذ تقدر الخسائر في قطاع 

  .مليار ليرة 800مليار دوالر، كما تزيد خسائر قطاع الكهرباء عن  65النفط بما يزيد على 
  

على ميزات اقتصادية طويلة األمد عبر توقيع اتفاقيات مع النظام، كان أهمها في قطاع النفط والغاز وتوريد وحصلت موسكو 
 .القمح، إضافة إلى عشرات االتفاقيات مع تجار وشركات روسية، لكن ذلك ال يؤهلها لحمل ملف إعادة اإلعمار بمفردها
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  : 21عربي 
 هذه هي كلفة الدمار في سوريا بعد سبع سنوات من الحرب

  2018أغسطس  08األربعاء، 
  

  .أصدرت األمم المتحدة األربعاء تقريرا تناولت فيه الكلفة المادية التي خلفها دمار سنوات الحرب في سوريا
  
  

خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من  50عقد في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة أكثر من وصدر التقرير األممي في ختام اجتماع 
  .اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لالم المتحدة (االسكوا)

  
  

إلى من  مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل الخسائر البشرية في إشارة 388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 
  .قتلوا بسبب المعارك أو أولئك الذين تركوا أماكن سكنهم

  
  

ألف شخص، وأوضحت منظمة  350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 
  األسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في أيلول/سبتمبر المقبل.
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Tayyar.org :  
 األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا

8-8-2018  
  

مليار  400سنوات على بداية األزمة، بنحو  7قدرت األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 
  .دوالر

  
خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من وصدر التقدير في ختام 

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)
  

مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة إلى  388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 
  .خاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهماألش

  
 350، نصف سكان البالد على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 2011وأجبرت األزمة في سوريا، والتي اندلعت عام 

  .ألف شخص
  

  وأوضحت "األسكوا"، أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر المقبل.
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  قناة العالم: 
  هذه هي كلفة الدمار في سوريا

  ٢٠١٨أغسطس  ٠٨األربعاء 
  

خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50وهذا التقدير صدر في ختام إجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  .التابعة لالمم المتحدة (االسكوا)واالجتماعية لغرب آسيا 

  
مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة الى  388وقدرت اللجنة حجم الدمار بأكثر من 

  .االشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك او االشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم
  

  .الف شخص 350ة او النزوح، في حين قتل اكثر من وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجر
  

  واوضحت االسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في ايلول/ سبتمبر المقبل.
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  البوابة: 
  مليار دوالر كلفة الدمار في سوريا 400االمم المتحدة: 

  2018آب/أغسطس  08
  

  .مليار دوالر 400قدرت االمم المتحدة االربعاء كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو 
  
  

خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50التقدير صدر في ختام إجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من وهذا 
  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لالمم المتحدة (االسكوا)

  
ة" في إشارة الى مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشري 388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 

  .االشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك او االشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم
  

  .الف شخص 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة او النزوح، في حين قتل اكثر من 
  

عسكري دام، ازداد تعقيدا مع  على شكل تظاهرات سلمية قبل ان تتحول الى نزاع 2011وكانت االحداث بدأت في اذار/مارس 
  .تدخل قوى اقليمية ودولية

  
  .بشكل اساسي في رجحان كفة قوات النظام عسكريا 2015وساهم التدخل العسكري الروسي عام 

  
  واوضحت االسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في ايلول/سبتمبر المقبل.
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  الجزيرة:
  مليارا كلفة الدمار بسوريا 388سنوات من الحرب..  7 
9/8/2018  

 
مليار دوالر، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال  388قدرت األمم المتحدة أمس األربعاء كلفة الدمار في سوريا بنحو 

  .المادي وتوزعه القطاعي
  

ية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (إسكوا) إن تقدير حجم الدمار بسوريا بعد أكثر من وذكر تقرير للجنة االقتصادية واالجتماع
  .سبع سنوات من الحرب ال يشمل الخسائر البشرية الناتجة عن موت وهروب العقول، والقدرات البشرية، واليد العاملة الماهرة

سياسات  -في اجتماع عقد في بيروت بدعوة من إسكوا-وناقش أكثر من خمسين خبيرا سوريا ودوليا خالل اليومين الماضيين 
مليونا) على  24إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. وقد أجبرت تلك الحرب نصف سكان البالد (البالغ عددهم 

  .الهجرة أو النزوح، كما قتل مئات اآلالف
  

مليار دوالر، وذكرت اللجنة األممية أنها ستقدم تقريرا  120وأشارت إسكوا إلى أن كلفة الدمار الفعلي للحرب في سوريا قاربت 
سنوات من الحرب" يتضمن تحليال مسهبا لتطور النزاع واآلثار  7تفصيليا في سبتمبر/أيلول المقبل بعنوان "سوريا.. 

  .االجتماعية واالقتصادية المترتبة عليه
  

  مرتكزات اإلعمار
على الركائز الرئيسة إلعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، وتتجلى في وذكرت إسكوا أن تقريرها المرتقب يلقي الضوء 

إعادة تفعيل المحركات الذاتية لالنتعاش االقتصادي، وتحديد متطلباتها والتحديات الرئيسية التي تواجهها وال سيما على صعيد 
  .لتعاون الدولي وإدارة المساعدات الخارجيةالحكومة، وسياسات االقتصاد الكلي، باإلضافة إلى مصادر التمويل وقضايا ا

  
Play Video 

وتدارس الخبراء في اجتماع بيروت التطورات النقدية والمصرفية وموقف المالية العامة، والقضايا الناشئة عن النزاع السوري 
  .التعليم والصحةمثل اقتصاد العنف، واألمن الغذائي وأثر العقوبات، وكذلك قضايا الديموغرافيا والفقر وحالة 

  
وناقش المجتمعون المخرجات واألرقام المقدمة من قبل إسكوا، وصادقوا عليها ليتم إجراء آخر تحديث قبل إطالق تقرير 

  ."سنوات من الحرب 7"سوريا.. 
  

مليار  226قدر الخسائر التراكمية لالقتصاد السوري جراء الحرب بنحو  2017يُذكر أن تقريرا للبنك الدولي في يوليو/تموز 
  .، أي قبل الحرب2010دوالر، وهو ما يوازي أربع مرات الناتج المحلي اإلجمالي عام 

  
وكان المكتب المركزي لإلحصاء التابع للنظام السوري ذكر العام الحالي أن حجم االقتصاد السوري انكمش في خمس سنوات 

ليرة في مايو/أيار  450إلى  2011ليرة للدوالر عام  47%، وتراجعت العملة المحلية (الليرة) من 58من عمر الحرب بنسبة 
  الماضي.
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  سرايا: 
  تعرف كم بلغت كلفة اعمار سوريا بعد سبع سنوات من الحرب ؟

08-08-2018  
  

مليار  400أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو قدرت االمم المتحدة االربعاء كلفة الدمار في سوريا بعد  -سرايا 
  .دوالر

  
خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50وهذا التقدير صدر في ختام إجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لالمم المتحدة (االسكوا)
  

مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل 'الخسائر البشرية' في إشارة الى  388 وقدرت اللجنة 'حجم الدمار' بأكثر من
  .االشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك او االشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم

  
 .الف شخص 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة او النزوح، في حين قتل اكثر من 
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  االتحاد برس: 
  لمتحدة: أربعمائة مليار دوالر كلفة إعادة إعمار سوريةاألمم ا

9/8/2018  
  

بدعوة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)، عقد اجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت، 
  .خبيرا سوريا ودوليا 50شارك فيه أكثر من 

  
  .قديرات عن كلفة الدمار التي الحقتها الحرب بسوريا، والبالغة اربعمئة مليار دوالر امريكيوفي ختام االجتماع خرج الخبراء بت

  
حيث اتت الحرب المستمرة منذ اكثر من سبعة اعوام على البنية التحتية في البالد، جراء تعرض اغلب المدن واالرياف، لتدمير 

والمؤسسات التعليمية والجسور والمنشأت الصناعية بحاجة الى اعادة شامل، وبات الكثير من الدور السكنية والمرافق الصحية 
  .البناء، ناهيك عن االضرار الجسيمة التي الحقت بشبكة الكهرباء والماء والمواصالت

  
في إشارة إلى ” الخسائر البشرية“مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل  388بأكثر من ” حجم الدمار“وقدرت اللجنة 

اص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهم، حيث اضطر نصف سكان البالد على الهجرة أو األشخ
  .ألف شخص 350النزوح، في حين قتل أكثر من 

  
  ، تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا في ايلول/ سبتمبر المقبل.”األسكوا”ومن المنتظر ان تصدر
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  إرم نيوز: 
  إعمار سورية والعقوبات

10-8-2018  
  

يجري الحديث عن إعادة إعمار سورية في بعض األوساط، ال سيما اللبنانية، بطريقة أشبه بالترداد الببغائي أو الفولكلوري الذي 
  .يخفي وراءه أهدافاً أخرى أكثر من هدف إعادة اإلعمار نفسه

  
ولعل ما أعطى دفعاً لهذا الحديث المبادرة الروسية من أجل إعادة النازحين، إذ شملت الخطة التي أعدتها وزارة الدفاع الروسية 
في هذا الشأن الطلب إلى األوروبيين واألميركيين المشاركة في إعادة إعمار البنى التحتية المهدمة في المناطق التي يفترض أن 

، انطالقاً من مصلحة دول الغرب في إنهاء مأساة هؤالء وتجنب المزيد من األعباء على اقتصادات هذه يعود إليها النازحون
الدول نتيجة استمرار تسرب الالجئين إليها، وعلى نسيجها السياسي واالجتماعي، نظراً إلى تحولها قضية سياسية داخلية في 

  .بعضها
  

ما كشف عن صعوبات سياسية في إقناع دول الغرب باإلقبال على تمويل  إال أن الهدف اإلنساني من وراء المبادرة سرعان
إعادة اإلعمار. وإذا كانت النتيجة السياسية التي ترتكز إليها الدعوة إلى إعادة اإلعمار في سورية، هي استتباب الوضع في بالد 

ي الحكم وقضي األمر، فإن قادة الدول الغربية الشام بسيطرة نظام بشار األسد بمساعدة روسية رئيسية وإيرانية، بحيث أنه باق ف
على رغم أنهم يسلمون بهذه الوقائع التي فرضها ميزان القوى الميداني، لكنهم يطرحون الكثير من األسئلة والموانع. لسان حال 

نستغرب كيف سيقدر أن علينا أن نتعايش مع فكرة بقاء األسد في السلطة على ما يبدو في هذه المرحلة، لكننا “األميركيين هو 
أن يحكم في ظل تقاسم النفوذ في سورية بين الروس واإليرانيين واألتراك، ووسط هذا الكم من التشكيالت العسكرية الموجودة 

وال يرى الجانب األميركي موجباً للحماسة من ”… على األرض في معظم المناطق، إضافة إلى األحقاد التي تركتها الحرب
أما األوروبيون فإنهم يختزلون الموقف بالقول إنه إذا كانت بعض األجهزة األمنية األوروبية تبقي على أجل إعادة اإلعمار. 

