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  ESCWAاإلسكوا/
  نائب وزير الخارجية السوري يدعو األسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات اإلقتصادية الغربية على الشعب

 )إذاعة النور( السوري وشعوب المنطقة
  المقداد يدعو االسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات االقتصادية الغربية على الشعب السوري وشعوب

 )محظة أخبار سوريا( المنطقة
  شبكة راية ( )لجنة النقل واللوجستيات (االسكوال 19النقل والمواصالت تشارك في إجتماعات الدورة

 )اإلعالمية
  المعلم يتسلم أوراق … العقوبات الغربية على سورية المقداد دعا المنظمات األممية إلى التنبيه من آثار

 الوطن)( اعتماد سفير أرمينيا الجديد لدى دمشق
 شبكة سبق( اإلسكوا: األردن معرض لمخاطر طبيعية( 
  دنيا الوطن( للجنة النقل واللوجستيات (إسكوا) 19والمواصالت تشارك في اجتماعات الدورة النقل( 
 الوطن( »أسكوا«المقداد يستقبل األمين التنفيذي لـ( 

 ESCWA Adopts ‘Beirut Consensus’ as Input to FfD High-level Dialogue  
(IISD/ Ana Maria Lebada) 

 Combating climate change (The Jordan Times) 
 Le président du Forum mondial sur la concurrence met en exergue la 

transformation du Conseil de la concurrence du Maroc en instance 
constitutionnelle indépendante (Le Matin) 

  االقتصادية الغربية على الشعب السوري وشعوب المقداد يدعو االسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات
 )الشعب اليومية أونالين( المنطقة
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  ESCWAاإلسكوا/

  

الغربية على الشعب  نائب وزير الخارجية السوري يدعو األسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات اإلقتصادية
  )إذاعة النور( السوري وشعوب المنطقة

03-12-2018  
  

إستعرض نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مع األمين التنفيذي باإلنابة للجنة االقتصادية 
لغربي آسيا "االسكوا" منير ثابت، أوجه العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين سورية اإلجتماعية 

واالسكوا في مجاالت عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية والسيما بعد توقيع اتفاق إطاري بين االسكوا 
دعم الفني والتقني وسورية ممثلة بهيئة تخطيط الدولة لتحديد المجاالت التي يمكن لالسكوا أن تقدم فيها ال

  .لسورية
  
نائب وزير الخارجية السوري يدعو األسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات اإلقتصادية الغربية على الشعب  

السوري وشعوب المنطقة نائب وزير الخارجية السوري يدعو األسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات 
  طقةاإلقتصادية الغربية على الشعب السوري وشعوب المن

وفي هذا الصدد أكد الدكتور المقداد أن التعاون مع االسكوا هو تعاون وثيق حيث بنت سورية معها عالقات 
متطورة وأنجزت الكثير من المشاريع قبل بدء الحرب اإلرهابية على سورية كما أنها تشارك اآلن بشكل فعال 

  .ت من أجلهافي فعاليات ونشاطات اللجنة وتدعمها في إطار األهداف التي أنشئ
في اإلطار نفسه ألقى الدكتور المقداد الضوء على اآلثار الكارثية للعقوبات االقتصادية األحادية الجانب التي 

يفرضها الغرب على سورية، مؤكدا على الدور المحوري للمنظمات التابعة لألمم المتحدة بشكل عام 
آثارها ليس على الشعب السوري فحسب بل واالسكوا بشكل خاص في التنبيه إلى مخاطر هذه العقوبات و

  .وعلى شعوب المنطقة والعالم
بدوره عبر "ثابت" عن تقدير االسكوا للمشاركة السورية الفعالة في نشاطات اللجنة واجتماعات الخبراء، 
معربا عن قناعته بأن توقيع االتفاق اإلطاري مع سورية إنما يؤكد على أهميتها كدولة عضو في االسكوا، 

را إلى أن االسكوا ستتعاون مع بقية منظمات األمم المتحدة العاملة في سورية ومع الهيئات والجهات مشي
  السورية المعنية في سبيل تنفيذ ما تم االتفاق عليه.
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 المقداد يدعو االسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات االقتصادية الغربية على الشعب السوري وشعوب المنطقة
  )محظة أخبار سوريا(

