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األسكوا تستنكر االعتداءات اإلسرائيلية على مدارس األونروا في غزة
الوسط البحرينية

ضمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،اإلسكوا ،صوتها إلى صوت وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا ،لتستنكر قصف مدرسة الفتيات االبتدائية في جباليا،
فجر يوم األربعاء في الثالثين من تموز/يوليو ،وهي مدرسة تابعة لألونروا اعتمدتها األمم المتحدة لتكون
ملجأ آمنا ألكثر من ثالثة آالف مدني كانوا قد هربوا من الموت ،طلبا للحماية تحت راية األمم المتحدة وفي
كنف القانون الدولي.
وأكدت األمينة التنفيذية لإلسكوا ريما خلف  ،على أن اإلسكوا تقف إلى جانب األونروا والعاملين فيها ،وقد
أظهروا ،على الرغم من قسوة الظروف وشح الموارد ،شجاعة تفوق الوصف وتفانيا بال حدود ،فكانوا مثال
االلتزام بالمبادئ والقيم التي تحمل لواءها المنظمة الدولية واإلنسانية بأسرها.
وأضافت األمينة التنفيذية أن هذا الهجوم هو السادس على مدرسة تابعة لألونروا منذ بدء العدوان
اإلسرائيلي األخير على غزة ،ويأتي في سياق نهج من االنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي منذ
بداية االحتالل اإلسرائيلي.
يشار إلى أن اإلسكوا ،وباعتبارها الهيئة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية
في المنطقة العربية ،وثقت اآلثار المدمرة لالحتالل ولالنتهاكات اإلسرائيلية على الظروف االقتصادية
واالجتماعية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل وما لذلك من تبعات على تحقيق االستقرار والتنمية
في المنطقة.

«اإلسكوا» :قصف المدارس صفعة للقانون الدولي
المستقبل

أعلنت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) استنكارها االعتداءات اإلسرائيلية
على مدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في غزة ،ووصفتها بأنها
«صفعة جديدة للقانون الدولي».
وقالت(اإلسكوا) في بيان انها تضم صوتها إلى صوت وكالة (األونروا) ،و«تستنكر بأشد عبارات االستنكار
قصف مدرسة الفتيات االبتدائية في جباليا ،فجر يوم األربعاء الواقع فيه  03تموز/يوليو  ،4302وهي
مدرسة تابعة لألونروا اعتمدتها األمم المتحدة لتكون ملجأ آمنا ألكثر من  0033مدني ،هربوا من الموت،
طلبا للحماية تحت راية األمم المتحدة وفي كنف القانون الدولي.
وأكدت األمينة التنفيذية لإلسكوا ريما خلف «أن اإلسكوا تقف إلى جانب األونروا والعاملين فيها ،وقد
أظهروا ،على الرغم من قسوة الظروف وشح الموارد ،شجاعة تفوق الوصف وتفانيا بال حدود ،فكانوا مثال
االلتزام بالمبادئ والقيم التي تحمل لواءها المنظمة الدولية واإلنسانية بأسرها» .وأضافت «أن هذا الهجوم
هو السادس على مدرسة تابعة لألونروا منذ بدء العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة ،ويأتي في سياق نهج
من االنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي .وحصيلة هذه االنتهاكات
المتمادية ال تقتصر على خسائر ال تعد وال تحصى في األرواح ،بل دمار ومأساة ومعاناة تتجدد صورها
وفصولها عبر سنين طويلة ،وواقع مرير يتنافى مع أي نية للعمل من أجل السالم ويحبط أي محاولة
إلحالله».
وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بينة تشهد عليها أكثر من هيئة تابعة لألمم المتحدة ،وال سيما محكمة
العدل الدولية التي هي الهيئة القضائية الرئيسية في المنظمة الدولية ،وقد وثقت هذه االنتهاكات مئات
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس األمن ،وكذلك تقارير األمين العام لألمم المتحدة.
وقد وثقت اإلسكوا ،باعتبارها الهيئة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية في
المنطقة العربية ،اآلثار المدمرة لالحتالل ولالنتهاكات اإلسرائيلية على الظروف االقتصادية واالجتماعية
للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل وما لذلك من تبعات على تحقيق االستقرار والتنمية في المنطقة.