خيط تواصل مع قيادات أمنية سورية، فهذا ال يعني أن الدول األوروبية تسلم بشرعية األسد قبل حصول حل سياسي على أساس 
  .بقيام حكم انتقالي 2254قرار مجلس األمن 

  
ة التي يطرحها الغربيون، سواء كانوا من الديبلوماسيين في لبنان أو في دول أخرى، أم حتى بعض قادة دول الجوار، سيل األسئل

حول ضمانات عودة النازحين، ينطبق على إعادة اإلعمار: هل ستدفع األموال من أجل أن تستفيد منها إيران بنفوذها الواسع في 
ن يستثمرها األسد في تثبيت حكمه على حساب سائر الشرائح االجتماعية التي ثارت سورية؟ هل ستنفق كلفة اإلعمار من أجل أ

ضده ليستعيد القدرة على المزيد من القمع؟ وهل أن المستثمرين الذين يفترض أن يقبلوا على المساهمة في إنهاض سورية 
يح مافيات ومواقع النفوذ المستفيدة من النظام سينجون من مشاركة أمراء الحرب النافذين لهم إذا افترضنا أنها ستنتهي، وهل ستت

عليهم؟ وهل أن الدول الغربية مجبرة على دفع كلفة الدمار الذي ألحقته ” الخوات“لهؤالء أن يوظفوا أمواالً من دون فرض 
جرى تخطي  موسكو بالبنى التحتية والسكنية السورية، لتستفيد هي بدورها من استثمارات بباليين الدوالرات؟ هذا كله، إذا

الهواجس الغربية حيال الوضع القانوني واإلنساني للنازحين العائدين ومدى تالؤمه مع القانون الدولي. فبعض الحكومات قد 
  .يتعرض للمساءلة من أفراد ومجموعات عائدة، إذا جرى ترحيلها في شكل مخالف لهذا القانون

  
الجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا) لنقاش تقرير في االجتماع األخير الذي نظمته اللجنة االقتصادية وا

سياسات إعادة اإلعمار في مرحلة ما “خبيراً سورياً ودولياً، تحت عنوان  50، بحث ”مشروع األجندة الوطنية لمستقبل سورية“
هدمته الحرب. األرقام هائلة: كلفة  ، كل جوانب العملية ومنها تذليل الصعوبات التي تعترض إعمار ما”بعد االتفاق السياسي

بليون دوالر أميركي.  120بليون دوالر أميركي، في حين قاربت كلفة الدمار الفعلي الـ 388الدمار بلغت حجماً فلكياً تجاوز 
ة التي واألرقام ال تشمل الخسائر على الصعيد البشري الناتجة من موت وهروب العقول والقدرات البشرية واليد العاملة الماهر

كانت تعتبر أحد أهم ركائز االقتصاد السوري، كما يقول التقرير نفسه. هذا فضالً عن أن القدرات البشرية للنازحين وأبنائهم في 
  سن التعليم تراجعت نظراً إلى أن كثراً منهم لم يتسّن لهم دخول المدارس والمعاهد التقنية والجامعات.
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MTV : 
  إعمار سوريا والعقوبات

10-8-2018  
 
جري الحديث عن إعادة إعمار سوريا في بعض األوساط، ال سيما اللبنانية، بطريقة أشبه بالترداد الببغائي أو الفولكلوري الذي ي

  .يخفي وراءه أهدافاً أخرى أكثر من هدف إعادة اإلعمار نفسه
  

الخطة التي أعدتها وزارة الدفاع الروسية ولعل ما أعطى دفعاً لهذا الحديث المبادرة الروسية من أجل إعادة النازحين، إذ شملت 
في هذا الشأن الطلب إلى األوروبيين واألميركيين المشاركة في إعادة إعمار البنى التحتية المهدمة في المناطق التي يفترض أن 

تصادات هذه يعود إليها النازحون، انطالقاً من مصلحة دول الغرب في إنهاء مأساة هؤالء وتجنب المزيد من األعباء على اق
الدول نتيجة استمرار تسرب الالجئين إليها، وعلى نسيجها السياسي واالجتماعي، نظراً إلى تحولها قضية سياسية داخلية في 

  .بعضها
  

إال أن الهدف اإلنساني من وراء المبادرة سرعان ما كشف عن صعوبات سياسية في إقناع دول الغرب باإلقبال على تمويل 
ا كانت النتيجة السياسية التي ترتكز إليها الدعوة إلى إعادة اإلعمار في سورية، هي استتباب الوضع في بالد إعادة اإلعمار. وإذ

الشام بسيطرة نظام بشار األسد بمساعدة روسية رئيسية وإيرانية، بحيث أنه باق في الحكم وقضي األمر، فإن قادة الدول الغربية 
فرضها ميزان القوى الميداني، لكنهم يطرحون الكثير من األسئلة والموانع. لسان حال على رغم أنهم يسلمون بهذه الوقائع التي 

األميركيين هو "أن علينا أن نتعايش مع فكرة بقاء األسد في السلطة على ما يبدو في هذه المرحلة، لكننا نستغرب كيف سيقدر أن 
اك، ووسط هذا الكم من التشكيالت العسكرية الموجودة على يحكم في ظل تقاسم النفوذ في سورية بين الروس واإليرانيين واألتر

األرض في معظم المناطق، إضافة إلى األحقاد التي تركتها الحرب"... وال يرى الجانب األميركي موجباً للحماسة من أجل 
وروبية تبقي على خيط إعادة اإلعمار. أما األوروبيون فإنهم يختزلون الموقف بالقول إنه إذا كانت بعض األجهزة األمنية األ

تواصل مع قيادات أمنية سورية، فهذا ال يعني أن الدول األوروبية تسلم بشرعية األسد قبل حصول حل سياسي على أساس قرار 
  .بقيام حكم انتقالي 2254مجلس األمن 

  
حتى بعض قادة دول الجوار،  سيل األسئلة التي يطرحها الغربيون، سواء كانوا من الديبلوماسيين في لبنان أو في دول أخرى، أم

حول ضمانات عودة النازحين، ينطبق على إعادة اإلعمار: هل ستدفع األموال من أجل أن تستفيد منها إيران بنفوذها الواسع في 
سورية؟ هل ستنفق كلفة اإلعمار من أجل أن يستثمرها األسد في تثبيت حكمه على حساب سائر الشرائح االجتماعية التي ثارت 

يستعيد القدرة على المزيد من القمع؟ وهل أن المستثمرين الذين يفترض أن يقبلوا على المساهمة في إنهاض سورية ضده ل
سينجون من مشاركة أمراء الحرب النافذين لهم إذا افترضنا أنها ستنتهي، وهل ستتيح مافيات ومواقع النفوذ المستفيدة من النظام 

"الخوات" عليهم؟ وهل أن الدول الغربية مجبرة على دفع كلفة الدمار الذي ألحقته  لهؤالء أن يوظفوا أمواالً من دون فرض
موسكو بالبنى التحتية والسكنية السورية، لتستفيد هي بدورها من استثمارات بباليين الدوالرات؟ هذا كله، إذا جرى تخطي 

تالؤمه مع القانون الدولي. فبعض الحكومات قد الهواجس الغربية حيال الوضع القانوني واإلنساني للنازحين العائدين ومدى 
  .يتعرض للمساءلة من أفراد ومجموعات عائدة، إذا جرى ترحيلها في شكل مخالف لهذا القانون

  
في االجتماع األخير الذي نظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا) لنقاش تقرير 

خبيراً سورياً ودولياً، تحت عنوان "سياسات إعادة اإلعمار في مرحلة ما  50الوطنية لمستقبل سوريا"، بحث "مشروع األجندة 
بعد االتفاق السياسي"، كل جوانب العملية ومنها تذليل الصعوبات التي تعترض إعمار ما هدمته الحرب. األرقام هائلة: كلفة 

بليون دوالر أميركي.  120ر أميركي، في حين قاربت كلفة الدمار الفعلي الـبليون دوال 388الدمار بلغت حجماً فلكياً تجاوز 
واألرقام ال تشمل الخسائر على الصعيد البشري الناتجة من موت وهروب العقول والقدرات البشرية واليد العاملة الماهرة التي 

 عن أن القدرات البشرية للنازحين وأبنائهم في كانت تعتبر أحد أهم ركائز االقتصاد السوري، كما يقول التقرير نفسه. هذا فضالً 
  .سن التعليم تراجعت نظراً إلى أن كثراً منهم لم يتسّن لهم دخول المدارس والمعاهد التقنية والجامعات

  
 ما لم يتعمق فيه الخبراء بعد هو أثر العقوبات في النظام، وتلك التي تفرضها وتنويها واشنطن على إيران، وعلى اإلعمار في

  .سوريا
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في االنتظار، قد تكون المحاوالت التي يقوم بها لبنان من طريق المديرية العامة لألمن العام إلعادة أعداد متواضعة من 
 النازحين هي األمر الوحيد المتاح.
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 بوابة الوسط: 
  مليار دوالر 400سورية بـاألمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في 

 2018أغسطس  08األربعاء 
 

  .مليار دوالر 400قدرت األمم المتحدة، األربعاء، كلفة الدمار في سورية بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو 
  

من اللجنة االقتصادية خبيًرا سوريا ودوليا، بدعوة  50وهذا التقدير صدر في ختام اجتماع ُعـقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  .«فرانس برس«واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)، بحسب 

  
في إشارة إلى » الخسائر البشرية«مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل  388بأكثر من » حجم الدمار«وقدرت اللجنة 

ة الذين تركوا أماكن سكنهم. وأجبرت الحرب نصف سكان سورية األشخاص الذين قُـتلوا بسبب المعارك أو األشخاص المهر
  .ألف شخص 350على الهجرة أو النزوح، في حين قُـتل أكثر من 

  
على شكل تظاهرات سلمية قبل أن تتحول إلى نزاع عسكري داٍم، ازداد تعقيدًا مع تدخل  2011وكانت األحداث بدأت في مارس 

بشكل أساسي في رجحان كفة قوات النظام عسكريا.  2015لعسكري الروسي العام قوى إقليمية ودولية. وساهم التدخل ا
  وأوضحت اإلسكوا أن تقريًرا مفصالً عن الوضع في سورية سيصدر في سبتمبر المقبل.
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 بلد نيوز: 
 مليار دوالر 400في سوريا بنحو  األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار

9-8-2018 

مليار  400سنوات على بداية األزمة، بنحو  7قدرت األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 
  .دوالر

  
للجنة االقتصادية خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من ا 50وصدر التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)
  

في إشارة إلى ” الخسائر البشرية“مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل  388بأكثر من ” حجم الدمار“وقدرت اللجنة 
  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهم

  
 350، نصف سكان البالد على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 2011األزمة في سوريا، والتي اندلعت عام وأجبرت 

  .ألف شخص
  

  ، أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر المقبل.”األسكوا“وأوضحت 
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  حرية: 
 مليار دوالر 400المتحدة: كلفة الدمار في سوريا تقارب األمم 

  2018أغسطس  9لخميس ا

  .أصدرت األمم المتحدة تقريراً تناولت فيه الكلفة والخسائر المادية التي خلفها دمار سنوات الحرب في سوريا
  

خبيراً سورياً  50بمشاركة أكثر من وصدر التقرير األممي، األربعاء، في ختام اجتماع عقد في العاصمة اللبنانية بيروت 
  .ودولياً، بدعوة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لالم المتحدة (االسكوا)

  
مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل الخسائر البشرية في إشارة إلى من قتلوا  400بنحو ” حجم الدمار“وقدرت اللجنة 

ئك الذين تركوا أماكن سكنهم، وأوضحت منظمة األسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا بسبب المعارك أو أول
  .سيصدر في أيلول/سبتمبر المقبل

  
وعمد نظام األسد طوال سنين الثورة وروسيا الحقاً، إلى قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، خاصة المنشآت الحيوية، 

  .د مبرر عسكري، بحسب ما يقتضيه قانون الحربفمعظم عمليات القصف كانت دون وجو
  

واستخدم النظام التدمير كأداة تخطيط للحرب، ضد كل من خرج ضده، حيث يمتلك التفوق العسكري األكبر، وبشكل خاص 
  .سالح الجو، وهو ما يمنحه القدرة األعظم على هندسة عمليات التدمير

  
ت تقرير في وقت سابق، قالت فيه إن قرابة ثالثة ماليين مسكن في سوريا يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أصدر

  .% من دمار المنازل90مدمر، بشكل كلي أو شبه كلي في سوريا، اتهمت فيه نظام األسد بنحو 
  

رميل متفجر ألف ب 70وذكرت في تقريرها أن حصيلة البراميل التي ألقاها نظام األسد على الجغرافيا السورية، قدرها التقرير بـ 
  بالحد األدنى، وهو يعادل استخدام سبع قنابل نووية على األقل.
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  العرب اليوم:
  الحرب في سوريا منذ بداية اندالع االزمهاألمم المتحده تكشف عن خسائر  
  2018أغسطس  9لخميس ا

سنوات على بداية الحرب بلغ نحو  7اوضحت األمم المتحدة ان كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 
وريا ودوليا، بدعوة من اللجنة خبيرا س 50مليار دوالر. وكشف التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من  400

 388االجتماعية واالقتصاديه لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا). وأوضحت اللجنة " أن حجم الدمار" يقدر بأكثر من 
مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة إلى األشخاص الذين تركوا مساكنهم أو األشخاص 

، نصف سكان البالد على النزوح أو الهجرة 2011ذين قتلوا بسبب المعارك. وأجبرت األزمة في سوريا، والتي اندلعت عام ال
ألف شخص. وقالت "األسكوا"، أن تقريرا مفصال سيصدر في سبتمبر المقبل عن الوضع في  350في حين قتل أكثر من 

  سوريا...
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  الخليج أونالين: 
 مليار دوالر تكلفة الدمار في سوريا 388األمم المتحدة: 

  2018-08-09الخميس، 

المادي مليار دوالر، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال  388قدَّرت األمم المتحدة تكلفة الدمار في سوريا بنحو 
عه القطاعي   .وتوزُّ

  
وذكر تقرير للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة (إسكوا)، أن تقدير حجم الدمار بسوريا، بعد أكثر 

من سبع سنوات من الحرب، ال يشمل الخسائر البشرية الناتجة عن موت العقول وهروبها، والقدرات البشرية، واليد العاملة 
  .لماهرةا

  
وناقش أكثر من خمسين خبيراً سوريّاً ودولياً، خالل اليومين الماضيين، باجتماع ُعقد في بيروت بدعوة من "إسكوا"، سياسات 

  .إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب
  

  .ل مئات اآلالفمليوناً) على الهجرة أو النزوح، كما قُت 24وقد أجبرت تلك الحرب نصف سكان البالد (البالغ عددهم 
  

مليار دوالر"، وذكرت اللجنة األممية أنها ستقدم  120وأشارت "إسكوا" إلى أن "تكلفة الدمار الفعلي للحرب في سوريا قاربت 
سنوات من الحرب"، يتضمن تحليالً مسهباً لتطور النزاع واآلثار  7تقريراً تفصيلياً في سبتمبر المقبل بعنوان "سوريا.. 