2018-12-03  
  

استعرض الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع األمين التنفيذي باإلنابة للجنة 
منير ثابت والوفد المرافق له أوجه العمل المشترك وسبل ” االسكوا“االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا 

ة واالجتماعية والسيما بعد توقيع اتفاق تعزيز التعاون بين سورية واالسكوا في مجاالت عمل اللجنة االقتصادي
إطاري بين االسكوا وسورية ممثلة بهيئة تخطيط الدولة لتحديد المجاالت التي يمكن لالسكوا أن تقدم فيها 

  .الدعم الفني والتقني لسورية
  

قات وفي هذا الصدد أكد الدكتور المقداد أن التعاون مع االسكوا هو تعاون وثيق حيث بنت سورية معها عال
متطورة وأنجزت الكثير من المشاريع قبل بدء الحرب اإلرهابية على سورية كما أنها تشارك اآلن بشكل فعال 

  .في فعاليات ونشاطات اللجنة وتدعمها في إطار األهداف التي أنشئت من أجلها
  

ألحادية الجانب التي في اإلطار نفسه ألقى الدكتور المقداد الضوء على اآلثار الكارثية للعقوبات االقتصادية ا
يفرضها الغرب على سورية مؤكدا على الدور المحوري للمنظمات التابعة لألمم المتحدة بشكل عام واالسكوا 
بشكل خاص في التنبيه إلى مخاطر هذه العقوبات وآثارها ليس على الشعب السوري فحسب بل وعلى شعوب 

  .المنطقة والعالم
  

للمشاركة السورية الفعالة في نشاطات اللجنة واجتماعات الخبراء معربا بدوره عبر ثابت عن تقدير االسكوا 
عن قناعته بأن توقيع االتفاق اإلطاري مع سورية إنما يؤكد على أهميتها كدولة عضو في االسكوا مشيرا إلى 

المعنية  أن االسكوا ستتعاون مع بقية منظمات األمم المتحدة العاملة في سورية ومع الهيئات والجهات السورية
 .في سبيل تنفيذ ما تم االتفاق عليه
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شبكة راية ( للجنة النقل واللوجستيات (االسكوا) 19النقل والمواصالت تشارك في إجتماعات الدورة 
  )اإلعالمية

2018-12-04  
  

للجنة النقل  19شارك وكيل وزارة النقل والمواصالت عمار ياسين ممثال عن فلسطين في إجتماعات الدورة 
واللوجستيات التابعة للجنة االمم المتحدة للشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا ( االسكوا ) وورشة 

  . 28/11/2018- 26لفترة من العمل الخاصة بإدارة السالمة المرورية بالعاصمة اللبنانية بيروت با
  

وخالل أعمال الدورة إستعرض وكيل الوزارة أ. ياسين مجمل اإلنجازات التي قامت بها الوزارة ، إبتداًء من 
دوريات  10إعتماد ومصادقة مجلس الوزراء للمخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصالت ، وإضافة 

ظام للنقاط والحجز اإلداري ، والعمل على تعديل قانون للسالمة المرورية مع طاقم مختص ، وكذلك إصدار ن
  .المرور، باإلضافة إلى إصدار عدد من التعليمات المتعلقة بالنقل واألمن والسالمة على الطرق

  
كما إستعرض ممثلو دول األعضاء المشاركة، التطور الحاصل  في مجال النقل واللوجستيات وسبل تنفيذ 

لمتخذة بالخصوص، وتقدمو أيضا بجملة من العروض أبرزها ، فكرة إنشاء برامج االسكوا واالجراءات ا
مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربية ،  وحول أداء اللوجستيات في المنطقة 

ارة بالخدمات العربية ، والذي يُناقَش فيه التحديات الماثلة أمام الدول العربية في التفاوض بشان إتفاقيات التج
، كما تم استعراض وثيقة تسلط الضوء على أهمية النقل البحري في المنطقة العربية قي زيادة التنافسية ، 

ووثيقة من قبل األمانة التنفيذية لالسكوا، حول الثورة التكنولوجية وأثارها على مستقبل قطاع النقل في 
  .المنطقة العربية، وسبل االستعدادات

  
ورشة العمل الخاصة بإدارة السالمة المرورية والذي حضرها كبار المسئولين من وزارات وفيما بتعلق ب