وإسرائيل ال يجوز أن تستثنى من المحاسبة على ما ترتكبه ،فبقاؤها استثناء من أي حساب أو عقاب
«وتحديها المتعمد» للقانون الدولي هو مصدر خطر وتهديد دائم لألمن والسلم الدوليين.
وتوجهت خلف بأحر التعازي إلى أسر المدنيين العزل الذين قضوا في الهجوم األخير وكذلك إلى أسر
الموظفين الثمانية في األونروا الذي قُتلوا أثناء أدائهم الواجب اإلنساني النبيل.
أضافت خلف« :بمزيج من الغضب والحزن تنفطر قلوبنا على أهل غزة وأطفالها ،الذين يعيشون ظروفا ال
إنسانية تفوق كل وصف ،محرومين من أبسط حقوقهم ،يعانون التصعيد تلو التصعيد ،رازحين تحت وطأة
حصار جائر مستمر على قطاع غزة منذ سبعة أعوام ،واحتالل عسكري جاثم على فلسطين منذ عام 0691
على مرأى من العالم بأسره» .لقد آن األوان القتالع جذور هذه المعاناة الطويلة المضنية .وقف إطالق النار
وفك الحصار الجائر ضرورة ملحة ولكنه غير كاف .فالسالم الشامل كما ورد في تقرير األمين العام لن
يكون ممكنا «إال بإنهاء االحتالل ،وبمنح السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل حقوقهم ،وتنفيذ
قرارات األمم المتحدة ،والتقيد بالقانون الدولي واألعراف الدولية».

"اإليسيسكو" و "اإلسكوا" تستنكران عجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم
إسرائيل في غزة
وكالة األنباء القطرية

أعرب المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "اإليسيسكو" ،عبد العزيز بن عثمان
التويجري ،عن استنكاره لـ"عجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم البشعة" التي ترتبكها إسرائيل في حق
أهالي قطاع غزة ،داعيا الدول األعضاء في المنظمة إلى "المسارعة لنجدة أهالي القطاع".
واعتبر التويجري ،في بيان أصدرته منظمة اإليسيسكو ،أن "مواقف الدول الكبرى والمنظمات الدولية
القائمة على سياسة الكيل بمكاييل تجاه القضايا الدولية تزيد من استهتار إسرائيل بالقانون الدولي وغطرستها
ضد الشعب الفلسطيني" ،مشيدا بالمواقف التي أعلنت عنها بعض دول أمريكا الالتينية من العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا "أحرار العالم ومحبي العدل والسالم إلى تكثيف جهودهم لفضح إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق
الفلسطينيين ،والعمل على وقفها".
واستهجن التويجري القصف المتواصل للقوات اإلسرائيلية لألطفال والنساء والمدارس والمباني السكنية
ومحطة الكهرباء والمرافق الحيوية ،واستهدافها لمدارس "األونروا" التابعة لألمم المتحدة ،ومقتل عشرات
األطفال والنساء والشيوخ الذين احتموا داخلها.
"اإلسكوا" تستنكر االعتداءات اإلسرائيلية على مدارس "األونروا" في غزة
كما انضمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا إلى وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا في استنكار قصف مدرسة الفتيات االبتدائية في جباليا فجر اول امس
األربعاء وهي مدرسة تابعة لألونروا اعتمدتها األمم المتحدة لتكون ملجأ آمنا ألكثر من ثالثة آالف مدني
كانوا قد هربوا من الموت طلبا للحماية تحت راية األمم المتحدة وفي كنف القانون الدولي.
وأكدت ريما خلف األمينة التنفيذية لإلسكوا على أن اللجنة تقف إلى جانب األونروا والعاملين فيها وقد
أظهروا على الرغم من قسوة الظروف وشح الموارد شجاعة تفوق الوصف وتفانيا بال حدود فكانوا مثال
االلتزام بالمبادئ والقيم التي تحمل لواءها المنظمة الدولية واإلنسانية بأسرها.
وأضافت أن هذا الهجوم هو السادس على مدرسة تابعة لـألونروا منذ بدء العدوان اإلسرائيلي األخير على
غزة ويأتي في سياق نهج من االنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي.