  قتصادية المترتبة عليه.االجتماعية واال
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  جريدة البشاير: 
 مليار تكلفة اعمار الدمار فى سوريا 400تقرير اممى: 

  2018اغسطس  9لخميس ا
  

  .مليار دوالر 400مدمرة، بنحو قدرت األمم المتحدة، األربعاء، كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب 
  
  
  

خبيراً سورياً ودولياً، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50وصدر هذا التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (اإلسكوا)

  
  
  

ر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية"، في إشارة إلى مليار دوال 388كما قدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 
  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك، أو األشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم

  
  
  

  .ألف شخص 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 
  
  
  

  مفصالً عن الوضع في سوريا سيصدر في أيلول/سبتمبر المقبل. كذلك أوضحت اإلسكوا أن تقريراً 
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  الراية: 
 مليار دوالر تكاليف الدمار بسوريا 388

10/8/2018  
  

دوالر، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي مليار  388قدّرت األمم المتحدة كلفة الدمار في سوريا بنحو 
  .وتوزعه القطاعي

  
وذكر تقرير للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (إسكوا) إن تقدير حجم الدمار بسوريا بعد أكثر من 

عقول، والقدرات البشرية، واليد العاملة الماهرة. سبع سنوات من الحرب ال يشمل الخسائر البشرية الناتجة عن موت وهروب ال
سياسات  -في اجتماع عقد في بيروت بدعوة من إسكوا-وناقش أكثر من خمسين خبيراً سورياً ودولياً خالل اليومين الماضيين 

ناً) على مليو 24إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. وقد أجبرت تلك الحرب نصف سكان البالد (البالغ عددهم 
  .الهجرة أو النزوح، كما قتل مئات اآلالف

  
مليار دوالر، وذكرت اللجنة األممية أنها ستقدم تقريراً  120وأشارت إسكوا إلى أن كلفة الدمار الفعلي للحرب في سوريا قاربت 

زاع واآلثار االجتماعية يتضمن تحليالً مسهباً لتطور الن» سنوات من الحرب 7سوريا.. «تفصيلياً في سبتمبر المقبل بعنوان 
واالقتصادية المترتبة عليه. وذكرت إسكوا أن تقريرها المرتقب يلقي الضوء على الركائز الرئيسة إلعادة بناء سوريا في مرحلة 

ما بعد النزاع، وتتجلى في إعادة تفعيل المحركات الذاتية لالنتعاش االقتصادي، وتحديد متطلباتها والتحديات الرئيسية التي 
اجهها وال سيما على صعيد الحكومة، وسياسات االقتصاد الكلي، باإلضافة إلى مصادر التمويل وقضايا التعاون الدولي تو

وإدارة المساعدات الخارجية. وتدارس الخبراء في اجتماع بيروت التطورات النقدية والمصرفية وموقف المالية العامة، 
د العنف، واألمن الغذائي وأثر العقوبات، وكذلك قضايا الديموغرافيا والفقر والقضايا الناشئة عن النزاع السوري مثل اقتصا

وحالة التعليم والصحة. وناقش المجتمعون المخرجات واألرقام المقدمة من قبل إسكوا، وصادقوا عليها ليتم إجراء آخر تحديث 
الخميس، إلى إجراء مفاوضات عاجلة إلى ذلك، دعت األمم المتحدة، ». سنوات من الحرب 7سوريا.. «قبل إطالق تقرير 

في محافظة إدلب، آخر معقل للمقاتلين المعارضين للنظام في سوريا، في تحذير يأتي » حمام دم في صفوف المدنيين«لتجنّب 
عقب قصف شنّته قوات النظام على المنطقة تمهيداً لهجوم مرتقب. وصّرح يان إيغالند، رئيس فريق مهّمات الشؤون اإلنسانية 

في أن تتمكن الجهود » يأمل«وقال إيغالند إنه ال يزال ». ال يمكن السماح بامتداد الحرب إلى إدلب«األمم المتحدة  في
األمر سيئ اآلن، «وأضاف ». الدبلوماسية الجارية من منع عملية عسكرية برية كبيرة يمكن أن تجبر مئات اآلالف على الفرار

غالند أن القيام بعملية عسكرية واسعة في إدلب سيتسبّب في كابوس إنساني ألنه لم تعد وأكد إي». ويمكن أن يصبح أسوأ بمئة مرة
ال أستطيع أن أرى عمليات إجالء لمناطق أخرى «توجد أي مناطق معارضة في سوريا يمكن إجالء الناس إليها. وأضاف 

يناريوهات. وأوضح إيغالند أنه خالل ، موضحاً أنه يتم وضع خطط طارئة للتعامل مع عدد من الس»تسيطر عليها المعارضة
اجتماع فريق المهمات اإلنسانية، الخميس، ناقش السفراء خيارات لزيادة المساعدات في حال حدثت عمليات نزوح إضافية 

  .«من الصعب إطعام المزيد من األفواه وال توجد مآٍو إضافية«كبيرة، مشيراً إلى أنه 
  

الدبلوماسيين من حلفاء األسد، روسيا وإيران، إضافة إلى تركيا التي تدعم المعارضة، يقولون لسماع » مسرور«وأضاف إنه 
  إنهم ملتزمون بتجنّب عملية هجومية واسعة.
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  جريدة زمان: 
 األمم المتحدة تكشف عن كلفة إعادة اإلعمار في سوريا

  2018, 09أغسطس 
  

مليار  400دة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا بما يصل إلى دمشق (زمان التركية)ــ قدرت األمم المتحدة تكلفة إعا
  .دوالر

  
  

خبيًرا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية  50جاء ذلك في ختام إجتماع عقد في لبنان األربعاء بمشاركة أكثر من 
  .لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (االسكوا)

  
  

في ” الخسائر البشرية“مليار دوالر، وقالت إن هذا الرقم ال يشمل  388في سوريا يبلغ أكثر من ” الدمارحجم “ورأت اللجنة أن 
  .إشارة الى ضحايا المعارك

  
  

  .ألف شخص مصرعهم 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، فيما لقي أكثر من 
أن تتحول إلى نزاع عسكري دام، ازداد تعقيدا مع تدخل قوى إقليمية  على شكل تظاهرات سلمية قبل 2011وبدأت األحداث في 

  .ودولية
  
  

في تعاظم الدمار في سوريا، كما ساعد على ستوسيع سيطرة النظام السوري  2015وساهم التدخل العسكري الروسي عام 
  .المتحالف مع ميليشيات إيرانية، على حساب الفصائل المعارضة المسلحة

  
  

حصلت على ميزات اقتصادية طويلة األمد عبر توقيع اتفاقيات مع النظام، كان أهمها في قطاع النفط والغاز  يذكر أن روسيا
وتوريد القمح، إضافة إلى عشرات االتفاقيات مع تجار وشركات روسية، إال أن ذلك ال يؤهلها لتولي ملف إعادة اإلعمار 

  بمفردها.
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  النهار: 
 مليار دوالر 400االمم المتحدة: كلفة الدمار في سوريا تقارب الـ

  2018آب  9
  

   .مليار دوالر 400قدرت االمم المتحدة كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو 
  

خبيراً سورياً ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50إجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من وهذا التقدير صدر في ختام 
  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لالمم المتحدة (االسكوا)

  
مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة الى  388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 

  .االشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك او االشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم
  

  .الف شخص 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة او النزوح، في حين قتل اكثر من 
  

  مواضيع ذات صلة
  ذّكرني العائدون إلى سوريا 

قبل ان تتحول الى نزاع عسكري دام، ازداد تعقيدا مع تدخل على شكل تظاهرات سلمية  2011وكانت االحداث بدأت في اذار 
  .قوى اقليمية ودولية

  
  .بشكل اساسي في رجحان كفة قوات النظام عسكريا 2015وساهم التدخل العسكري الروسي عام 

  
  واوضحت االسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في ايلول المقبل.
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  أخبار بلدي: 
 مليار دوالر تكلفة الدمار في سوريا 400األمم المتحدة: 

  2018آب  9الخميس 
  

مليار  400سنوات على بداية األزمة، بنحو  7قدرت األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 
  .دوالر

خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من  وصدر
  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)

ي إشارة إلى مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" ف 388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 
  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهم

، نصف سكان البالد على الهجرة أو النزوح، في حين 2011وأجبرت الحرب في سوريا، والتي بدأت باحتجاجات سلمية عام 
  .ألف شخص 350قتل أكثر من 

  .سوريا سيصدر في أيلول المقبلوأوضحت "األسكوا"، أن تقريرا مفصال عن الوضع في 
مليار دوالر،  226قدر الخسائر التراكمية لالقتصاد السوري جراء الحرب بنحو  2017يُذكر أن تقريرا للبنك الدولي في تموز 

  ، أي قبل الحرب.2010وهو ما يوازي أربع مرات الناتج المحلي اإلجمالي عام 
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  شبكة رووداو: 
 مليار دوالر تكلفة دمار البنية التحتية في سوريا 400األمم المتحدة تكشف: 

9-8-2018  
  

مليار  400سنوات على بداية األزمة، بنحو  7قدرت األمم المتحدة تكلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 
  .دوالر

  
خبيًرا سوريًا ودوليًا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50جاء ذلك خالل ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)
  

"الخسائر البشرية" في إشارة إلى مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل  388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 
  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهم

  
 350، نصف سكان البالد على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 2011وأجبرت األزمة في سوريا، والتي اندلعت عام 

  ألف شخص.
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  سكاي نيوز: 
 األمم المتحدة تكشف التكلفة الكبيرة للحرب بسوريا

  2018أغسطس  9الخميس 
  

رجح تقرير حديث لمنظمة األمم المتحدة أن تكون كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب قد بلغت نحو 
  .الرمليار دو 400

خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة  50وصدر التقدير، يوم األربعاء، في ختام إجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  .االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (االسكوا)

  
يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة الى  مليار دوالر، وقالت إن هذا الرقم ال 388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 

  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم
  

  .ألف شخص مصرعهم 350وأدت الحرب الضارية إلى إجبار نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، فيما لقي أكثر من 
  

هرات سلمية قبل أن تتحول إلى نزاع عسكري دام، ازداد تعقيدا مع تدخل قوى على شكل تظا 2011وبدأت األحداث في مارس 
  .إقليمية ودولية

  
بشكل أساسي في ترجيح كفة قوات النظام السوري الذي تحالف مع ميليشيات  2015وساعد التدخل العسكري الروسي عام 

  .إيرانية
  

  سبتمبر المقبل.وذكرت االسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في 
  موقع العهد اإلخباري: 

 ألمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سورياا
9-8-2018  
  

سنوات على بداية األزمة، بنحو  7قدرت منظمة األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 
  .مليار دوالر 400

  
ليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية خبيرا سوريا ودو 50وصدر التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)
  

مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة إلى  388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 
  .اكنهماألشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مس

  
، نصف سكان البالد على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 2011وأجبرت األزمة في سوريا، والتي اندلعت خالل العام 

  .ألف شخص 350
  

  وأوضحت "األسكوا" أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر المقبل.
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  شبكة الصين:
  لتأسيسها تؤكد على دعم الدول العربية في التنمية المستدامة والتكامل 45إسكوا" في الذكرى  

2018-08-10  
  

للجنة األمم المتحدة لغرب آسيا  (شينخوا) أكد وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي 2018أغسطس  9بيروت 
لتأسيسها الدور األساسي للمنظمة في دعم الدول العربية للوصول إلى  45"إسكوا" الدكتور محمد علي الحكيم في الذكرى 

  .أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والتكامل اإلقليمي
  

وأنها من خالل العمل الجاد والتواصل المفتوح والمناقشات وقال الحكيم في بيان، إن "إسكوا في عقدها الخامس تنضج كمؤسسة 
  ."المستندة إلى األدلة واألبحاث الهادفة بشأن التنمية تسعى إلى تحقيق االزدهار الدائم والكرامة لألجيال القادمة

  
للمصالحة البناءة وبناء وأشار إلى أن "عمل إسكوا يساعد على تخفيف آثار األزمات وتطوير المرونة المجتمعية ويضع أسسا 

  ."السالم
  

تؤمن مشاورات حكومية دولية ومتعددة  2030ولفت إلى أن "أنشطة المنظمة سنويا للمضي قدما بخطة التنمية المستدامة لعام 
طعت في بما فيها المنتدى العربي للتنمية المستدامة كمنصة إقليمية لمناقشة المسارات التي تسمح للحكومات بتنفيذ الوعود التي ق

