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 ESCWAاإلسكوا/
 

 سياسات إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد االتفاق السياسي
  

  :مليار دوالر 400يا وصلت ما يقارب كلفة الدمار في سورإيجي السعودية 
 Middle East Monitor: UN: cost of war destruction in Syria $388bn 

 العنكبوت/Syriahr :400 بليون دوالر كلفة الدمار في سورية 
  :األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سورياحضرموت نت 
 األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريابي سي اإلخبارية:  جي 
 :سوريااألمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في  العرب نيوز 
  األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا اللوتس اإلخبارية:شبكة 
  :األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في دمشقألوان نيوز 
  مليار دوالر 400األمم المتحدة: تكلفة الحرب في سوريا تجاوزت اليوم: العرب 
  :األمـم المـتحـدة تقدر كلفة الدمار في سورياأخبارنا 
 :األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا روسيا اليوم 
 Sputnik :ضرار الحرب السوريةاألمم المتحدة تكشف عن رقم كبير أل 
  صحيفة عكاظ/ 365الخليج/Syrian News Station: 400 مليار دوالر كلفة "دمار" سوريا 
  :رمليار دوال 400األمم المتحدة: تكلفة الحرب في سوريا تجاوزت أسرار األسبوع 
  :مليار دوالر 120كلفة الدمار الفعلي  سياسات إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد االتفاق :األنباط 
  :األمم المتحدة تكشف حجم خسائر الحرب في سوريانافذة على العالم 
  :مليار دوالر 400يا تقارب كلفة الدمار في سورإيالف 
  مليار دوالر 400األمم المتحدة تقدر خسائر الحرب في سوريا بـ فيتو: بوابة 
  :ألف في إدلب 700تحذير دولي من تهجير اللواء 
  :تقرير لألمم المتحدة تكشف تقديرات لكلفة الدمار في سورياوكالة تسنيم الدولية لألنباء 
  :اختبارات المرحلة السياسيةميدان األخبار 
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 ESCWAاإلسكوا/
 

  سياسات إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد االتفاق السياسي
 

  إيجي السعودية: 
  مليار دوالر 400يا وصلت ما يقارب كلفة الدمار في سور

13-8-2018  
  

إستمر الدمار الذى يلحق باألراضى السورية، الشجر والحجر والبشر، فيما تقول التقديرات بأن إعادة اإلعمار تحتاج ما يقارب 
  .مليار دوالر، حيث يعتبر الرقم األضخم فى هذا العالم حتى اللحظة 400

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

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

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

  .الف شخص 350ر من وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة او النزوح، في حين قتل اكث
على شكل تظاهرات سلمية قبل ان تتحول الى نزاع عسكري دام، ازداد تعقيدا مع  2011وكانت االحداث بدأت في اذار/مارس 

  .تدخل قوى اقليمية ودولية
  .بشكل اساسي في رجحان كفة الحكومة السورية عسكريا 2015وساهم التدخل العسكري الروسي عام 

 .ريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في ايلول/سبتمبر المقبلواوضحت االسكوا أن تق
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Middle East Monitor:  
UN: cost of war destruction in Syria $388bn 
August 10, 2018 
 
Syria’s seven-year-long civil war has cost the country $388 billion in economic and social 
damage, the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
announced yesterday. 
 
“The value of damage stemmed from the Syrian war represents the volume of destruction in 
physical capital and its sectoral distribution,” ESCWA explained. 
 
The UN organisation noted that the cost of material destruction, including damage to roads, 
infrastructure, homes and other physical objects, was estimated at $120 billion. 
 
Read: Russia sets up 10 border crossings for repatriation of Syria refugees 
 
This figure, ESCWA pointed out, does 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”. 
 
Over the past two days, more than 50 Syrian and international experts have met in the Lebanese 
capital of Beirut in response to an invitation by ESCWA to discuss post-war reconstruction 
policies in Syria. 
 
The civil war in Syria has forced half of the country’s 24 million population to immigrate, while 
leaving hundreds of thousands killed. 
 