النقل والداخلية ، والتي تمت برعاية مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الخاص بالسالمة المرورية جان تود، 
جزء من فعاليات والبنك الدولي، ك "”UNECE وبالشراكة مع لجنة األمم المتحدة  االقتصادية ألوروبا

للجنة النقل واللوجستيات في االسكوا، فقد تناولت العمل بقضايا السالمة المرورية حسب تعليمات  19الدورة 
األمم المتحدة، وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.. وتم استعراض واقع إدارة السالمة المرورية 

  .المة المرورية في المنطقةوبياناتها، والتوافق على توصيات عملية لتحسين الس
  

وقدم وكيل الوزارة عمار ياسين خالل مشاركته في هذه الورشة ، شرحاً مستفيضاً حول ما تم وما يجري 
العمل عليه في هذا المجال ، مؤكداً على عظم إهتمام الحكومة الفلسطينية بقطاع النقل والسالمة المرورية ، 

رور في موضوع السالمة المرورية من ( مصادقة على مخططات وأشار أيضاً الى دور المجلس األعلى للم
الطرق المعروضة من البلديات والمجالس المحلية ، وعمليات التوعية المرورية بأشكالها المختلفة)، باإلضافة 

للجنة النقل واللوجستيات في االسكوا. كما  19إلى ما تم ذكره سابقا من شرح إلجراءات الوزارة خالل الدورة 
ك في الورشة العقيد زنيد أبو زنيد ممثالً عن وزارة الداخلية والذي قدم بدوره البيانات المتعلقة بالحوادث شار

  المرورية .
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المعلم يتسلم أوراق … المقداد دعا المنظمات األممية إلى التنبيه من آثار العقوبات الغربية على سورية 
  الوطن)( اعتماد سفير أرمينيا الجديد لدى دمشق

  2018-12-04الثالثاء, 
  

بينما تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، أوراق اعتماد، ديكران 
ة والمغتربين، كيفوركيان، سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية أرمينيا لدى دمشق، أكد نائب وزير الخارجي

فيصل المقداد على دور المنظمات األممية بالتنبيه إلى مخاطر اآلثار الكارثية للعقوبات االقتصادية األحادية 
  .الجانب التي يفرضها الغرب على سورية

لألنباء، نسخة عن أوراق اعتماد كيفوركيان سفيراً مفوضاً وفوق العادة » سانا«وتسلم المعلم، وفق وكالة 
  .ة أرمينيا لدى الجمهورية العربية السوريةلجمهوري

ودار الحديث حول العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجاالت لما 
  .فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين

، »اإلسكوا«ية لغربي آسيا من جانب آخر، التقى المقداد األمين التنفيذي باإلنابة للجنة االقتصادية االجتماع
منير ثابت والوفد المرافق، واستعرض معه أوجه العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين سورية 

في مجاالت عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية، والسيما بعد توقيع اتفاق إطاري بين » اإلسكوا«و
أن تقدم فيها الدعم » اإلسكوا«ت التي يمكن لـوسورية ممثلة بهيئة تخطيط الدولة لتحديد المجاال» اإلسكوا«

  .الفني والتقني لسورية
هو تعاون وثيق حيث بنت سورية معها عالقات » اإلسكوا«وفي هذا الصدد، أكد المقداد، أن التعاون مع 

متطورة وأنجزت الكثير من المشاريع قبل بدء الحرب اإلرهابية على سورية كما أنها تشارك اآلن بشكل فعال 
  .ي فعاليات ونشاطات اللجنة وتدعمها في إطار األهداف التي أنشئت من أجلهاف

وفي اإلطار نفسه، ألقى المقداد الضوء على اآلثار الكارثية للعقوبات االقتصادية األحادية الجانب التي 
» اإلسكوا«يفرضها الغرب على سورية، مؤكداً على الدور المحوري لمنظمات األمم المتحدة بشكل عام و

  .بشكل خاص في التنبيه إلى مخاطر هذه العقوبات وآثارها على الشعب السوري وعلى شعوب المنطقة والعالم
للمشاركة السورية الفعالة في نشاطات اللجنة واجتماعات الخبراء، » اإلسكوا«بدوره عبر ثابت عن تقدير 