  ."عندما وقع العالم باإلجماع على هذه الخطة الطموحة 2015العام 
  

مجاالت رئيسية هي التنمية االقتصادية والتكامل والنوع االجتماعي وقضايا المرأة والحكم  7وذكر أن "إسكوا تركز على 
  ."كنولوجيا من أجل التنميةوالصراع، إضافة إلى الموارد الطبيعية والتنمية االجتماعية فضال عن اإلحصاءات والت

  
وشدد على أن "برنامج عمل إسكوا يستند إلى مبادئ ميثاق األمم المتحدة الذي يدعو اللجان اإلقليمية تحت إشراف المجلس 

االقتصادي واالجتماعي التابع للمنظمة الدولية إلى االضطالع بدور دقيٍق في الترويج لرؤية شاملة للتنمية في مناطقها توازن 
  ."األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في الدول األعضاء بين

  
دولة عضو ثم انتقلت مكاتبها مؤقتا  13وبدأت من بيروت عملها في خدمة  1973اغسطس  9يذكر أن إسكوا كانت أنشئت في 

 18ويرتفع عدد الدول األعضاء إلى  1998ن العام إلى بغداد وبعدها إلى عمان قبل أن تعود إلى مقرها النهائي والدائم في لبنا
  .دولة
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  الوطن: 
  مليار دوالر كلفة الدمار في سوريا 400األمم المتحدة: 

  2018أغسطس  9الخميس
  

(وكاالت): قدرت األمم المتحدة، األربعاء، كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو  -بيروت 
  .مليار دوالر 400

  
خبيراً سورياً ودولياً، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من وصدر هذا 

  ."واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة "اإلسكوا
  

رية"، في إشارة إلى مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البش 388كما قدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 
  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك، أو األشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم

  
  .ألف شخص 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من 

  
 .المقبلكذلك أوضحت اإلسكوا أن تقريراً مفصالً عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر 
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  أخبار اآلن: 
 مليار دوالر 400األمم المتحدة تقدر تكلفة الدمار في سوريا بـ 

2018/08/09  
  

مليار دوالر، موضحة أن  400قـَدرت األمم المتحدة كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة ، بنحو 
هذا الرقم ال يشمل الخسائر البشرية ، في إشارة الى األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص  الذين ُهجروا تركوا 

خبيرا سوريا ودوليا ، بدعوة من  50أماكن سكنهم، وهذا التقدير صدر في ختام إجتماع ُعقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  ."قتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لالمم المتحدة "االسكوااللجنة اال

   
مليار دوالر، وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة او النزوح، في  388وقدرت اللجنة "حجم الدمار" بأكثر من 

ية قبل أن تتحول على شكل تظاهرات سلم 2011الف شخص، وكانت االحداث بدأت في اذار/مارس  350حين قتل اكثر من 
بشكل أساسي في رجحان كفة قوات النظام عسكريا،  2015الى نزاع عسكري دام، كما ساهم التدخل العسكري الروسي عام 

  وأوضحت االسكوا أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في ايلول/سبتمبر المقبل..
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 ة مليار دوالر كلفة إعادة إعمار سوريةأربعمائالمتحدة: األمم االتحاد برس: 
9-8-2018  
  

بدعوة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)، عقد اجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت، 
  .خبيرا سوريا ودوليا 50شارك فيه أكثر من 

  
  .الدمار التي الحقتها الحرب بسوريا، والبالغة اربعمئة مليار دوالر امريكيوفي ختام االجتماع خرج الخبراء بتقديرات عن كلفة 

  
حيث اتت الحرب المستمرة منذ اكثر من سبعة اعوام على البنية التحتية في البالد، جراء تعرض اغلب المدن واالرياف، لتدمير 

والجسور والمنشأت الصناعية بحاجة الى اعادة  شامل، وبات الكثير من الدور السكنية والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية
  .البناء، ناهيك عن االضرار الجسيمة التي الحقت بشبكة الكهرباء والماء والمواصالت

  
في إشارة إلى ” الخسائر البشرية“مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل  388بأكثر من ” حجم الدمار“وقدرت اللجنة 

المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهم، حيث اضطر نصف سكان البالد على الهجرة أو  األشخاص الذين قتلوا بسبب
  .ألف شخص 350النزوح، في حين قتل أكثر من 

  
  .، تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا في ايلول/ سبتمبر المقبل”األسكوا”ومن المنتظر ان تصدر

   



  37 | P a g e  ة د ح لو ا ص ت ال م و ا ال ع إل ي ا ا ف و ك س إل ا  
 

24 :  
 األمم المتحدة تكشف حجم خسائر الحرب في سوريا

8-8-2018  
  

جريدة الوفد: توصل خبراء لجنة األمم المتحدة لغرب آسيا (اإلسكوا)، اليوم األربعاء، إلى أن حجم األضرار التي لحقت باقتصاد 
  .مليار دوالر 400و سوريا خالل السنوات السبع من الحرب، بلغ نح

  
  

جاء في بيان صحفي بنهاية مؤتمر صحفي مكرس إلعادة إعمار سوريا: "تركزت المناقشة على تقييم حجم األضرار التي لحقت 
  برأس المال الطبيعي وتوزيعه في قطاعات االقتصاد، والذي وفقا لخبراء "اإلسكوا" بلغ أكثر من

  
  ."مليار دوالر 388

   
  

لى هذا االستنتاج بعد مؤتمر حول سبل إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، عقد في بيروت وقد توصل الخبراء إ
  .أغسطس 8-7يومي 

  
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه البيانات ال تشمل مؤشرات العوامل الهامة مثل الخسائر في األرواح وحجم تدفق العمالة الماهرة من 

  .البالد بسبب األعمال العسكرية
  
  
ذكر أن رأس المال الطبيعي، هو كل ما يستخدم من مداخيل اإلنتاج االقتصادي والمستمد من الموارد الطبيعية. التي تشمل و

الجيولوجيا والتربة والهواء والماء وجميع الكائنات الحية. وهذا النوع من رأس المال هو مكمل ألشكال أخرى مثل رأس المال 
  .اإلنسانالنقدي والمادي، أو ما هو من صنع 

  
   
  

وشرعت الحكومة السورية بعملية إعادة اإلعمار في عدد من المناطق وخاصة بعد تحرير الكثير من المناطق من المجموعات 
  المسلحة، وذلك باالعتماد على اإلمكانيات المادية المحلية والتواصل مع الدول التي تقيم عالقات جيدة مع سوريا.
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  الوفد: 
 األمم المتحدة تكشف حجم خسائر الحرب في سوريا

  2018أغسطس  08األربعاء, 
  

توصل خبراء لجنة األمم المتحدة لغرب آسيا (اإلسكوا)، اليوم األربعاء، إلى أن حجم األضرار التي لحقت باقتصاد سوريا خالل 
  .مليار دوالر 400الحرب، بلغ نحو  السنوات السبع من

  
   
  

جاء في بيان صحفي بنهاية مؤتمر صحفي مكرس إلعادة إعمار سوريا: "تركزت المناقشة على تقييم حجم األضرار التي لحقت 
  برأس المال الطبيعي وتوزيعه في قطاعات االقتصاد، والذي وفقا لخبراء "اإلسكوا" بلغ أكثر من

  
  ."مليار دوالر 388

   
  
د توصل الخبراء إلى هذا االستنتاج بعد مؤتمر حول سبل إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، عقد في بيروت وق

  .أغسطس 8-7يومي 
  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه البيانات ال تشمل مؤشرات العوامل الهامة مثل الخسائر في األرواح وحجم تدفق العمالة الماهرة من 
  .ال العسكريةالبالد بسبب األعم

  
   
  

وذكر أن رأس المال الطبيعي، هو كل ما يستخدم من مداخيل اإلنتاج االقتصادي والمستمد من الموارد الطبيعية. التي تشمل 
الجيولوجيا والتربة والهواء والماء وجميع الكائنات الحية. وهذا النوع من رأس المال هو مكمل ألشكال أخرى مثل رأس المال 

  .، أو ما هو من صنع اإلنسانالنقدي والمادي
  
   
  

وشرعت الحكومة السورية بعملية إعادة اإلعمار في عدد من المناطق وخاصة بعد تحرير الكثير من المناطق من المجموعات 
  .المسلحة، وذلك باالعتماد على اإلمكانيات المادية المحلية والتواصل مع الدول التي تقيم عالقات جيدة مع سوريا
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The Times of Israel:  
UN puts cost of Syria war destruction at $388 billion 
8 August 2018 
 
Figure released after two-day conference doesn't include economic cost of 'human loss' due to 
death and displacement 
 
By AFP 
 
BEIRUT, Lebanon — Seven years of relentless conflict in Syria have wreaked destruction that 
the United Nations said Wednesday had cost the country close to a whopping $400 billion. 
 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in neighboring Lebanon, hosted by the UN’s Economic and Social Commission for Western Asia 
(ESCWA). 
 
 
ESCWA said the “volume of destruction in physical capital and its sectoral distribution” had 
been estimated at more than $388 billion. 
 
It said the figure did not include “human losses resulting from deaths or the loss of human 
competences and skilled labor due to displacement, which were considered the most important 
enablers of the Syrian economy.” 
 
 
Displaced Syrians queue to receive aid, from Russia and the Chechen Ahmed Kadyrov fund, in 
the northern Syrian town of Tal Rifaat on August 8, 2018. (AFP/George Ourfalian) 
More than half of Syria’s pre-war population has fled the country or been displaced internally 
over the past seven years. 
 
Russia’s 2015 military intervention helped a spectacular recovery by government forces, which 
have regained significant ground in recent months. 
 
Jihadist and rebel forces remain in some pockets, but with the military balance hugely in the 
regime’s favor, efforts have already been shifting toward reconstruction. 
 
 
ESCWA said a full report on the impact of the war was due out in September and that the 
updated estimates reached this week would help inform ongoing discussions on post-conflict 
Syria. 
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Voltaire Network:  
Damages resulting from war against Syria total 388 billion dollars. Who must pay? 
9 AUGUST 2018 
 
The UN Economic and Social Commission for West Asia (ESCWA) considers that the damages, 
the aftermath of the war against Syria, reach at least 388 000 million dollars. This figure was the 
figure announced during a conference that took place in Beirut on 7 and 8 August 2018. 
 
The ESCWA will shortly present its report entitled Syria, 7 years at war. 
 
The US President, Donald Trump, considers that the conflict that took place in Syria is a war of 
aggression organized by transnational financial interests – such as the investment fund KKR, 
Toyota, the global leader of Cement Lafarge, etc. Therefore it must be the transnationals 
involved and the States that worked with them that have to pay the damages. 
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The Republic:  
The Latest: UN says civil war has cost Syria $388B in damage 
8/9/18 
 
A United Nations agency says Syria’s seven-year-long civil war has cost the country $388 billion 
in economic damage. 
 
The U.N. Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) says it estimates the 
cost of the material destruction — damage to roads, infrastructure, homes and other physical 
objects — is $120 billion. 
 
It says the cost of lost productivity — or losses to the country’s gross domestic product (GDP) 
— is $268 billion. 
 
The agency convened a two-day conference in Beirut on of Syrian and international experts to 
discuss Syria’s reconstruction on Tuesday and Wednesday. 
 
Monitoring groups say at least 400,000 people have been killed in Syria’s civil war. More than 
11 million others — or half of Syria’s pre-war population — have been displaced from their 
homes, according to the U.N., including more than 5 million who have been made refugees 
abroad. 
 
President Bashar Assad’s forces continue to press their battles against rebels and Islamic State 
group insurgents in pockets around northwest and south Syria while refusing a U.N.-mediated 
political settlement to end the war. 
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Asharq Al Awsat:  
Cost of Syria War Destruction Close to $400 Billion 
Friday, 10 August, 2018 
 
Seven years of relentless conflict in Syria have wreaked destruction that the United Nations said 
Wednesday had cost the country close to a whopping $400 billion. 
 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in Lebanon, hosted by the UN's Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 
 
ESCWA said the "volume of destruction in physical capital and its sectoral distribution" had 
been estimated at more than $388 billion (334 billion euros). 
 
According to Agence France Presse, it said the figure did not include "human losses resulting 
from deaths or the loss of human competences and skilled labor due to displacement, which were 
considered the most important enablers of the Syrian economy." 
 
More than half of Syria's pre-war population has fled the country or been displaced internally 
over the past seven years. 
 
Russia's 2015 military intervention helped a spectacular recovery by regime forces, which have 
regained significant ground in recent months. 
 
ESCWA said a full report on the impact of the war was due out in September and that the 
updated estimates reached this week would help inform ongoing discussions on post-conflict 
Syria. 
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The Daily Star:  
Cost of Syria war destruction at $388 billion: UN 
Aug. 08, 2018 
 
BEIRUT: Seven years of relentless conflict in Syria have wreaked destruction that the United 
Nations said Wednesday had cost the country close to a whopping $400 billion. 
 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in neighboring Lebanon, hosted by the U.N.'s Economic and Social Commission for Western 
Asia (ESCWA). 
 