ESCWA added that it is due to publish a detailed report in September, entitled “Syria: Seven 
Years of War,” which will include extensive analysis of the conflict and its social and economic 
impact. 
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  العنكبوت: 
  سورية بليون دوالر كلفة الدمار في 400

  2018آب / أغسطس  11السبت, 
  

بليون دوالر. جاء ذلك،  400قدرت األمم المتحدة كلفة الدمار في سورية بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بحوالى 
 خبيراً سورياً ودولياً، بدعوة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 50في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
بليون دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل  388بأكثر من » حجم الدمار«آسيا التابعة لألمم المتحدة (إسكوا). وقدرت اللجنة 

، في إشارة الى األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو الحرفيين المهرة الذين تركوا أماكن سكنهم. »الخسائر البشرية«
ألف شخص. وكانت األحداث في  350الهجرة أو النزوح، في حين قتل أكثر من  وأجبرت الحرب نصف سكان سورية على

على شكل تظاهرات سلمية قبل أن تتحول إلى نزاع عسكري داٍم، ازداد تعقيداً مع تدخل  2011سورية، بدأت في آذار (مارس) 
ت النظام عسكرياً. وأعلنت الـ في ترجيح كفة قوا 2015قوى إقليمية ودولية. وساهم التدخل العسكري الروسي في العام 

  أن تقريراً مفصال عن الوضع في سورية سيصدر في أيلول (سبتمبر) المقبل.» إسكوا«
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  حضرموت نت: 
  األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا

  2018آب / أغسطس  11السبت, 
  

سنوات على بداية  7ي سوريا بعد أكثر من درت األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية ف -جي بي سي نيوز :
  .مليار دوالر 400األزمة، بنحو 

  
خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  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  388الدمار" بأكثر من وقدرت اللجنة "حجم 
  .األشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا مساكنهم

  
  
   

 350أكثر من  ، نصف سكان البالد على الهجرة أو النزوح، في حين قتل2011وأجبرت 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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  بي سي اإلخبارية:  جي
  األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا

  2018أغسطس  08
  

سنوات على بداية  7درت األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من  -جي بي سي نيوز :
  .مليار دوالر 400األزمة، بنحو 

  
خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  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 
  .اص الذين تركوا مساكنهماألشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخ

  
 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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  العرب نيوز:
  األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا 

10-08-2018  
  

األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا العرب نيوز نقال عن جي بي سي نيوز ننشر لكم األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في 
سوريا، األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا ننشر لكم زوارنا جديد االخبار اليوم عبر موقعنا العرب نيوز ونبدء مع الخبر 

  .تقدر كلفة الدمار في سوريا االبرز، األمم المتحدة
  

سنوات على  7درت األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في ســوريا بعد أكثر من  -العرب نيوز العرب نيوز :
  .مليار دوالر 400بداية األزمة، بنحو 

  
دوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية خبيرا ســوريا و 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 
  .مساكنهماألشخاص الذين قتلوا بسبب المعارك أو األشخاص الذين تركوا 

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

  .ألف شخص
  

  .وأوضحت "األسكوا"، أن تقريرا مفصال عن الوضع في ســوريا سيصدر في سبتمبر القادم
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  اللوتس اإلخبارية:شبكة 
 األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا 

  2018أغسطس  10الجمعة 
  

 7درت األمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من  -جي بي سي نيوز : -اللوتس االخبارية 
  .مليار دوالر 400ة األزمة، بنحو سنوات على بداي

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

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)
  

هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة إلى  مليار دوالر، موضحة أن 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

  
  أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر المقبل.وأوضحت "األسكوا"، 
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  ألوان نيوز: 
 األمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في دمشق

  2018أغسطس  10الجمعة 
  

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

  
َّفَق في بيروت من خالل تَعَاُون أكثر من  خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50وصدر التقدير في ختام لقـاء اِت

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)
  

هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة إلى مليار دوالر، موضحة أن  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 َسنَة 

  .ألف شخص
  

  ا"، أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر الَوافِد.وإِْستَبَانَت "األسكو
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  اليوم: العرب 
 مليار دوالر 400األمم المتحدة: تكلفة الحرب في سوريا تجاوزت 

  2018أغسطس  10الجمعة 
  

  .ار دوالرملي 400قدر تقرير لمنظمة األمم المتحدة كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب بنحو 
  