، »اإلسكوا«ى أهميتها كدولة عضو في معرباً عن قناعته بأن توقيع االتفاق اإلطاري مع سورية إنما يؤكد عل
مشيراً إلى أن اإلسكوا ستتعاون مع بقية منظمات األمم المتحدة العاملة في سورية ومع الهيئات والجهات 

  .السورية المعنية في سبيل تنفيذ ما تم االتفاق عليه
من جهة ثانية، أقامت وزارة الخارجية والمغتربين أمس حفل وداع لسفير جمهورية بيالروس بدمشق 

ألكسندر باناماريوف بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبالده لدى دمشق وذلك في فندق فورسيزنز بدمشق، تم 
  .خالله تقليده وسام االستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

ون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، إلى موقف بيالروس الداعم لسورية في وفي كلمة له لفت معا
مواجهة اإلرهاب والعالقات الوطيدة بين البلدين والتي تستند إلى احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم 

  .التدخل في شؤونها
ت الصداقة بين البلدين ودفع التعاون وأكد سوسان أن السفير باناماريوف بذل كل جهد من شأنه تعزيز عالقا

  .بينهما إلى آفاق رحبة في مختلف المجاالت
حضر الحفل مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس وعدد من السفراء المعتمدين في دمشق 

 وعدد من مديري اإلدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.
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  )شبكة سبق( اإلسكوا: األردن معرض لمخاطر طبيعية
03-12-2018  

  
اشار تقرير إقليمي الى أن المملكة معرضة للعديد من األخطار الطبيعية، السيما المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك 

  . الجفاف والظواهر المتطرفة مثل العواصف الثلجية وموجات الحر والفيضانات الوميضية
  

وأضاف التقرير أن تدفق الالجئين الناتج عن الصراعات اإلقليمية باإلضافة إلى البنى التحتية الضعيفة أصال 
والموارد الطبيعية المحدودة، باتت عبئا على الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة المملكة على الصمود والحد من 

  .مخاطر الكوارث
  

لذي أطلقته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا و دعا تقرير المياه و التنمية السابع ، ا
لدعم دولي وإقليمي وحشد »: تغير المناخ و الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية» (اإلسكوا) بعنوان

  .الموارد لمساعدة الحكومات لمواجهة تغير المناخ و الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية
  

في التقرير أن إدارة الكوارث في المديرية العامة للدفاع المدني التابعة للمجلس األعلى للدفاع المدني  وجاء
في جهود الحد من مخاطر الكوارث في األردن وتعمل على أساسقانون الدفاع المدني لعام » الهيئة الرائدة«

1999.  
  
  
   

تعزيز قدرات التأهب لحاالت الطوارئ و توجه معظم الموارد على الصعيدين الوطني والمحلي إلى 
  .واالستجابة لها. ولكنها لم تعتمد بعد النهج المؤسساتي المتكامل المتعدد القطاعات للحد من مخاطر الكوارث

  
و على غرار العديد من البلدان األخرى في المنطقة، يحتاج األردن إلى بذل المزيد من الجهود للتنسيق بين 

لي بشأن الحد من مخاطر الكوارث بحيث يتم تنسيق أكبر بين المدن و البلديات و المستويين الوطني والمح
إعطاء دور للمجالس المحلية لتعزيز القدرة على الصمود. وكان األردن ناشطا في اإلبالغ عن التقدم المحرز 

قاعدة .وفي  2013وعام  2015وقدم تقريرين مرحليين وطنيين في عام » هيوغو«باتجاه تنفيذ إطار عمل 
البيانات الوطنية هذه، تستند بيانات األخطار الهيدرولوجية والجوية إلى المعلومات التي تم جمعها عن 

. وتشير قاعدة بيانات الخسائر الناجمة عن 2012إلى  1982الكوارث على الصعيد الوطني للفترة الممتدة من 
 163تواترا ، إذ بلغ عدد العواصف الثلجية  الكوارث إلى أن العاصفة الثلجية هي في األردن الكارثة األكثر

كارثة قيدت خالل هذه الفترة، وهو ما يمثل أكثر من الربع يليها الصقيع  593من أصل ما مجموعه 
  .والفيضانات والجفاف

  
  .ودعا التقرير الن تكون آليات التمويل مصممة خصيصا لكل دولة تراعي الحاجات والخصائص لوطنية