يشار إلى أن اإلسكوا وباعتبارها الهيئة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية
في المنطقة العربية وثقت اآلثار المدمرة لالحتالل ولالنتهاكات اإلسرائيلية على الظروف االقتصادية
واالجتماعية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل وما لذلك من تبعات على تحقيق االستقرار والتنمية
في المنطقة.

قصف إسرائيل لمدارس األونروا بغزة "صفعة جديدة للقانون الدولي" (اإلسكوا)
منارة

وصفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)  ،التي يوجد مقرها ببيروت،
االعتداءات اإلسرائيلية على مدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في
غزة ،بأنها "صفعة جديدة للقانون الدولي" .واستنكر بيان للجنة القصف الذي تعرضت له ،األربعاء
الماضي ،مدرسة الفتيات االبتدائية في جباليا التابعة لألونروا والتي اعتمدتها األمم المتحدة لتكون ملجأ آمنا
ألكثر من ثالثة آالف مدني ،هربوا من الموت ،طلبا للحماية تحت راية األمم المتحدة وفي كنف القانون
الدولي .ونقل البيان عن األمينة التنفيذية ل(اإلسكوا) ريما خلف قولها إن اللجنة تقف إلى جانب (األونروا)
والعاملين فيها ،الذين أظهروا على الرغم من قسوة الظروف وشح الموارد ،شجاعة تفوق الوصف وتفانيا
بال حدود ،فكانوا مثال االلتزام بالمبادئ والقيم التي تحمل لواءها المنظمة الدولية واإلنسانية بأسرها".
وذكرت بأن هذا الهجوم هو السادس على مدرسة تابعة ل(األونروا) منذ بدء العدوان اإلسرائيلي األخير على
غزة" ،مشيرة الى أنه يأتي في سياق نهج من االنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي منذ بداية
االحتالل اإلسرائيلي .وأبرزت أن االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي واضحة وتشهد عليها أكثر من هيئة
تابعة لألمم المتحدة ،وخاصة محكمة العدل الدولية ،كما وثقت هذه االنتهاكات مئات القرارات الصادرة عن
الجمعية العامة ومجلس األمن ،وكذلك تقارير األمين العام لألمم المتحدة .من جهتها ،تؤكد المسؤولة األممية
فإن (اإلسكوا) ،باعتبارها الهيئة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية في
المنطقة العربية ،قد وثقت اآلثار المدمرة لالحتالل ولالنتهاكات اإلسرائيلية على الظروف االقتصادية
واالجتماعية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل وما لذلك من تبعات على تحقيق االستقرار والتنمية
في المنطقة.

األسكوا تستنكر االعتداءات اإلسرائيلية على مدارس األونروا في غزة
مركز أنباء األمم المتحدة

ضمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،اإلسكوا ،صوتها إلى صوت وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا ،لتستنكر قصف مدرسة الفتيات االبتدائية في جباليا،
فجر يوم األربعاء في الثالثين من تموز/يوليو ،وهي مدرسة تابعة لألونروا اعتمدتها األمم المتحدة لتكون
ملجأ آمنا ألكثر من ثالثة آالف مدني كانوا قد هربوا من الموت ،طلبا للحماية تحت راية األمم المتحدة وفي
كنف القانون الدولي.
وأكدت ريما خلف األمينة التنفيذية لإلسكوا ،على أن اإلسكوا تقف إلى جانب األونروا والعاملين فيها ،وقد
أظهروا ،على الرغم من قسوة الظروف وشح الموارد ،شجاعة تفوق الوصف وتفانيا بال حدود ،فكانوا مثال
االلتزام بالمبادئ والقيم التي تحمل لواءها المنظمة الدولية واإلنسانية بأسرها.
وأضافت األمينة التنفيذية أن هذا الهجوم هو السادس على مدرسة تابعة لألونروا منذ بدء العدوان اإلسرائيلي
األخير على غزة ،ويأتي في سياق نهج من االنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي منذ بداية االحتالل
اإلسرائيلي.
يشار إلى أن اإلسكوا ،وباعتبارها الهيئة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية
في المنطقة العربية ،وثقت اآلثار المدمرة لالحتالل ولالنتهاكات اإلسرائيلية على الظروف االقتصادية
واالجتماعية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل وما لذلك من تبعات على تحقيق االستقرار والتنمية
في المنطقة.