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

  
مشيرة إلى أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية"  مليار دوالر، 388وأعلنت اللجنة أن "حجم الدمار" يصل إلى أكثر من 

  .في إشارة الى 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 
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  أخبارنا: 
 األمـم المـتحـدة تقدر كلفة الدمار في سوريا

12-08-2018  
  

األمـم المـتحـدة تقدر كلفة الدمار في سوريا صحيفة أخبارنا نقال عن جي بي سي نيوز ننشر لكم األمـم المـتحـدة تقدر كلفة 
الدمار في سوريا، األمـم المـتحـدة تقدر كلفة الدمار في سوريا ننشر لكم زوارنا جديد االخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة أخبارنا 

  .، األمـم المـتحـدة تقدر كلفة الدمار في سورياونبدء مع الخبر االبرز
  

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

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

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)
  

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

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

  .ألف شخص
  

  وأوضحت "األسكوا"، أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر القادم.
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  روسيا اليوم:
 ي سوريااألمم المتحدة تقدر كلفة الدمار ف 
  

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  50وصدر التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 

  .رب آسيا التابعة لألمم المتحدة (األسكوا)واالجتماعية لغ
  

مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" في إشارة إلى  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 2011ام وأجبرت األزمة في سوريا، والتي اندلعت ع

  .ألف شخص
  

  وأوضحت "األسكوا"، أن تقريرا مفصال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر المقبل.
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Sputnik :  
 ضرار الحرب السوريةاألمم المتحدة تكشف عن رقم كبير أل

08.08.2018  
  

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

  ."الرمليار دو 388
  

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

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

  
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 
  .والمادي، أو ما هو من صنع اإلنسان النقدي

  
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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 : 365لخليج ا
  مليار دوالر كلفة "دمار" سوريا 400

9-8-2018  
  

تقرير أممي استعرض حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها سوريا بفعل الحرب المستمرة منذ ما  -بواسطة طالل الحمود  -جدة 
يزيد عن سبع سنوات وقد بلغت بحسب اإلحصاءات األممية مئات مليارات الدوالرات هذا عدا عن مئات اآلالف من القتلى 

  والجرحى والمهجرين
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  أسرار األسبوع: 
 رمليار دوال 400األمم المتحدة: تكلفة الحرب في سوريا تجاوزت 

10-08-2018  
  

  .مليار دوالر 400قدر تقرير لمنظمة األمم المتحدة كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب بنحو 
  

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

  
   

ى أن هذا الرقم ال يشمل "الخسائر البشرية" مليار دوالر، مشيرة إل 388وأعلنت اللجنة أن "حجم الدمار" يصل إلى أكثر من 
  .في إشارة الى 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 
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  األنباط: 
 مليار دوالر 120سياسات إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد االتفاق : كلفة الدمار الفعلي 

08-08-2018  
 

ن 'سياسات في مقرها، لقاًء تشاوريًا على مستوى الخبراء تحت عنوا 2018آب  8-7تنظم اإلسكوا يومي الثالثاء واألربعاء 
إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد االتفاق السياسي'. يهدف االجتماع إلى عرض ومناقشة النتائج األولية والمنهجيات المتبعة 

وتحليل تفاصيل مصادر البيانات المستخدمة في تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية للنزاع في سوريا والتي يتم تقديمها في 
سنوات من الحرب'. وتنظر اإلسكوا الى عملية إعادة  7اإلسكوا في أيلول المقبل تحت عنوان 'سوريا  تقرير تفصيلي تطلقه

االعمار بمنظار شمولي يهدف الى إعادة اللحمة بين نسيج المجتمع السوري الذي مزقته الحرب خالل السبع سنوات. ويقدم 
االجتماعية واالقتصادية المترتبة على هذا النزاع المستمر على مدى التقرير تحليالً مسهبًا لتطور النزاع في سوريا والى اآلثار 

سنوات من الحرب' الضوء على الركائز الرئيسية إلعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع  7سبع سنوات. كما يسلط تقرير 'سوريا 
تها والتحديات الرئيسية التي تواجهها، والتي تتمحور حول إعادة تفعيل المحركات الذاتية لالنتعاش االقتصادي وتحديد متطلبا