  
التقرير على االستفادة من كل إمكانيات التمويل المختلط وحشد المساعدة اإلنمائية الرسمية من  و حث

المصادر اإلقليمية والدولية، وتعزيز الوعي العام حول مخاطر الكوارث و سبل تخفيض قابلية التأثر بتغير 
  .المناخ والمخاطر على كافة المستويات لبناء القدرة على الصمود
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 )دنيا الوطن( للجنة النقل واللوجستيات (إسكوا) 19والمواصالت تشارك في اجتماعات الدورة النقل 
2018-12-04  

  
  دنيا الوطن -رام هللا 

للجنة  19ن فلسطين في اجتماعات الدورة شارك وكيل وزارة النقل والمواصالت، أ. عمار ياسين، ممثالً ع
النقل واللوجستيات التابعة للجنة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وورشة 

  .28/11/2018-26العمل الخاصة بإدارة السالمة المرورية بالعاصمة اللبنانية بيروت بالفترة من 
  

يل الوزارة أ. ياسين مجمل اإلنجازات التي قامت بها الوزارة، ابتداًء من وخالل أعمال الدورة، استعرض وك
دوريات  10اعتماد ومصادقة مجلس الوزراء للمخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصالت، وإضافة 

للسالمة المرورية مع طاقم مختص، وكذلك إصدار نظام للنقاط والحجز اإلداري، والعمل على تعديل قانون 
  .باإلضافة إلى إصدار عدد من التعليمات المتعلقة بالنقل واألمن والسالمة على الطرقالمرور، 

  
  

كما استعرض ممثلو دول األعضاء المشاركة، التطور الحاصل  في مجال النقل واللوجستيات، وسبل تنفيذ 
ة إنشاء برامج (إسكوا) واإلجراءات المتخذة بالخصوص، وتقدموا أيضاً بجملة من العروض أبرزها، فكر

مشروع نظام المعلومات الجغرافية لشبكات النقل بين البلدان العربية، وحول أداء اللوجستيات في المنطقة 
العربية، والذي يُناقَش فيه التحديات الماثلة أمام الدول العربية في التفاوض بشان إتفاقيات التجارة بالخدمات، 

قل البحري في المنطقة العربية في زيادة التنافسية، ووثيقة كما تم استعراض وثيقة تسلط الضوء على أهمية الن
من قبل األمانة التنفيذية لـ (إسكوا)، حول الثورة التكنولوجية، وأثارها على مستقبل قطاع النقل في المنطقة 

  .العربية، وسبل االستعدادات
  

كبار المسئولين من وزارات وفيما بتعلق بورشة العمل الخاصة بإدارة السالمة المرورية، والتي حضرها 
النقل والداخلية، والتي تمت برعاية مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الخاص بالسالمة المرورية، السيد جان 

والبنك الدولي، كجزء من فعاليات  (UNECE) تود، وبالشراكة مع لجنة األمم المتحدة  االقتصادية ألوروبا
في (إسكوا)، فقد تناولت العمل بقضايا السالمة المرورية حسب تعليمات  للجنة النقل واللوجستيات 19الدورة 

األمم المتحدة، وأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتم استعراض واقع إدارة السالمة المرورية وبياناتها، 
  .والتوافق على توصيات عملية لتحسين السالمة المرورية في المنطقة

  
هذه الورشة ، شرحاً مستفيضاً حول ما تم وما يجري العمل عليه في هذا  وقدم ياسين خالل مشاركته في

المجال، مؤكداً على عظم اهتمام الحكومة الفلسطينية بقطاع النقل والسالمة المرورية، مشيراً أيضاً إلى دور 
المجلس األعلى للمرور في موضوع السالمة المرورية من (مصادقة على مخططات الطرق المعروضة من 

بلديات والمجالس المحلية، وعمليات التوعية المرورية بأشكالها المختلفة)، باإلضافة إلى ما تم ذكره سابقاً ال
  .للجنة النقل واللوجستيات في (إسكوا) 19من شرح إلجراءات الوزارة خالل الدورة 

  
وره البيانات المتعلقة كما شارك في الورشة العقيد زنيد أبو زنيد، ممثالً عن وزارة الداخلية، والذي قدم بد