ESCWA said the "volume of destruction in physical capital and its sectoral distribution" had 
been estimated at more than $388 billion. 
 
It said the figure did not include "human losses resulting from deaths or the loss of human 
competences and skilled labor due to displacement, which were considered the most important 
enablers of the Syrian economy." 
 
More than half of Syria's pre-war population has fled the country or been displaced internally 
over the past seven years. 
 
Russia's 2015 military intervention helped a spectacular recovery by government forces, which 
have regained significant ground in recent months. 
 
Extremists and rebel forces remain in some pockets, but with the military balance hugely in the 
regime's favour, efforts have already been shifting toward reconstruction. 
 
ESCWA said a full report on the impact of the war was due out in September and that the 
updated estimates reached this week would help inform ongoing discussions on post-conflict 
Syria. 
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TeleSurtv:  
Cost of Syria War Destruction Hits US$388 Billion: UN 
8 August 2018 
 
The figure does not include "human losses resulting from deaths or the loss of human 
competences and skilled labor due to displacement." 
 
Seven years of relentless conflict in Syria have wreaked destruction that the United Nations said 
Wednesday has cost the country close to US$400 billion. 
 
 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in neighboring Lebanon, hosted by the UN's Economic and Social Commission for Western Asia 
(ESCWA). 
 
ESCWA said the "volume of destruction in physical capital and its sectoral distribution" had 
been estimated at more than US$388 billion. 
 
More than half of Syria's pre-war population has fled the country or been displaced internally 
over the past seven years. 
 
ESCWA said a full report on the impact of the war was due out in September and that the 
updated estimates reached this week would help inform ongoing discussions on post-conflict 
Syria. 
 
On the same day, Jordan warned that a severe financial shortfall facing a United Nations agency 
that helps Palestinian refugees could have a "catastrophic" impact on the lives of millions of 
refugees in the region. 
 
 
Foreign Minister Ayman Safadi said after meeting visiting U.N. Relief and Works Agency 
(UNRWA) Commissioner-General Pierre Krähenbühl the budget crisis facing the agency could 
deprive refugees of core education, healthcare and food security service that would only "deepen 
their humanitarian plight." 
 
UNRWA has faced a cash crisis since the United States, long its biggest donor, slashed funding 
to the agency, providing just $60 million of a promised $365 million this year. 
 
U.S. President Donald Trump withheld the aid after questioning its value and saying Washington 
would only provide more assistance if the Palestinians agreed to renew peace talks with Israel. 
 
Jordan, which hosts the largest number of Palestinian refugees in the Middle East outside 
Palestinian territories, was engaged in intensive lobbying with donors. 
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Al Araby:  
Cost of Syria war destruction almost $400 billion, UN estimates 
9 August, 2018 
 
Seven years of relentless conflict in Syria have wreaked destruction that the United Nations said 
Wednesday had cost the country close to $400 billion. 
 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in neighbouring Lebanon, hosted by the UN's Economic and Social Commission for Western 
Asia (ESCWA). 
 
ESCWA said the "volume of destruction in physical capital and its sectoral distribution" had 
been estimated at more than $388 billion. 
 
It said the figure did not include "human losses resulting from deaths or the loss of human 
competences and skilled labour due to displacement, which were considered the most important 
enablers of the Syrian economy". 
 
Comment: Selling a phoney peace in Syria 
 
More than half of Syria's pre-war population has fled the country or been displaced internally 
over the past seven years. 
 
Russia's 2015 military intervention helped a recovery by regime forces, which have regained 
significant ground in recent months. 
 
Jihadist and rebel forces remain in some pockets, but with the military balance in the regime's 
favour, regime efforts have already been shifting toward reconstruction. 
 
ESCWA said a full report on the impact of the war was due out in September and that the 
updated estimates reached this week would help inform ongoing discussions on post-conflict 
Syria. 
 
The Syrian war began when the Baath regime, in power since 1963 and led by President Bashar 
al-Assad, responded with military force to peaceful protests demanding democratic reforms, 
triggering an armed rebellion fuelled by mass defections from the Syrian army. 
 
According to independent assessments, brutal tactics pursued mainly by the Russian-backed 
regime, which have included the use of chemical weapons, sieges, mass executions and torture 
against civilians, amount to war crimes. 
 
Hundreds of thousands of civilians have been killed, while 6.3 million Syrians have been forced 
to flee the country. A further 6.2 million are internally displaced. 
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Daily Pakistan:  
UN estimates cost of Syria war destruction at $388 billion 
August 9, 2018 
 
SANAA – Seven years of relentless conflict in Syria have wreaked destruction that the United 
Nations said Wednesday had cost the country close to a whopping $400 billion. 
 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in neighbouring Lebanon, hosted by the UN’s Economic and Social Commission for Western 
Asia (ESCWA). 
 
ESCWA said the “volume of destruction in physical capital and its sectoral distribution” had 
been estimated at more than $388 billion (334 billion euros). 
 
 
It said the figure did not include “human losses resulting from deaths or the loss of human 
competences and skilled labour due to displacement, which were considered the most important 
enablers of the Syrian economy.” 
 
More than half of Syria’s pre-war population has fled the country or been displaced internally 
over the past seven years. 
 
Russia’s 2015 military intervention helped a spectacular recovery by government forces, which 
have regained significant ground in recent months. 
 
ESCWA said a full report on the impact of the war was due out in September and that the 
updated estimates reached this week would help inform ongoing discussions on post-conflict 
Syria. 
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NDTV:  
Cost Of Syria War Destruction At $388 Billion, Says UN 
August 09, 2018 
 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in neighbouring Lebanon, hosted by the UN's Economic and Social Commission for Western 
Asia (ESCWA). 
 
BEIRUT, LEBANON: Seven years of relentless conflict in Syria have wreaked destruction that 
the United Nations said Wednesday had cost the country close to a whopping $400 billion. 
The figure was released after a two-day meeting of more than 50 Syrian and international experts 
in neighbouring Lebanon, hosted by the UN's Economic and Social Commission for Western 
Asia (ESCWA). 
 
ESCWA said the "volume of destruction in physical capital and its sectoral distribution" had 
been estimated at more than $388 billion. 
 
It said the figure did not include "human losses resulting from deaths or the loss of human 
competences and skilled labour due to displacement, which were considered the most important 
enablers of the Syrian economy." 
 
More than half of Syria's pre-war population has fled the country or been displaced internally 
over the past seven years. 
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Voltairenet.org :  
¿Quién va a pagar los 388 000 millones de dólares en daños de la guerra 
contra Siria? 
9 DE AGOSTO DE 2018 
 
La Comisión Económica y Social de la ONU para el Oeste de Asia 
(ESCWA, siglas en inglés) estima que los daños que deja la guerra contra Siria se elevan a 
388 000 millones de dólares. Esa cifra fue dada a conocer durante un seminario realizado 
en Beirut los días 7 y 8 de agosto de 2018. 
 
La ESCWA presentará próximamente su informe titulado Syria, 7 years at war. 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estima que el conflicto registrado en Siria 
es una guerra de agresión organizada por intereses financieros transnacionales –como el 
fondo de inversiones KKR, la firma Toyota, el líder mundial de la producción de cemento 
Lafarge, etc.– y que son por consiguiente las transnacionales implicadas y los Estados 
cómplices quienes deben pagar los daños. 
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Iefimerida :  
ΟΗΕ: 388 δισ. δολάρια το κόστος της καταστροφής από τον εμφύλιο στη Συρία 
9-8-2018 
 
Επτά χρόνια συγκρούσεων στον πολυαίμακτο εμφύλιο της Συρίας έχουν προκαλέσει μια 
τεράστια καταστροφή στη χώρα, που σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη πλησιάζει τα 400 
δισεκατομμύρια δολάρια! 
 
Όπως ανακοίνωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τη Δυτική Ασία του ΟΗΕ 
(ESCWA) σε διήμερη συνάντηση άνω των 50 Σύρων και διεθνών ειδικών στο γειτονικό Λίβατο 
«ο όγκος καταστροφής του φυσικού κεφαλαίου και η τομεακή κατανομή του» εκτιμήθηκε σε 
περισσότερα από 388 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός που δεν περιλαμβάνει «τις ανθρώπινες 
απώλειες από τους θανάτους ή την απώλεια εργατικού δυναμικού λόγω των εκτοπισμών, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της Συρίας». 
 
 
 
Την τελευταία επταετία πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού που είχε η χώρα πριν τον πόλεμο 
εγκατέλειψε τη Συρία ή εκτοπίστηκε σε άλλα σημεία στο εσωτερικό της. 
 
 
 
Η στρατιωτική επέμβαση το 2015 της Ρωσίας, που έσπευσε στο πλευρό του Μπασάρ Αλ Άσαντ, 
βοήθησε τις κυβερνητικές δυνάμεις να ανακαταλάβουν σημαντικά εδάφη τους τελευταίους 
μήνες. Αντάρτες και τζιχαντιστές εξακολουθούν να μάχονται σε ορισμένους θυλάκους, αλλά η 
ζυγαριά στο στρατιωτικό επίπεδο έχει γείρει στο πλευρό των δυνάμεων του Άσαντ και έχουν 
αρχίσει προσπάθειες ανοικοδόμησης. 
 
 
 
Μια πλήρης έκθεση της ESCWA με επικαιροποιημένα στοιχεία για τις επιπτώσεις του πολέμου 
θα δοθεί στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο συμβάλλοντας στις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για 
το μέλλον της χώρας μετά τη λήξη της σύρραξης. 
 
 
 
Πηγή: ΟΗΕ: 388 δισ. δολάρια το κόστος της καταστροφής από τον εμφύλιο στη Συρία | 
iefimerida.gr 
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Vietnamplus :  
Syria chịu tổn thất gần 400 tỷ USD do xung đột kéo dài 
09/08/2018 
 
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, một báo cáo của Liên hợp quốc ngày 8/8 cho biết, cuộc 
xung đột kéo dài suốt 7 năm qua ở Syria đã khiến quốc gia Trung Đông này phải hứng chịu tổn 
thất với phí tổn ước tính lên tới gần 400 tỷ USD.  
 
Đây là số liệu được công bố sau hội nghị kéo dài 2 ngày do Ủy ban Kinh tế và Xã hội Tây Á của 
Liên hợp quốc (ESCWA) tổ chức tại Liban. Hội nghị có sự tham dự của hơn 50 chuyên gia Syria 
và quốc tế.  
 
ESCWA nêu rõ, giá trị thiệt hại về vật chất và được phân bổ theo lĩnh vực ước tính là hơn 388 tỷ 
USD. Theo ESCWA, con số này không bao gồm “những thiệt hại liên quan đến con người, số 
liệu thống kê từ số người thiệt mạng hay mất các khả năng lao động, làm việc do phải đi lánh 
nạn, vốn được coi là những nhân tố quan trọng nhất của nền kinh tế Syria.” 
 
Hơn một nửa dân số Syria đã phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn hoặc đi sơ tán ở trong nước trong 
7 năm qua.  
 
ESCWA cho biết, bản báo cáo đầy đủ về tác động của cuộc chiến ở Syria dự kiến được công bố 
vào tháng 9 tới. Những số liệu được cập nhật sẽ giúp cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận 
về Syria thời hậu chiến.  
 
Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính tổn thất do xung đột gây ra ở Syria vào khoảng 
hơn 200 tỷ USD, gấp 4 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong giai đoạn trước 
chiến tranh./ 
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Nguoiduatin :  
Giá trị cơ sở vật chất bị phá hủy ở Syria trong cuộc nội chiến được ước tính con số 
lên tới 400 tỷ USD. 
 09/08/2018 
 
Giá trị cơ sở vật chất bị phá hủy ở Syria trong cuộc nội chiến được ước tính con số lên tới 400 tỷ 
USD. 
 
Bảy năm xung đột không ngừng ở Syria đã khiến cho quốc gia này chịu thiệt hại lên tới gần 400 
tỷ USD, tờ Gulf News dẫn báo của Liên Hợp Quốc hôm 8/8 cho hay. 
 
Con số này đã được công bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày của hơn 50 chuyên gia Syria và các 
chuyên gia quốc tế ở Lebanon, do ủy ban Kinh tế và Xã hội vùng Tây Á (ESCWA), thuộc Liên 
Hợp Quốc tổ chức. 
 
ESCWA cho biết giá trị cơ sở vật chất bị phá hủy ở Syria trong cuộc nội chiến được ước tính con 
số là 388 tỷ USD. 
 
Con số này không bao gồm tổn thất về sinh mạng hay tính cả những người bị mất khả năng lao 
động, yếu tố quan trọng nhất của nền kinh tế Syria. 
 
Ngoài ra, có hơn một nửa dân số Syria đã bỏ chạy khỏi đất nước này hoặc phải đi di tản trong 
bảy năm qua. 
 