وال سيما على الصعيد الحوكمي، وسياسات االقتصاد الكلي، وباإلضافة الى مصادر التمويل، وقضايا التعاون الدولي وإدارة 
ما المساعدات الخارجية. ويضم التقرير عرًضا شامال لتطور النزاع في سورية وانعكاسات تلك المحاور على كافة األطراف. ك

تشكل تلك المحاور مدخًال أساسيًا لطرح األسئلة الرئيسة التي يجب على عملية اإلعمار اإلجابة عليها لكي تفضي إلى بناء سالم 
شامل وعادل ومستدام، آخذة بعين االعتبار األسباب الجذرية النطالق شرارة النزاع في سوريا، مما يقلل من فرص العودة اليه 

خالل االجتماع أرقاًما محدثة آلخر مؤشرات االقتصاد الكلي ولنتائج النزاع في سوريا، بما في ذلك في المستقبل. كما يعرض 
التغيير في الناتج المحلي اإلجمالي ويشرح مصادر هذا التغيير. ويناقش خالل جلسات العمل تقديرات حجم الدمار في راس 

مليار دوالر أميركي، في  388لتي بلغت حجًما فلكيًا تجاوز المال المادي وتوزعه القطاعي حسب تقديرات خبراء اإلسكوا وا
مليار دوالر أميركي. وهذه األرقام ال تشمل الخسائر على الصعيد البشري الناتجة عن  120حين قاربت كلفة الدمار الفعلي الـ 

االقتصاد السوري. كما يناقش موت وهروب العقول والقدرات البشرية واليد العاملة الماهرة التي كانت تعتبر أحد أهم ركائز 
االجتماع التطورات النقدية والمصرفية وموقف المالية العامة، والقضايا الناشئة عن النزاع في سوريا مثل اقتصاد العنف 

واألمن الغذائي وأثر العقوبات األحادية الجانب على سوريا. وكذلك قضايا الديموغرافيا والفقر وحالة التعليم والصحة، عبر 
خبيًرا سوريًا  50ل المؤشرات الكمية والنوعية في ضوء البيانات المتوافرة. يمثل االجتماع الذي يعقد بحضور أكثر من تحلي

ودوليًا وممثلين عن منظمات األمم المتحدة ومعنيين بالشأن السوري، فرصة هامة لمناقشة المخرجات واألرقام المقدمة من قبل 
سنوات من الحرب'  7من قبل المشاركين ليتم إجراء آخر تحديث قبل إطالق تقرير 'سوريا فريق عمل اإلسكوا وللمصادقة عليها 

، منصة للحوار التقني بين سوريين، 2012في أيلول المقبل. ويوفر برنامج اإلسكوا الخاص بمستقبل سورية والذي بدأ في العام 
ة لمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية من مختلف الخلفيات والتوجهات، للتباحث حول بدائل السياسات الضروري

  والحوكمية لسوريا بعد النزاع
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  نافذة على العالم: 
 األمم المتحدة تكشف حجم خسائر الحرب في سوريا

  2018أغسطس  08األربعاء 
  

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

  
   
  

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

  
  ."مليار دوالر 388

   
  

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

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

  .البالد بسبب األعمال العسكرية
  
   
  

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

  .النقدي والمادي، أو ما هو من صنع اإلنسان
  
   
  

وشرعت الحكومة السورية بعملية إعادة اإلعمار في عدد من المناطق وخاصة بعد تحرير الكثير من المناطق من المجموعات 
 .وذلك باالعتماد على اإلمكانيات المادية المحلية والتواصل مع الدول التي تقيم عالقات جيدة مع سورياالمسلحة، 
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  إيالف: 
  مليار دوالر 400كلفة الدمار في سوريا تقارب 

  2018أغسطس  08األربعاء 
  

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

خبيًرا سوريًا ودوليًا، بدعوة من اللجنة  50إيالف: صدر التقرير األممي في ختام إجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 
  .المتحدة (اإلسكوا) االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم

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

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

ألف شخص. وكانت األحداث بدأت في  350النزوح، في حين قتل أكثر من أجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو 
  .على شكل تظاهرات سلمية، قبل أن تتحّول إلى نزاع عسكري داٍم، ازداد تعقيدًا مع تدخل قوى إقليمية ودولية 2011مارس 

  
أوضحت اإلسكوا أن تقريًرا بشكل أساسي في رجحان كفة قوات النظام عسكريًا. و 2015وساهم التدخل العسكري الروسي عام 

  مفصًال عن الوضع في سوريا سيصدر في سبتمبر المقبل.
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  فيتو: بوابة 
  مليار دوالر 400األمم المتحدة تقدر خسائر الحرب في سوريا بـ 

  2018أغسطس//08األربعاء 
  

المدمرة التي يشنها نظام األسد ضد الجماعات اإلرهابية المسلحة، ما خلف دمارا سنوات مرت على الحرب  7ما يزيد عن 
  .مليار دوالر 400قدرت األمم المتحدة تكلفته 

  
خبيًرا سوريًا ودوليًا بدعوة من اللجنة االقتصادية  50وصدر هذا التقدير في ختام اجتماع عقد في بيروت بمشاركة أكثر من 

  .ابعة لألمم المتحدة، االسكواواالجتماعية لغرب آسيا الت
  

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

  
  ألف شخص. 350نزوح في حين قتل أكثر من وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة أو ال
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  اللواء: 
 ألف في إدلب 700تحذير دولي من تهجير 

  2018آب  09
  

   .مليار دوالر 400قدرت االمم المتحدة امس كلفة الدمار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من حرب مدمرة، بنحو 
خبيرا سوريا ودوليا، بدعوة من اللجنة االقتصادية  50عقد في بيروت بمشاركة أكثر من  وهذا التقدير صدر في ختام إجتماع

  .واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لالمم المتحدة (االسكوا)
في إشارة الى » الخسائر البشرية«مليار دوالر، موضحة أن هذا الرقم ال يشمل  388بأكثر من » حجم الدمار«وقدرت اللجنة 
   .ين قتلوا بسبب المعارك او االشخاص المهرة الذين تركوا أماكن سكنهماالشخاص الذ

   .الف شخص 350وأجبرت الحرب نصف سكان سوريا على الهجرة او النزوح، في حين قتل اكثر من 
على  الى ذلك، أفاد تقرير شهري صادر عن مجموعة من وكاالت اإلغاثة التي تقودها األمم المتحدة بأن هجوما مرتقبا للنظام

ألف شخص أي أكثر بكثير من النازحين بسبب المعركة التي دارت في  700مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب قد يشرد نحو 
  .جنوب غرب سوريا في اآلونة األخيرة

  .وقالت األمم المتحدة إن إدلب أصبحت أرضاً لتكديس النازحين
من وكاالت اإلغاثة المعنية بالصحة وفي مقدمتها منظمة الصحة وجاء في نشرة (هيلث كلستر) الشهرية التي تنشرها مجموعة 

  .العالمية أن عمال اإلغاثة يتأهبون لمعركة إدلب
ألفا  250من المتوقع أن يسفر تصاعد األعمال العدائية في الشمال الغربي خالل الفترة المقبلة عن تشريد بين «وأضاف التقرير 

  .«ألف شخص في إدلب والمناطق المحيطة 700و
سينتج عن ذلك حاجة متزايدة للمساعدات اإلنسانية للمعرضين للخطر الجدد وللمجتمعات المضيفة، خاصة خدمات «وتابع  

  .«الطوارئ الصحية
ألف شخص نزحوا بسبب معركة في الجنوب واتفاقات الحقة على إنهاء القتال هناك في الفترة من منتصف  184وأفاد بأن 

  .وز. وأضاف أن ما يربو على عشرة آالف من بين النازحين ذهبوا إلى إدلب ومحافظة حلب الشماليةحزيران إلى نهاية يوليو تم
وقال بانوس مومسيس منسق األمم المتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في يونيو حزيران إن سكان المحافظة بأكملهم وعددهم  

  .وقع هجوم كبيرمليون نسمة يمكن ان ينزحوا باتجاه الحدود التركية إذا  2.5
وأضاف أن مثل هذه المعركة ستكون أكثر تعقيدا ووحشية بالمقارنة بأي شيء حدث من قبل حتى اآلن في الحرب المستمرة منذ 