 .بالحوادث المرورية
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  )الوطن( »أسكوا«المقداد يستقبل األمين التنفيذي لـ
  2018-12-04الثالثاء, 

  
تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، أوراق اعتماد، ديكران 

  .كيفوركيان، سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية أرمينيا لدى دمشق
، فقد دار الحديث خالل استقبال المعلم للسفير »لوزارة الخارجية والمغتربين«وبحسب الصفحة الرسمية 

ا كيفوركيان، حول العالقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجاالت لم
  .فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين

على صعيد مواز، أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، خالل استقباله أمس، األمين التنفيذي 
، منير ثابت والوفد المرافق، على الدور المحوري »أسكوا«باإلنابة للجنة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا 

بشكل خاص، في التنبيه إلى مخاطر العقوبات االقتصادية » أسكوا«حدة بشكل عام والـلمنظمات األمم المت
األحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية وآثارها الكارثية على الشعب السوري وعلى شعوب 

  .المنطقة والعالم
و تعاون وثيق حيث ه» أسكوا«، أن التعاون مع »وزارة الخارجية والمغتربين«وأكد المقداد بحسب صفحة 

بنت سورية معها عالقات متطورة وأنجزت الكثير من المشاريع قبل بدء الحرب اإلرهابية على سورية كما 
  .أنها تشارك اآلن بشكل فعال في فعاليات ونشاطات اللجنة وتدعمها في إطار األهداف التي أنشئت من أجلها

الفعالة في نشاطات اللجنة واجتماعات الخبراء، للمشاركة السورية » أسكوا«بدوره عبر ثابت عن تقدير 
، »أسكوا«معرباً عن قناعته بأن توقيع االتفاق اإلطاري مع سورية إنما يؤكد على أهميتها كدولة عضو في 

مشيراً إلى أن المنظمة ستتعاون مع بقية منظمات األمم المتحدة العاملة في سورية ومع الهيئات والجهات 
  .بيل تنفيذ ما تم االتفاق عليهالسورية المعنية في س

من جهة ثانية، أقامت وزارة الخارجية والمغتربين أمس، حفل وداع لسفير جمهورية بيالروس بدمشق 
ألكسندر باناماريوف بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبالده لدى دمشق، وذلك في فندق فورسيزنز، تم خالله 

  .متازةتقليده وسام االستحقاق السوري من الدرجة الم
وفي كلمة له لفت معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، إلى موقف بيالروس الداعم لسورية في 
مواجهة اإلرهاب والعالقات الوطيدة بين البلدين، والتي تستند إلى احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم 

  .التدخل في شؤونها
كل جهد من شأنه تعزيز عالقات الصداقة بين البلدين ودفع التعاون  وأكد سوسان أن السفير باناماريوف بذل

  .بينهما إلى آفاق رحبة في مختلف المجاالت
بدوره أشار باناماريوف إلى البرنامج الذي أطلقه رئيس بالده ألكسندر لوكاشينكو، باستقبال العديد من أبناء 

نتصارات التي حققها الجيش العربي السوري الشهداء من سورية في مخيم ترفيهي، معرباً عن سعادته باال
  بدعم من الحلفاء واألصدقاء.
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ESCWA Adopts ‘Beirut Consensus’ as Input to FfD High-level Dialogue (IISD/ 
Ana Maria Lebada) 
4 December 2018 
 
29 November 2018: The UN Economic and Social Commission for Western Asia 
(ESCWA) organized a conference to crystalize its input to the 2019 High-level 
Dialogue on Financing for Development (FfD) and the UN High-level Political 
Forum on Sustainable Development (HLPF). The resulting ‘Beirut Consensus on 
Financing for Development’ calls for redirecting attention from incentivizing the 
private sector towards addressing de-risking practices and the loss of 
corresponding banking relations, as well as towards the use of innovative ways to 
bridge the small and medium enterprises (SME) funding gap. 
 
The International Conference on ‘Financing Sustainable Development – Curbing 
Illicit Financial Flows (IFFs)’ took place from 28-29 November 2018, in Beirut, 
Lebanon. The outcome document notes that current levels of international private 
inflows remain insufficient to fill the SDG investment gap: foreign direct 
investments (FDIs) have become more volatile and risk averse, at times falling 
short of generating employment and investment multipliers. According to the text, 
efforts to ensure sustained long-term flow of private investments are giving way to 
harmful competitive practices and fiscal conjectures that are further eroding the tax 
base, while multinational corporations are paying “significantly lower tax rates” 
than before the 2008 financial crisis. 
 