Sự can thiệp quân sự năm 2015 của Nga đã giúp lực lượng chính quyền hợp pháp của Tổng 
thống Assad lấy lại vị thế một cách ngoạn mục, thông qua những thành công đáng kể trong 
những tháng gần đây. 
 
Khủng bố và phiến quân hiện vẫn còn đang hiện diện rải rác trên lãnh thổ đất nước, nhưng với 
cán cân quân sự đang ngả về phía Damascus, những nỗ lực hiện tại của chính quyền đang chuyển 
hướng sang tái thiết. 
 
ESCWA cho biết một báo cáo đầy đủ về tác động của chiến tranh đã được ra mắt vào tháng 9 
năm ngoái. Những báo cáo cập nhật công bố trong tuần này sẽ là thông tin hữu ích trong các 
cuộc thảo luận về tương lai của Syria hậu xung đột. 
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Yonhapnews : 

유엔, 7 년 넘긴 시리아 내전 피해 434 조원 추정 
2018/08/09 
 

"인명 피해·난민 발생은 제외"…내달 공식 보고서 공개 

(제네바=연합뉴스) 이광철 특파원 = 만 7 년을 넘긴 시리아 내전으로 400 조 원이 넘는 

피해가 발생했다고 유엔이 추정했다. 

 

9 일(현지시간) 유엔 서아시아경제사회위원회(ESCWA)에 따르면 내전으로 파괴된 물적 

자본의 피해 규모만 3 천 880 억 달러(한화 434 조 5 천억원)에 이르는 것으로 집계됐다. 

 

ESCWA 는 "내전으로 인한 인명 손실이나 숙련된 노동자들이 난민이 돼 국외로 나간 

상황은 통계에 넣지 않았다. 실제로는 이들이 시리아 경제의 가장 큰 조력자라고 할 수 

있다"고 말해 실제 피해는 더 클 수 있음을 강조했다. 

 
  

ESCWA 는 이틀간 레바논에서 시리아와 국제사회의 경제 전문가들이 참석한 회의를 열고 

시리아 내전으로 인한 피해 규모를 논의했다. 

 

시리아는 내전 이후 전체 1 천 800 만 인구의 절반이 국내 피란민이 되거나 외국에서 

난민으로 떠돌고 있다. 

 

2015 년 러시아의 군사적 개입 이후 시리아 정부는 반군의 주요 거점 지역을 수복하고 

있지만 전후 복구, 개헌, 선거 등의 문제가 복잡하게 얽혀 있어 내전 종식을 장담할 수 없는 

상황에 놓여 있다. 

 

ESCWA 는 시리아 내전으로 인한 경제적, 사회적 충격을 분석한 보고서를 다음 달 중 

공개할 예정이라고 덧붙였다. 
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Republika:  
Kerugian 7 Tahun Perang Suriah Capai 400 Miliar Dolar AS 
Kamis 09 August 2018 
 
REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Perang tanpa henti selama tujuh tahun telah 
menyebabkan Suriah mengalami kerugian hampir 400 miliar dolar AS. Angka itu dirilis setelah 
50 ahli Suriah dan internasional bertemu di acara United Nation's Economic and Social 
Commission for Western Asia (ESCWA) di Lebanon pada Rabu (8/8). 
 
 
Menurut ESCWA, volume penghancuran dalam modal fisik dan distribusi sektoral di Suriah 
diperkirakan mencapai lebih dari 388 miliar dolar AS. 
 
"Angka itu belum termasuk kerugian manusia yang dihasilkan dari kematian atau hilangnya 
kompetensi manusia dan tenaga kerja terampil karena perpindahan, yang dianggap sebagai hal 
yang paling penting dari ekonomi Suriah," kata ESCWA, dikutip laman Al Araby. 
 
Baca juga, AS Kecam Bom Rusia dan Suriah yang Tewaskan Oposisi. 
 
Kendati demikian, ESCWA belum dapat merinci semua kerugian ekonomi yang diderita Suriah 
selama konflik. ESCWA mengatakan laporan lengkap tentang dampak perang Suriah akan dirilis 
pada September mendatang. 
 
Lebih dari setengah juta orang tewas selama konflik sipil Suriah berlangsung. Konflik pun 
menyebabkan lebih dari 10 juta penduduk Suriah mengungsi ke berbagai belahan dunia. 
Sementara 6,2 juta warga Suriah lainnya menjadi pengungsi di dalam negeri. 
 
Sejumlah upaya perundingan perdamaian yang diinisiasi dan dimediasi PBB selalu buntu. Pada 
Desember 2017, perundingan damai Suriah putaran kedelapan yang digelar di Jenewa, Swiss, 
berakhir tanpa hasil apapun. 
 
Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura menerangkan, kegagalan perundingan 
tersebut karena delegasi pemerintah Bashar al-Assad mengajukan prasyarat untuk melakukan 
pemibcaraan langsung dengan oposisi. 
 
Menurut kepala delegasi rezim Pemerintah Suriah, Bashar al-Jaafari, mereka tidak akan 
melakukan pembicaraan langsung dengan oposisi sebelum menarik diri dari deklarasi Riyadh 2. 
Deklarasi Riyadh 2 merupakan sebuah pernyataan oposisi yang menolak Presiden Suriah Bashar 
al-Assad terlibat dalam proses transisi politik di negara tersebut. 
 
De Mistura menilai, prasyarat yang memaksa oposisi untuk menarik diri dari deklarasi Riyadh 2 
bukanlah pendekatan logis dan memungkinkan oleh pihak pemerintah. Memperhatikan prasyarat 
yang diajukan, de Mistura menduga PemerintahSuriah memang tak sungguh-sungguh ingin 
menemukan solusi melalui negosiasi dengan oposisi. 
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Namun pada Januari lalu, kemajuan mulai tampak setelah perwakilan pemerintah dan oposisi 
Suriah menyepakati pembentukan komite konstitusional. Komite itu terdiri dari pemerintah, 
perwakilan oposisi dalam perundingan intra-Suriah di Jenewa (Swiss), pakar Suriah, masyarakat 
sipil, pemimpin suku, dan kaum perempuan. 
 
Menurut de Mistura penyusunan konstitusi baru Suriah memang bukan pekerjaan mudah. Namun 
pekerjaan itu harus dituntaskan. Terkait hal ini, menurut de Mistura, perwakilan Suriah 
membutuhkan tempat yang aman dan netral untuk menyusun konstitusi.“Semua rakyat Suriah 
saat ini membutuhkan gencatan senjata yang berkelanjutan, akses kemanusiaan penuh, dan 
pembebasan tahanan,” ucapnya. 
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L’AntiDiplomatico:  
ONU: La guerra in Siria ha prodotto danni materiali per 400 miliardi 
10/08/2018 
 
La guerra che devasta la Siria dal 2011 ha causato la distruzione di beni materiali del valore di 
circa 400 miliardi di dollari, secondo le stime delle Nazioni Unite. 
 
Questa stima è stata resa pubblica mercoledì scorso alla fine di un incontro a Beirut, con oltre 50 
esperti siriani e altri paesi organizzati dalla Commissione economica e sociale per l'Asia 
occidentale delle Nazioni Unite (Cespao). 
  
"Le discussioni si sono incentrate su stime relative al volume di distruzione nel capitale fisico e 
alla sua distribuzione settoriale, che secondo gli esperti dell'ESCWA hanno raggiunto oltre 388 
miliardi di dollari, mentre il costo fisico effettivo della distruzione era vicino a 120 miliardi di 
dollari" si legge nel comunicato dell'organismo ONU. Inoltre, si spiega che "queste cifre non 
includono le perdite umane derivanti da decessi o dalla perdita di competenze umane e 
manodopera qualificata a causa di spostamenti forzati, che sono stati considerati i fattori 
abilitanti più importanti dell'economia siriana." 
  
Si sottolinea tra l'altro che "Considerando gli indicatori quantitativi e qualitativi disponibili, gli 
esperti devono discutere degli sviluppi monetari e bancari e della posizione finanziaria pubblica, 
nonché di altre questioni come la sicurezza alimentare e l'impatto delle misure economiche 
unilaterali imposte alla Siria. 
 
 Sono state inoltre sollevate considerazioni demografiche, povertà e situazione dell'educazione e 
della salute." 
  
L'incontro, che comprendeva rappresentanti delle organizzazioni delle Nazioni Unite e di altre 
parti interessate importanti, ha rappresentato quindi un'opportunità importante per discutere i 
risultati e le cifre presentate dal gruppo di lavoro dell'ESCWA, che sarà convalidato dai 
partecipanti e aggiornato ove necessario prima del lancio della Conferenza "Siria 7 anni di 
guerra" a settembre. 
Questo lavoro è stato realizzato dal programma dell'Agenda nazionale per il futuro della Siria 
(NAFS) della commissione regionale delle Nazioni Unite, che è stato lanciato nel 2012 e 
fornisce una piattaforma per il dialogo tecnico tra siriani di diversa estrazione per discutere 
alternative politiche necessarie per affrontare il problema sociale, economico e le sfide di 
governance della Siria post-conflitto. 
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Islampos:  
PBB: Kerugian Akibat Perang Suriah Capai 400 Miliar USD 
Agu 9, 2018 
 
SURIAH—Tujuh tahun konflik tanpa henti di Suriah telah mendatangkan malapetaka bagi umat 
Muslim. Bahkan PBB mengatakan bahwa kerugian akibat perang di Suriah mencapai hampir 400 
miliar USD. 
 
Angka itu dirilis setelah pertemuan antara lebih dari 50 ahli Suriah dan internasional di Libanon 
selama dua hari. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk 
Asia Barat (ESCWA). 
 
 
ESCWA mengatakan kerugian akibat kehancuran dalam modal fisik dan distribusi sektoralnya 
diperkirakan telah mencapai lebih dari 388 miliar USD. 
 
Dikatakan bahwa angka itu tidak termasuk “Kerugian kematian manusia atau hilangnya SDM 
dan tenaga kerja terampil karena perpindahan, yang dianggap sebagai yang paling penting bagi 
ekonomi Suriah.” 
 
Lebih dari separuh populasi sebelum perang Suriah telah meninggalkan negara itu atau telah 
mengungsi selama tujuh tahun terakhir. 
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Welt: 
 UN beziffern wirtschaftlichen Schaden durch Bürgerkrieg in Syrien 
 
Der Krieg in Syrien dauert bereits seit sieben Jahren und ist noch immer nicht vorbei. Die 
Vereinten Nationen haben nun den Schaden durch die Kämpfe beziffert. Er geht in die Hunderte 
Milliarden. 
20 
  
Der seit sieben Jahren tobende Bürgerkrieg in Syrien hat dort bisher einen wirtschaftlichen 
Schaden von 388 Milliarden Dollar verursacht. Dies geht aus Daten der bei den UN 
angesiedelten Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien (ESCWA) hervor. Die Kosten 
der Zerstörung von Straßen, Infrastruktur, Häusern und anderen Objekten schätzt das Gremium 
auf 120 Milliarden Dollar. 
 
Durch den Verlust von Produktivität oder dem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts habe Syrien 
bisher 268 Milliarden Dollar eingebüßt, teilte die Kommission mit. 
 
Die ESCWA hatte in Beirut eine zweitägige Konferenz mit syrischen und internationalen 
Experten über Wiederaufbaumaßnahmen in Syrien nach einem voraussichtlichen Kriegsende 
einberufen. Das Treffen fand am Dienstag und Mittwoch statt. 
 
Beobachtern zufolge hat der Bürgerkrieg in Syrien bisher mindestens 400.000 Menschen das 
Leben gekostet. Mehr als elf Millionen Syrer – also die Hälfte der Bevölkerung vor Kriegszeiten 
– wurden laut den UN aus ihren Häusern vertrieben. Davon leben mehr als fünf Millionen als 
Flüchtlinge im Ausland. 
 
Die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad forcieren ihre Offensiven gegen 
Rebellen und Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat in Gebieten im Nordwesten und 
Süden des Landes. Eine von den UN vermittelte politische Lösung zur Beendigung des Krieges 
lehnt die Führung in Damaskus ab. 
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Chinanews:  
联合国称叙利亚战争已造成近 4000 亿美元经济损失 
9-8-2018 
 
【环球网综合报道】据法国《20 分钟报》8 月 8 日报道，联合国 8 月 8 日指出，持续 7 年

的战争已给叙利亚造成约 4000 亿美元(约合人民币 2.73 万亿元)的经济损失。 
 
  联合国西亚经济社会委员会(ESCWA)近日在黎巴嫩贝鲁特召开会议，来自叙利亚和

其他国家的约 50 位专家出席了该会议。会议结束时，发表了上述数据。 
 
  据 ESCWA 估计，叙利亚因战争蒙受的损失超过 3880 亿美元，这一数字尚不包括战

争中人员伤亡和高学历人口流失带来的损失。在战争持续的 7 年中，叙利亚战前人口的一

半以上选择了逃亡。此外，超过 35 万人因战争丧命。 
 
  报道指出，随着大国势力、国外运动和“圣战”组织的加入，叙利亚战争局势变得愈

加复杂。(实习编译：庞美华 审稿：王莉兰)     
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Maszol:  
Ekkora károkat okozott mostanáig a szíriai háború 
2018. augusztus 09 
 
Legkevesebb 388 milliárd dolláros kárt okozott eddig Szíriában a több mint hét éve tartó 
polgárháború – közölte szerdán az ENSZ. 
 