  .سبع سنوات
ألف مقعد في انتخابات  18ألف مرشح للتنافس على  35علي صعيد اخر، وافق النظام السوري على قبول طلبات نحو  

   .عن اللجنة القضائية العليا لالنتخابات» الوطن«زمع عقدها الشهر المقبل، وفق ما نقلت صحيفة المجالس المحلية الم
 34553لجان الترشح في المحافظات قبلت «المقربة من الحكومة، إن » الوطن«وقال رئيس اللجنة سليمان القائد، لصحيفة 

المرشحين سيتنافسون على «، مشيراً إلى أن »طلب 55164طلب ترشح النتخابات اإلدارة المحلية (...) من أصل أكثر من 
  .«مقعداً في سوريا 18478

عدداً كبيراً من القرى «. وأوضح القائد أن 2011أيلول ، وهي األولى منذ العام  16وحددت السلطات موعد االنتخابات في 
ألف مقعد في آخر انتخابات. ولم  17رنة مع مقا» تحولت إلى بلديات وهذا ما يفسر ارتفاع عدد المقاعد المحلية المتنافس عليها

تتلق اللجنة طلبات ترشح من محافظات دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) ودرعا (جنوب) قبل إغالق ابواب الترشح 
  .مساء الثالثاء، وفق الصحيفة، من دون أن توضح السبب

المدينة، مركز المحافظة، ويقتصر تواجدها في  وتسيطر القوات الحكومية على نحو نصف مساحة دير الزور بما يتضمن 
   .محافظة الحسكة على مؤسسات وأحياء محدودة في مدينتي الحسكة والقامشلي

كما أنها استعادت مؤخراً السيطرة على كامل محافظة درعا، حيث من المفترض أن تعود مؤسسات الدولة لممارسة عملها في 
تفعيل دوائر «لسورية الرسمية (سانا) في وقت سابق عن اللجنة القضائية إنها عمدت إلى الفترة المقبلة. ونقلت وكالة األنباء ا

   .في وسط البالد» انتخابية خاصة بمحافظتي ادلب (شمال غرب) والرقة (شمال) في مدينة حماة
  (رويترز-ا.ف.ب)
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  وكالة تسنيم الدولية لألنباء: 
 تقرير لألمم المتحدة تكشف تقديرات لكلفة الدمار في سوريا

2018/08/09  
  

  كشف تقرير حديث لمنظمة األمم المتحدة عن كلفة الدمار في سوريا بعد عدة سنوات من الحرب.
  

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)

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

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

يذكر أن الحرب على سوريا اندلعت قبل عدة سنوات، بوجود عناصر من تنظيمات إرهابية متعددة دعمتها جهات سعودية 
لى مساحات من أراض الدولة السورية، ليستعيد الجيش السوري معظمها وأمريكية بالعتاد والمال مما تسبب في تمددها ع

  مؤخراً.
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  ميدان األخبار: 
 اختبارات المرحلة السياسية

12-08-2018  
  

  مازن بالل
 
تتضح صورة الحرب مع ضيق الخيارات السورية القادمة، فالمعارك العسكرية مهما طالت هي في النهاية حرب إرادات لتحديد 

النهاية القدرة على امتالك القرار خالل مرحلة ما بعد فهو يعني في » انتصار سوري«مسارات القادم، وعند الحديث عن 
الدولي واإلقليمي يبدو في حدوده الدنيا، فما حدث ال يمكن اعتباره هزيمة طرف » التوافق«الحرب، وفي األزمة السورية فإن 

  .االقتصادي –بل حالة انكفاء بانتظار الصراع السياسي 
قاريرها طوال مرحلة الحرب، ومعارك األرقام وإعادة اإلعمار التي بدأت قبل أن من هذه الزاوية يمكن فهم لقاءات اإلسكوا وت

تتضح مسارات الحرب بشكل نهائي، وبالتأكيد فإن الرغبة الروسية في نقل سورية من ساحة معركة إلى منطقة توافقات تضع 
قوي يعمق مفهومي السيادة والتنمية ينتظر تحقيق سياق » نصف انتصار«أمام السوريين عموماً استحقاقات أساسية، فهناك 