The outcome also notes that developing and least developed countries (LDCs) are 
facing tighter global monetary conditions, which exacerbate capital outflows and 
raise debt distress levels as well as the cost of securing financing. The document 
observes that trade and investment protectionism are challenging the multilateral 
trading system and threatening developing countries’ terms of trade. 
 
The text remarks that sustainable development is not currently a priority in the 
global trading system or its rules. Instead, sustainability is dealt with obliquely. As 
the debt bubble continues to rise to unprecedented levels, the document urgently 
calls to urgently establish a multilateral debt workout mechanism to restructure the 
sovereign debt of countries in crisis. 
 
The Beirut Consensus remarks that, while official development assistance (ODA) 
has been increasing in nominal terms, larger portions are being redirected to cover 
refugee costs and humanitarian assistance in donor countries. Noting that ODA 
remains essential for many countries, it emphasizes the need to make progress 
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towards meeting the ODA commitments of the Addis Ababa Action Agenda on 
FFD. By the text, some participants caution against investing ODA in blended 
mechanisms, saying ODA should be directed to strengthening domestic resource 
mobilization and tax collection capacities. 
 
Finally, participants express hope that both the current and upcoming presidencies 
of the Group of 77 and China (G-77/China) will consider the document and propel 
it through FfD processes and milestones in 2019, as well as into the repositioning 
of the role of regional commissions, as part of the reform of the UN development 
system. 
 
In 2019, the annual meeting of the UN Economic and Social Council’s (ECOSOC) 
Forum on FFD Follow-up (FFD Forum) will take place from 15-18 April, and the 
UN General Assembly will hold a High-level Dialogue on FFD, on 26 September. 
The dialogue is mandated in the Addis Ababa Action Agenda (para 132), which 
calls for it to convene back-to-back with the HLPF’s UNGA-level meeting every 
four years. The HLPF’s UNGA-level meeting will take place from 24-25 
September 2019. 
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Combating climate change (The Jordan Times) 
Dec 03,2018 
 
The UN Economic and Social Commission for West Asia (ESCWA) has just 
issued  another warning to the countries in the Middle East that climate change is 
indeed on its way to the region, and with a  vengeance.  
 
The report indicated that its impact on water resources and economic development 
in the countries of the region could be staggering unless something is done soon  to  
prevent  it from occurring,  or worse still, from growing to worse proportions. 
ESCWA fears that the region can expect unusual weather patterns, including the 
frequent occurrence of flashfloods, drastic weather changes, especially extremely 
cold weather conditions followed intermittently by extreme hot and dry spells. The 
ESCWA warning could spell a  doom and gloom scenario for the Arab countries in 
the region unless something meaningful and effective is done swiftly to combat the 
effects of such freak weather conditions.  
 
Therefore, ESCWA is proposing the adoption of an integrated “climate change 
adaption” programme accompanied by a parallel "disaster risk reduction" plan of 
action. For this purpose, the UN regional agency, which is keeping a close watch 
over the socioeconomic development in the region, is proposing three main and 
integrated agendas: The adoption of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction for 2015-2030 
and the faithful implementation of the principles the Paris agreement on climate 
change.  
 
Jordan, however, finds itself at a crossroad: On the one hand, it needs to strengthen 
its ailing economy, fight unemployment, combat inflation but is concurrently 
obliged to impose taxes to replenish its coffers. On the other hand, and under 
current prevailing dire conditions, the country is ill-disposed to give climate 
change goals the priority that they deserve.  
 