Az erre vonatkozó becsléseket az ENSZ Nyugat-Ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottsága 
(ESCWA) tette közzé egy több mint 50 szíriai és nemzetközi szakértő részvételével tartott bejrúti 
gyűlést követően. 
 
Szíriában 2011 óta pusztít a több ország beavatkozásával folyó polgárháború, amely eddig több 
mint 350 ezer ember életét követelte, a lakosság több mint fele elmenekült az országból. 
 
Bassár el-Aszad szíriai elnök kormánya jelenleg az ország területének kétharmadát tartja 
ellenőrzése alatt, a fennmaradó területeket az amerikai támogatású kurd fegyveresek vagy a 
számukban drámaian megfogyatkozott kormányellenes lázadók és iszlamisták uralják. Ez utóbbi 
kettő – egyes délnyugati és keleti területeket leszámítva – leginkább az északnyugati 
tartományban, Idlíbben van jelen. 
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán kiadott közleménye szerint legkevesebb 700 
ezer ember válhat földönfutóvá abban az esetben, ha fokozódnak a harcok Idlíb tartományban. 
 
Aszad nemrég bejelentette: a kormányerők egyik következő csapásiránya Idlíb tartomány lesz. 
Szavai szerint a tartomány elsődleges fontosságú lesz a szíriai hadsereg terroristák ellen 
folytatott harcában. 
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Index:  
Szíriai pusztulat: eddig 388 milliárd dollárnyi veszteség 
2018.08.08 
 
Az ENSZ becslése szerint alsó hangon is 388 milliárd dolláros (107 ezer milliárd forintos) kárt 
okozott eddig Szíriában, a több mint hét éve tartó polgárháború. 
A Magyarország három évnyi GDP-jével megegyező veszteségről szóló becslést az ENSZ 
Nyugat-Ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottsága (ESCWA) tette közzé. A bizottság Bejrútban 
(Libanon) tartott több mint 50 szíriai és nemzetközi szakértő részvételével gyűlést, ezt követően 
jutottak erre a becslésre– adta hírül az MTI. 
 
A 2011 óta pusztító polgárháború, amelyben idegen államok is aktívan kiveszik a részüket az 
anyagi veszteségen túl, eddig több mint 350 ezer ember életét követelte, a lakosság több mint 
fele pedig elmenekült az országból. 
 
Aszad még mindig kormányoz 
Bassár el-Aszad, a kisebbségi alavita (síita) irányzathoz tartozó szíriai elnök kormánya jelenleg 
az ország területének kétharmadát tartja ellenőrzése alatt. A fennmaradó részeket a kurd 
fegyveresek vagy a számukban drámaian megfogyatkozott szunnita kormányellenes lázadók és a 
már csak nyomokban fellelhető szélsőséges iszlamisták uralják. Utóbbi két erő leginkább az 
északnyugati tartományban, Idlíbben van jelen. 
 
Most Idlíbben fenyeget katasztrófa 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán kiadott közleménye szerint legkevesebb 700 
ezer ember válhat földönfutóvá abban az esetben, ha Idlíb tartományban is fokozódnak a harcok. 
 
Aszad ugyanis nemrég bejelentette: a kormányerők egyik következő csapásiránya Idlíb 
tartomány lesz. Szavai szerint a tartomány elsődleges fontosságú lesz a szíriai hadsereg 
terroristák ellen folytatott harcában. 
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ATV:  
Elképesztő számok: Közel 400 milliárd dolláros kárt okozott a szíriai háború eddig 
8-8-2018 
 
Legkevesebb 388 milliárd dolláros (106 ezer 700 milliárd forintos) kárt okozott eddig Szíriában 
a több mint hét éve tartó polgárháború - közölte szerdán az ENSZ. 
 
Az erre vonatkozó becsléseket az ENSZ Nyugat-Ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottsága 
(ESCWA) tette közzé egy több mint 50 szíriai és nemzetközi szakértő részvételével tartott bejrúti 
gyűlést követően. 
 
 
Szíriában 2011 óta pusztít a több ország beavatkozásával folyó polgárháború, amely eddig több 
mint 350 ezer ember életét követelte, a lakosság több mint fele elmenekült az országból. 
 
Bassár el-Aszad szíriai elnök kormánya jelenleg az ország területének kétharmadát tartja 
ellenőrzése alatt, a fennmaradó területeket az amerikai támogatású kurd fegyveresek vagy a 
számukban drámaian megfogyatkozott kormányellenes lázadók és iszlamisták uralják. Ez utóbbi 
kettő - egyes délnyugati és keleti területeket leszámítva - leginkább az északnyugati 
tartományban, Idlíbben van jelen. 
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán kiadott közleménye szerint legkevesebb 700 
ezer ember válhat földönfutóvá abban az esetben, ha fokozódnak a harcok Idlíb tartományban.  
 
Aszad nemrég bejelentette: a kormányerők egyik következő csapásiránya Idlíb tartomány lesz. 
Szavai szerint a tartomány elsődleges fontosságú lesz a szíriai hadsereg terroristák ellen 
folytatott harcában. 
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Rasmeinews:  
ការបំផ្លិចបំ ្ល ញេ យស្រ ្គ មេ សីុ រ គិត ្រ ក់អស់ ង៣៨៨ ន់ នដុ ្ល រ 
August 9, 2018 
 
ជេ ្ល ះឥតឈប់រយៈ៧ ្ន ំេ ្របេទសសុីរ 
នបង្កការបំផ្លិចបំ ្ល ញហិនេ ចែដលអង្គការសហ្រប តិ ននិ យកាលពីៃថ្ងពុធ  

គឺអស់ទឹក្រ ក់ជិត៤០០ ន់ នដុ ្ល រ។ 
 
តួេលខេនះ្រតវ នេចញផ យប ្ទ ប់ពីកិច្របជុំរយៈេពល២ៃថ្ងរបស់្រកមុអ្នកជំ ញសីុរនិងអន្ត រ
តិ ង៥០ ក់េ ្របេទសលីបង់ 

ែដលេរ បចំេ យគណៈកម្មការេសដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហ្រប តិស្រ ប់តំបន់
សីុ ងលិច (ESCWA) ។ 
 
គណៈកម្មការESCWAេនះ ននិ យ  “បរ ិ ណៃនការបំផ្លិចបំ ្ល ញេ យ រស្រ ្គ ម 
្រតវ ន ៉ ន់្រប ណ នចំនួនេ្រចើន ង៣៨៨ ន់ នដុ ្ល រ ។ 
 
គណៈកម្មការESCWAេនះ ននិ យ  
តួេលខេនះមិន ន ប់បញលការ ត់បង់មនុស ែដលប ្ត លមកពីការ ្ល ប់ឬការ ត់បង់ស
មត្ថ ពមនុស និងក ្ល ំងការ ររជំ ញេ យ រការរត់េភ សខន 
ែដល្រតវ ន ត់ទុក អ្នកបេង្ក ើតឬ ក ្ល ំងដ៏សំ ន់បំផុតៃនេសដ្ឋកិច្ចសីុរ” ។ 
 
មនុស ង ក់ក ្ត លៃន្រប ជនសីុរេ មុនេពលស្រ ្គ មសីុរ 
នេភ សខនេចញពី្របេទសឬ្រតវ ន ្ល ស់ទីលំេ ក៉ង្របេទសេនះ 

អស់រយៈេពល៧ ្ន ំមកេហើយ៕េ យ:សុ /sn 
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Blesk:  
OSN: Válka v Sýrii už zemi stála téměř 400 miliard dolarů 
8. srpna 2018 
 
Více než sedm let trvající konflikt v Sýrii způsobil zkázu, která už zemi stála rekordních téměř 
400 miliard dolarů (8,8 bilionu Kč). Po dvoudenním setkání více než 50 syrských a 
mezinárodních expertů v Libanonu o tom informovala Hospodářská a sociální komise OSN pro 
západní Asii (ESCWA). 
 
Komise, která sídlí v libanonské metropoli Bejrútu a sdružuje 18 arabských států západní Asie, 
ve svém prohlášení hovoří konkrétně o částce vyšší než 388 miliard dolarů (8,6 bilionu Kč). Tato 
částka přitom nezahrnuje "lidské ztráty související s úmrtím mnoha lidí a rovněž ztráty 
kvalifikované pracovní síly způsobené vysídlením obyvatel", což syrskou ekonomiku rovněž 
výrazně zasáhlo. 
 
Za posledních sedm let více než polovina Syřanů buď uprchla kvůli bojům ze země, nebo se stala 
takzvaně vnitřně vysídlenými osobami. 
 
Celková zpráva komise o dopadech války v Sýrii bude zveřejněna v září, uvedla agentura AFP. 
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Voltairenet :  
Qui paiera 388 milliards de dollars de dommages de guerre pour la Syrie ? 
8 AOÛT 2018 
 
Lors d’un séminaire qui s’est tenu à Beyrouth les 7 et 8 août 2018, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (ESCWA) des Nations unies a estimé les dommages de guerre 
pour la Syrie à au moins 388 milliards de dollars. 
 
La Commission présentera son rapport Syria, 7 years at war (La Syrie, 7 ans en guerre) dans la 
prochaines semaines. 
 
Le président états-unien, Donald Trump, considère qu’il s’agit d’une guerre d’agression et 
qu’elle a été organisée par des intérêts financiers transnationaux (KKR, Toyota, Lafarge etc.). Ce 
serait donc à eux et aux États qui les ont aidés de payer cette somme. 
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Delfi :  
JT: karo Sirijoje nuostoliai – 334 mlrd. eurų  (50)  
9-8-2018 
 
Remiantis nauju Jungtinių Tautų vertinimu, daugiau kaip septynerius metus trunkantis karas 
Sirijoje padarė 334 mlrd. eurų nuostolių. Tokį skaičių pateikė daugiau kaip 50 ekspertų iš Sirijos 
ir kitų šalių, kuriuos JT pakvietė į Libano sostinę Beirutą įvertinti karo padarinius. © AP / 
Scanpix Minėta suma apima tik materialinę žalą, tačiau ne „žmogiškuosius nuostolius“, - sakoma 
JT organizacijos ESCWA pareiškime. Dėl daugybės sirų žūties ar pabėgimo šalis esą neteko 
„žmogiškųjų kompetencijų ir profesinių įgūdžių“, kurie dar neįvertinti. Išsamią ataskaitą 
ekspertai ketina pateikti rugsėjį. Nuo karo pradžios 2011-aisiais daugiau kaip pusė sirų tapo arba 
pabėgėliais savo šalyje, arba pabėgo į užsienį. Daugiau kaip 350 000 žmonių žuvo. 
Vyriausybiniai daliniai, remiami Rusijos, nuo 2015 metų atsikovojo didelę dalį šalies teritirijos. 
Vadovybė Damaske jau kalba apie šalies atstatymą. 
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Deutsche Welle :  
Savaş Suriye'ye 388 milyar dolara mal oldu 
10-8-2018 
 
BM'nin tahminlerine göre yedi yıllık iç savaş Suriye'de 388 milyar dolarlık ekonomik kayba yol 
açtı. 
 
Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) yedi yıldır 
devam etmekte olan Suriye'deki iç savaşın 388 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığını 
açıkladı. 
 
Komisyonun tahminlerine göre Suriye'deki yol, altyapı, bina ve diğer fiziki objelerin tahribatı 
120 milyar dolarlık zarar yarattı. Savaş süresince verimlilik düşüşü nedeniyle Suriye'nin Gayrı 
Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki kayıp ise 268 milyar dolar olarak hesap ediliyor. 
 
BM tahminlerine göre Suriye'deki savaşta şimdiye kadar 400 bin kişi yaşamını yitirdi, 22 
milyonluk ülke nüfusunun yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldı, en az beş milyon Suriyeli 
başka ülkelere sığındı. 
 