«اإلسكوا» :قصف المدارس صفعة للقانون الدولي
الجئ.نت

أعلنت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) استنكارها االعتداءات اإلسرائيلية
على مدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في غزة ،ووصفتها بأنها
«صفعة جديدة للقانون الدولي».
وقالت(اإلسكوا) في بيان انها تضم صوتها إلى صوت وكالة (األونروا) ،و«تستنكر بأشد عبارات االستنكار
قصف مدرسة الفتيات االبتدائية في جباليا ،فجر يوم األربعاء الواقع فيه  03تموز/يوليو  ،4302وهي
مدرسة تابعة لألونروا اعتمدتها األمم المتحدة لتكون ملجأ آمنا ألكثر من  0033مدني ،هربوا من الموت،
طلبا للحماية تحت راية األمم المتحدة وفي كنف القانون الدولي
وأكدت األمينة التنفيذية لإلسكوا ريما خلف «أن اإلسكوا تقف إلى جانب األونروا والعاملين فيها ،وقد
أظهروا ،على الرغم من قسوة الظروف وشح الموارد ،شجاعة تفوق الوصف وتفانيا بال حدود ،فكانوا مثال
االلتزام بالمبادئ والقيم التي تحمل لواءها المنظمة الدولية واإلنسانية بأسرها» .وأضافت «أن هذا الهجوم
هو السادس على مدرسة تابعة لألونروا منذ بدء العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة ،ويأتي في سياق نهج
من االنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي .وحصيلة هذه االنتهاكات
المتمادية ال تقتصر على خسائر ال تعد وال تحصى في األرواح ،بل دمار ومأساة ومعاناة تتجدد صورها
وفصولها عبر سنين طويلة ،وواقع مرير يتنافى مع أي نية للعمل من أجل السالم ويحبط أي محاولة
إلحالله».
وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بينة تشهد عليها أكثر من هيئة تابعة لألمم المتحدة ،وال سيما محكمة
العدل الدولية التي هي الهيئة القضائية الرئيسية في المنظمة الدولية ،وقد وثقت هذه االنتهاكات مئات
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس األمن ،وكذلك تقارير األمين العام لألمم المتحدة.
وقد وثقت اإلسكوا ،باعتبارها الهيئة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية في
المنطقة العربية ،اآلثار المدمرة لالحتالل ولالنتهاكات اإلسرائيلية على الظروف االقتصادية واالجتماعية
للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل وما لذلك من تبعات على تحقيق االستقرار والتنمية في المنطقة.

وإسرائيل ال يجوز أن تستثنى من المحاسبة على ما ترتكبه ،فبقاؤها استثناء من أي حساب أو عقاب
«وتحديها المتعمد» للقانون الدولي هو مصدر خطر وتهديد دائم لألمن والسلم الدوليين.
وتوجهت خلف بأحر التعازي إلى أسر المدنيين العزل الذين قضوا في الهجوم األخير وكذلك إلى أسر
الموظفين الثمانية في األونروا الذي قُتلوا أثناء أدائهم الواجب اإلنساني النبيل.
أضافت خلف« :بمزيج من الغضب والحزن تنفطر قلوبنا على أهل غزة وأطفالها ،الذين يعيشون ظروفا ال
إنسانية تفوق كل وصف ،محرومين من أبسط حقوقهم ،يعانون التصعيد تلو التصعيد ،رازحين تحت وطأة
حصار جائر مستمر على قطاع غزة منذ سبعة أعوام ،واحتالل عسكري جاثم على فلسطين منذ عام 0691
على مرأى من العالم بأسره» .لقد آن األوان القتالع جذور هذه المعاناة الطويلة المضنية .وقف إطالق النار
وفك الحصار الجائر ضرورة ملحة ولكنه غير كاف .فالسالم الشامل كما ورد في تقرير األمين العام لن
يكون ممكنا «إال بإنهاء االحتالل ،وبمنح السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل حقوقهم ،وتنفيذ
قرارات األمم المتحدة ،والتقيد بالقانون الدولي واألعراف الدولية».