For Jordan, first things understandably come first, as indeed is the case for most 
developing countries in the world. Besides, the problems that ESCWA is 
concerned about most are basically regional if not global in nature. Jordan can do 
very little to preempt the onset of climate change and its impact on the area on its 
own and without the aid and support of the international community. Climate 
change is basically a global crisis. No part of the world can alone combat it.   
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Le président du Forum mondial sur la concurrence met en exergue la 
transformation du Conseil de la concurrence du Maroc en instance 
constitutionnelle indépendante (Le Matin) 
03 décembre 201 
 
Le président du Forum mondial sur la concurrence, Fréderic Jenny, a mis en 
exergue les nouveautés apportées par la nouvelle loi marocaine transformant le 
Conseil de la concurrence en instance constitutionnelle indépendante, lors du 
Forum mondial sur la concurrence organisé à Paris les 29 et 30 novembre. Dans 
son allocution d'ouverture, M. Jenny, également président du Comité de la 
concurrence de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), a salué la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de réactiver le 
Conseil de la concurrence du Royaume en nommant à sa tête un nouveau 
président, indique le Conseil dans un communiqué. Ce rendez-vous mondial 
annuel d'importance, organisé par l'OCDE, a été l'occasion pour le nouveau 
président du Conseil de la concurrence, Driss Guerraoui, de tenir des réunions 
bilatérales, de nouer des contacts avec les responsables de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), de l’OCDE et de 
la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (ESCWA), ajoute la 
même source. M. Guerraoui a également assisté à la réunion informelle de la 
région MENA et des pays du Golfe portant sur le renforcement du dialogue 
concernant la concurrence, lors de cet événement tenu pour examiner les thèmes 
relatifs à la relation entre la concurrence et la justice sociale. 
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 المقداد يدعو االسكوا للتنبيه إلى مخاطر العقوبات االقتصادية الغربية على الشعب السوري وشعوب المنطقة
  )الشعب اليومية أونالين(

2018:12:04  
  

) ، خالل استقباله  / دعا فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري اليوم ( االثنين 2018ديسمبر  3دمشق 
األمين التنفيذي باإلنابة للجنة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا) منير ثابت ، االسكوا للتنبيه إلى 

مخاطر العقوبات االقتصادية الغربية على الشعب السوري وشعوب المنطقة ، بحسب االعالم الرسمي 
  . السوري

  
نا) أن المقداد استعرض مع ثابت أوجه العمل المشترك وسبل تعزيز وأفادت وكالة االنباء السورية ( سا

التعاون بين سوريا واالسكوا في مجاالت عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية والسيما بعد توقيع اتفاق 
إطاري بين االسكوا وسوريا ممثلة بهيئة تخطيط الدولة لتحديد المجاالت التي يمكن لالسكوا أن تقدم فيها 

  .م الفني والتقني لسورياالدع
  

وأكد المقداد أن التعاون مع االسكوا هو تعاون وثيق حيث بنت سوريا معها عالقات متطورة وأنجزت الكثير 
من المشاريع قبل بدء الحرب اإلرهابية على سوريا كما أنها تشارك اآلن بشكل فعال في فعاليات ونشاطات 

  .ت من أجلهااللجنة وتدعمها في إطار األهداف التي أنشئ
  

في اإلطار نفسه ألقى المقداد الضوء على اآلثار الكارثية للعقوبات االقتصادية األحادية الجانب التي يفرضها 
الغرب على سوريا ، مؤكدا على الدور المحوري للمنظمات التابعة لألمم المتحدة بشكل عام واالسكوا بشكل 

ليس على الشعب السوري فحسب بل وعلى شعوب  خاص في التنبيه إلى مخاطر هذه العقوبات وآثارها
  .المنطقة والعالم

  
بدوره عبر ثابت عن تقدير االسكوا للمشاركة السورية الفعالة في نشاطات اللجنة واجتماعات الخبراء ، معربا 

عن قناعته بأن توقيع االتفاق اإلطاري مع سوريا إنما يؤكد على أهميتها كدولة عضو في االسكوا ، مشيرا 
ى أن االسكوا ستتعاون مع بقية منظمات األمم المتحدة العاملة في سوريا ومع الهيئات والجهات السورية إل

  .المعنية في سبيل تنفيذ ما تم االتفاق عليه
  

ويشار إلى ان سوريا شاركت أواخر الشهر الماضي في اجتماعات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
  .وفد رسمي عن وزارة النقل وهيئة التخطيط والتعاون الدوليآسيا "اإلسكوا" في بيروت، ب

  
واإلسكوا لجنة إقليمية تابعة لألمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي، وتأسست في 

في بيروت وتهدف إلى تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء، وتحقيق  1973أغسطس 
  .إلقليمي بين المنطقة العربية والمناطق األخرىالتكامل ا

 
 

  
 
 

  