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birlikler ülkenin güneyinde ve kuzey batısında 
muhalifler ve IŞİD militanlarıyla mücadeleye devam ediyor. Esad rejimi BM arabuluculuğuyla 
savaşın sona erdirilmesi için yapılan çağrıları geri çeviriyor. 
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Sina :  
聯合國稱敘利亞戰爭已造成近 4000 億美元經濟損失 
9-8-2018 
 
【環球網綜合報導】據法國《20 分鍾報》8 月 8 日報導，聯合國 8 月 8 日指出，持續 7 年

的戰爭已給敘利亞造成約 4000 億美元（約合人民幣 2.73 萬億元）的經濟損失。 
 
  聯合國西亞經濟社會委員會（ESCWA）近日在黎巴嫩貝魯特召開會議，來自敘利亞

和其他國家的約 50 位專家出席了該會議。會議結束時，發表了上述數據。 
 
  據 ESCWA 估計，敘利亞因戰爭蒙受的損失超過 3880 億美元，這一數字尚不包括戰

爭中人員傷亡和高學曆人口流失帶來的損失。在戰爭持續的 7 年中，敘利亞戰前人口的一

半以上選擇了逃亡。此外，超過 35 萬人因戰爭喪命。 
 
  報導指出，隨著大國勢力、國外運動和“聖戰”組織的加入，敘利亞戰爭局勢變得愈

加複雜。（實習編譯：龐美華 審稿：王莉蘭） 
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Hkej :  
聯合國:敍戰爭造成逾 3 萬億經濟損失 
 
聯合國指出，持續 7 年的戰爭已經令敍利亞蒙受超過 3880 億美元(約 3.03 萬億港元)的經

濟損失。 
 
聯合國西亞經濟社會委員會(ESCWA)近日在黎巴嫩貝魯特召開會議。該會指出，上述逾

3880 億美元的數字，還未包括戰爭中人員傷亡和高學歷人口流失帶來的損失。 
 
該會稱，在戰爭持續的 7 年中，敍利亞戰前人口的一半以上選擇了逃亡，超過 35 萬人因

戰爭喪命。 
 
此外，由於大國勢力、國外運動和「聖戰」組織的加入，敍利亞戰爭局勢變得愈加複雜。 
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Kleinezeitung:  
Experten schätzen Kriegsschäden in Syrien auf 334 Mrd. Euro 
08. August 2018 
 
Die Schäden in Syrien nach mehr als sieben Jahren Krieg summieren sich einer neuen UNO-
Schätzung zufolge auf rund 334 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kamen am Mittwoch mehr 
als 50 Experten aus Syrien und anderen Ländern, die von den Vereinten Nationen zur Bewertung 
der Kriegsfolgen in die libanesische Hauptstadt Beirut geladen worden waren. 
 
Die errechnete Summe beinhaltet nur die Sachschäden, nicht aber die "menschlichen Verluste", 
wie es in einer Erklärung der UNO-Unterorganisation ESCWA hieß. Durch den Tod oder die 
Flucht vieler Syrer seien dem Land "menschliche Kompetenzen und berufliche Fertigkeiten" 
verloren gegangen, die noch nicht beziffert worden seien. 
 
Einen vollständigen Bericht ihrer Bestandsaufnahme wollen die Experten im September 
vorlegen. Seit Kriegsbeginn 2011 sind mehr als die Hälfte der Syrer entweder zu Flüchtlingen im 
eigenen Land geworden oder ins Ausland geflohen. Mehr als 350.000 Menschen wurden getötet. 
Die Regierungstruppen konnten seit 2015 mit militärischer Unterstützung Russlands einen 
großen Teil des Landes zurückerobern. Die Führung in Damaskus nimmt bereits den 
Wiederaufbau ins Visier. 
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  Other News/أخرى أخبار
  

  : لتأسيسها 45 ال الذكرى في اإلسكوا
 

  الوكالة الوطنية لإلعالم: 
  اإلقليمي على صعيد التنمية المستدامةلتأسيسها: مساهمات رئيسية في التقدم  45وكيل اإلسكوا في الذكرى ال 

  2018آب  09الخميس 
  

أكد وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي ل"اإلسكوا" الدكتور محمد علي الحكيم الدور األساسي للمنظمة  -وطنية 
  .اإلقليميفي دعم الدول العربية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والتكامل 

  
لتأسيس "اإلسكوا": "اآلن في عقدها الخامس، تنضج اإلسكوا كمؤسسة، وأنا مقتنع بأنه  45وقال الحكيم في الذكرى السنوية الـ

من خالل العمل الجاد والتواصل الصريح والمفتوح والمناقشات المستندة إلى األدلة الواقعية واألبحاث الهادفة بشأن التنمية 
تماعية، ال يمكننا ضمان التقدم لماليين األطفال والنساء والرجال الذين يعتبرون هذه المنطقة بيتهم فحسب، بل االقتصادية واالج

  .يمكننا أيضا السعي إلى تحقيق االزدهار الدائم والكرامة لألجيال القادمة
مكاتبها موقتا إلى بغداد  دولة عضو من بيروت، ثم انتقلت 13، وبدأت عملها في خدمة 1973آب  9وقد أنشئت اإلسكوا في 

  ."دولة 18ويرتفع عدد الدول األعضاء إلى  1998وبعدها إلى عمان قبل أن تعود إلى مقرها النهائي والدائم في لبنان عام 
  

وأضاف: "بقدر ما تكون التحديات في الدول األعضاء التي نخدمها كبيرة، فإن الوعود أكبر. وفي حين أن السعي إلى تحقيق 
ائية متوسطة وطويلة األجل في مواجهة النزاع المباشر قد يبدو غير واقعي، فإن عمل اإلسكوا يساعد على تخفيف أهداف إنم

  .آثار األزمات، وتطوير المرونة المجتمعية، ويضع أسسا للمصالحة البناءة وبناء السالم
، مشاورات حكومية 2030التنمية المستدامة لعام ومن بين األنشطة العديدة التي تقوم بها اإلسكوا سنويا للمضي قدما بخطة 

دولية ومتعددة على مستوى أصحاب المصلحة والمعنيين، بما في ذلك المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وهو منصة إقليمية 
لم باإلجماع ، عندما وقع العا2015رفيعة المستوى لمناقشة المسارات التي تسمح للحكومات بتنفيذ الوعود التي قطعت في عام 

  .على هذه الخطة الطموحة
  

وبهدف تحقيق هذه األهداف والوعود، تركز اإلسكوا على سبعة مجاالت رئيسية هي: التنمية االقتصادية والتكامل، والنوع 
ل االجتماعي وقضايا المرأة، والحكم والصراع، والموارد الطبيعية، والتنمية االجتماعية، واإلحصاءات، والتكنولوجيا من أج
التنمية. ويستند برنامج عمل اإلسكوا إلى المبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة الذي يدعو اللجان اإلقليمية تحت إشراف 

المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع للمنظمة الدولية إلى االضطالع بدور دقيٍق في الترويج لرؤية شاملة للتنمية في مناطقها 
  ."تصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في الدول األعضاءتوازن بين األبعاد االق

  
وختم الحكيم: "عند تنفيذ تفويضنا، فإن موقفنا يشمل الشفافية والنزاهة والمساءلة تجاه دولنا األعضاء والمجتمع الدولي ككل. 

 واألهم من ذلك تجاه شعوب هذه المنطقة التي نخدمها".
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People Daily : 
 لتأسيسها تؤكد على دعم الدول العربية في التنمية المستدامة والتكامل 45"إسكوا" في الذكرى 

2018:08:10. 
 

ذي للجنة األمم المتحدة لغرب آسيا "إسكوا" / أكد وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفي 2018أغسطس  9بيروت 
لتأسيسها الدور األساسي للمنظمة في دعم الدول العربية للوصول إلى أهداف التنمية  45الدكتور محمد علي الحكيم في الذكرى 

  .المستدامة لألمم المتحدة والتكامل اإلقليمي
  

ة وأنها من خالل العمل الجاد والتواصل المفتوح والمناقشات وقال الحكيم في بيان، إن "إسكوا في عقدها الخامس تنضج كمؤسس
  ."المستندة إلى األدلة واألبحاث الهادفة بشأن التنمية تسعى إلى تحقيق االزدهار الدائم والكرامة لألجيال القادمة

  
للمصالحة البناءة وبناء وأشار إلى أن "عمل إسكوا يساعد على تخفيف آثار األزمات وتطوير المرونة المجتمعية ويضع أسسا 

  ."السالم
  

تؤمن مشاورات حكومية دولية ومتعددة  2030ولفت إلى أن "أنشطة المنظمة سنويا للمضي قدما بخطة التنمية المستدامة لعام 
قطعت في بما فيها المنتدى العربي للتنمية المستدامة كمنصة إقليمية لمناقشة المسارات التي تسمح للحكومات بتنفيذ الوعود التي 

  ."عندما وقع العالم باإلجماع على هذه الخطة الطموحة 2015العام 
  

مجاالت رئيسية هي التنمية االقتصادية والتكامل والنوع االجتماعي وقضايا المرأة والحكم  7وذكر أن "إسكوا تركز على 
  ."تكنولوجيا من أجل التنميةوالصراع، إضافة إلى الموارد الطبيعية والتنمية االجتماعية فضال عن اإلحصاءات وال

  
وشدد على أن "برنامج عمل إسكوا يستند إلى مبادئ ميثاق األمم المتحدة الذي يدعو اللجان اإلقليمية تحت إشراف المجلس 

االقتصادي واالجتماعي التابع للمنظمة الدولية إلى االضطالع بدور دقيٍق في الترويج لرؤية شاملة للتنمية في مناطقها توازن 
  ."ن األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في الدول األعضاءبي
  

دولة عضو ثم انتقلت مكاتبها مؤقتا  13وبدأت من بيروت عملها في خدمة  1973اغسطس  9يذكر أن إسكوا كانت أنشئت في 
 18ويرتفع عدد الدول األعضاء إلى  1998ان العام إلى بغداد وبعدها إلى عمان قبل أن تعود إلى مقرها النهائي والدائم في لبن

 .دولة
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WN : 
 لتأسيسها تؤكد على دعم الدول العربية في التنمية المستدامة والتكامل 45سكوا" في الذكرى "إ
 2018أغسطس  9
 

األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة لغرب آسيا "إسكوا" الدكتور محمد علي الحكيم في أكد وكيل 
لتأسيسها الدور األساسي للمنظمة في دعم الدول العربية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  45الذكرى 

  .والتكامل اإلقليمي
  

يان، إن "إسكوا في عقدها الخامس تنضج كمؤسسة وأنها من خالل العمل الجاد والتواصل المفتوح والمناقشات وقال الحكيم في ب
  ."المستندة إلى األدلة واألبحاث الهادفة بشأن التنمية تسعى إلى تحقيق االزدهار الدائم والكرامة لألجيال القادمة

  
ات وتطوير المرونة المجتمعية ويضع أسسا للمصالحة البناءة وبناء وأشار إلى أن "عمل إسكوا يساعد على تخفيف آثار األزم

  ."السالم
  

تؤمن مشاورات حكومية دولية ومتعددة  2030ولفت إلى أن "أنشطة المنظمة سنويا للمضي قدما بخطة التنمية المستدامة لعام 
لتي تسمح للحكومات بتنفيذ الوعود التي قطعت في بما فيها المنتدى العربي للتنمية المستدامة كمنصة إقليمية لمناقشة المسارات ا

  ."عندما وقع العالم باإلجماع على هذه الخطة الطموحة 2015العام 
  

مجاالت رئيسية هي التنمية االقتصادية والتكامل والنوع االجتماعي وقضايا المرأة والحكم  7وذكر أن "إسكوا تركز على 
  ."نمية االجتماعية فضال عن اإلحصاءات والتكنولوجيا من أجل التنميةوالصراع، إضافة إلى الموارد الطبيعية والت

  
وشدد على أن "برنامج عمل إسكوا يستند إلى مبادئ ميثاق األمم المتحدة الذي يدعو اللجان اإلقليمية تحت إشراف المجلس 

ؤية شاملة للتنمية في مناطقها توازن االقتصادي واالجتماعي التابع للمنظمة الدولية إلى االضطالع بدور دقيٍق في الترويج لر
  ."بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في الدول األعضاء

  
دولة عضو ثم انتقلت مكاتبها مؤقتا  13وبدأت من بيروت عملها في خدمة  1973اغسطس  9يذكر أن إسكوا كانت أنشئت في 

 18ويرتفع عدد الدول األعضاء إلى  1998تعود إلى مقرها النهائي والدائم في لبنان العام إلى بغداد وبعدها إلى عمان قبل أن 
  دولة.
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  األنوار: 

  وكيل االسكوا: مساهمات رئيسية بالتقدم االقليمي على صعيد التنمية المستدامة
  

أكد وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي ل اإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم الدور األساسي للمنظمة في دعم 
 الدول العربية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والتكامل اإلقليمي. 

ي عقدها الخامس، تنضج اإلسكوا كمؤسسة، وأنا مقتنع بأنه من لتأسيس اإلسكوا: اآلن ف 45وقال الحكيم في الذكرى السنوية ال
خالل العمل الجاد والتواصل الصريح والمفتوح والمناقشات المستندة إلى األدلة الواقعية واألبحاث الهادفة بشأن التنمية 

رون هذه المنطقة بيتهم فحسب، بل االقتصادية واالجتماعية، ال يمكننا ضمان التقدم لماليين األطفال والنساء والرجال الذين يعتب
 يمكننا أيضا السعي إلى تحقيق االزدهار الدائم والكرامة لألجيال القادمة.

  
  
 