ESCWA strongly condemns Israel's
attacks on UNRWA schools in Gaza
Zaywa
the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
joined the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East (UNRWA) in condemning in the strongest terms the shelling of the
Jabalia Elementary Girls' School on Wednesday, 30 July 2014. The targeted
UNRWA-run school was a United Nations-designated shelter in Gaza and a safe
haven for 3,300 civilians who had sought refuge there under the banner of the
United Nations and international law.
The Executive-Secretary of ESCWA, Ms. Rima Khalaf, affirmed that "ESCWA stands
firmly behind UNRWA and its staff who, amidst dire conditions and scarce
resources, have displayed legendary courage, dedication and compassion in
defending the ideals of the United Nations and all human values".
She added that the attack was the sixth on an UNRWA-run school in Gaza since
the start of the current Israeli offensive, and constituted part of a pattern of
international humanitarian law violations since the beginning of the Israeli
occupation of Palestine. This pattern has not only led to the loss of countless
precious lives, perpetuated misery and suffering, but has also generated
conditions that hinder any attempt to establish peace.
Israeli violations of international law have been clearly documented by various
United Nations organs, including the International Court of Justice, which is the
principal judicial organ of the United Nations; in numerous General Assembly and
Security Council resolutions; and in reports of the Secretary-General.
Furthermore, reports by ESCWA, the United Nations body concerned with social
and economic development in the Arab region, have detailed the detrimental

effects of Israeli violations on the socioeconomic conditions of Palestinians living
under Israeli occupation and on stability and development prospects in the
region.
Israel cannot remain unaccountable for its actions. Impunity and "deliberate
defiance" of international law only foster further instability and threaten
international peace and security.
Khalaf extended her heartfelt condolences to the families of the innocent civilians
killed during the ongoing Israeli offensive and to the families of the eight UNRWA
staff members who lost their lives carrying out their noble duties. Khalaf added,
"Our hearts bleed for the people of Gaza and its children, who have been living
under inhumane conditions for so long, deprived of their most basic rights. While
their suffering has been intensified by the recent escalation in violence, its root
causes are the seven-year siege on the Gaza Strip and the ongoing Israeli military
occupation since 1967".
It is time to address those root causes. A ceasefire and an end to the blockade are
a categorical imperative. Comprehensive peace and the resolution of pertinent
issues, as the Secretary-General concluded in his report on the impact of the
Israeli occupation, "can only be achieved by ending the occupation, attaining the
rights of the Palestinians... living under occupation, the implementation of
relevant United Nations resolutions and the adherence to international law and
norms".
ESCWA is the Economic and Social Commission for Western Asia, the regional arm
of the United Nations in Arab States.
For further inquiries, please contact the ESCWA Communication and Information
Unit on +961 70-993144, +961 03-910930 and +961 76-046402
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The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
joined the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East (UNRWA) in condemning, in the strongest terms, the shelling of the
Jabalia Elementary Girls School on Wednesday, 30 July 2014.
The targeted UNRWA-run school was a United Nations-designated shelter in Gaza
and a safe haven for 3,300 civilians who had sought refuge there under the
banner of the United Nations and international law The Executive-Secretary of
ESCWA, Rima Khalaf, affirmed that ESCWA stands firmly behind UNRWA and its
staff who, amidst dire conditions and scarce resources, have displayed legendary
courage , dedication and compassion in defending the ideals of the United
Nations and all human values.
Khalaf added that the attack was the sixth on an UNRWA-run school in Gaza since
the start of the current Israeli offensive and constituted part of a pattern of
international humanitarian law violations since the beginning of the Israeli
occupation of Palestine. This pattern has not only led to the loss of countless
precious lives, perpetuated misery and suffering, but has also generated
conditions that hinder any attempt to establish peace.