  .كقطبين لعمل تشاركي قادم
عمليا فإن موسكو فتحت دائرة واسعة لحالة مشاركة دولية في تثبيت االستقرار السوري، واتضح هذا األمر بمسألة إعادة 

مكن أن تؤدي هذه العملية الالجئين كمجال حيوي يوسع دائرة العمل الدولي الذي تقوم به روسيا، ولكن السؤال المطروح: كيف ي
لرسم صورة نهائية في عالقة سورية دوليا وإقليميا؟ فالعملية الروسية تبدو من دون أي شروط سياسية، فهي بوابة لتشكيل 

بعيداً عن الترتيبات التي تمت خالل سنوات األزمة ابتداء من العقوبات وانتهاء بالمؤتمرات ومحاول اقتسام » إعادة اإلعمار«
  .الحصص

يعمل الكرملين على صياغة عالقة مرنة تتيح العودة إلى مساحة الحل السياسي من بوابة مختلفة، فاالنتصار العسكري يتيح 
من زاوية القوة، وهو ما تفهمه الواليات المتحدة بشكل مختلف، ألن توافقها مع روسيا يقف عند حدود إيقاف التوتر » المشاركة«

، وفي المقابل فإنها ال تريد فتح جبهات متعددة في ظل »إسرائيل«هم بهذا الشأن مع العسكري، وهي تركت لموسكو التفا
  :صراعها األساسي مع إيران، وهذا يعني أمرين أساسيين

األول أن الواليات المتحدة ال تنسحب من المنطقة بل من مرحلة تصفية الصراع كي ال تتحمل تبعاته، فهي ال تريد فتح ملف  –
عيه في ظل خالفها مع حكومة أردوغان، وتحاول تجنب أي احتكاك على جبهة الجوالن تغير من المعادلة األكراد على مصرا

  .والجزيرة العربية» إسرائيل«بين » صلح تاريخي«القائمة التي تسير نحو 
لدولة السورية القادمة، الثاني يرتبط بطبيعة الحل السياسي القادم، فاإلدارة األميركية غير مهتمة بالشكل السياسي بل بنوعية ا –

يمكن الضغط » زوايا رخوة«وبعالقات التوافق داخلها بين األطراف التي ستدخل في العملية السياسية، فهي في النهاية تريد 
  .عبرها لرسم الشرق األوسط بشكل عام

افق الذي ترك لموسكو األميركي الحرج، فهذا التو –عندما نتحدث عن خيارات سورية ضيقة فالمقصود هو التوافق الروسي 
هندسة العالقات إلنهاء العنف؛ ال يعني بالضروري أن التصورات الروسية للحل يمكن أن تمر بشكل سلس، وهو يفرض على 

األميركي بشكل خاص جدا، فالمسألة هنا ال تعني الجانب الرسمي السوري بل كل  –السوريين التعامل مع هذا التشابك الروسي 
قرار البالد ونموها، وهذا يعني العالقات داخل سورية هي األهم لالستفادة من مرحلة التوافق الدولي القصيرة، القوة المهتمة باست

  .ألنها في النهاية ستعود لصراع المصالح مع انتهاء كل المعارك
خصوصاً مع الدعوة المسألة ال تحتاج لمؤتمرات حوار تعتمد على مفاوض خارجي، فأدوات الحوار بمستوياتها األدنى متوافرة 

النتخابات اإلدارة المحلية، فهي فرصة لقاء أكثر فعالية ألنها تنقل أدوات الحوار من احتكار النخب إلى مستوى المجتمعات 
المحلية، والمسألة ليست في العملية االنتخابية بل في الفرصة المتاحة لحوار غير معلن ربما بين المرشحين ومجتمعاتهم المحلية 

  .لى مستويات أوسعأو حتى ع
ينظر الجميع إلى االنتخابات من زوايا مختلفة، لكنها هذه المرة تبدو مساحة مفتوحة لتأسيس حوار بغض النظر عن العملية 
  االنتخابية، فالمهم هي الفرصة التي تتيح بناء المجتمع بطريقة مختلفة قبل البدء بالحل السياسي الذي يخضع للشرط الدولي.

   
 

  
  
  
 


