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 ى انتهاكاتها لن يحقق السالماستمرار إفالت إسرائيل من العقاب عل": اإلسكوا"

  

على  (اإلسكوا)أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا - وفا 6192-8-91بيروت 

األمين العام لألمم المتحدة التي تعّدها سنوياً حول  ةمذكر اليوم الجمعة، يموقعها اإللكترون

اإلسرائيلي  للالحتال ةواالجتماعيةاالقتصادي تاالنعكاسا

وللسكان  ةالشرقي سالقد افيهابم ،المحتلة ةاألرض الفلسطيني يف يالفلسطين بللشع ةالمعيشي لاألحوا ىعل

 .المحتل يالسور نالجوال يف بالعر

إلى أن إسرائيل مستمرة في انتهاكها لمبادئ ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك ( التقرير)وتخلص المذكرة 

ى األرض بالقوة ومن خالل سياساتها وممارستها التمييزية، فضالً عن انتهاكاتها عدم جواز االستيالء عل

 .للقانون الدولي اإلنساني

كما تؤكد أن تحقيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب، ويذّكر بما قاله 

 .األمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على االحتالل

المذكرة مختلف جوانب نظام االحتالل اإلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم بالتمييز  وتتناول 

والعقوبات الجماعية وغيرها من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، 

 .9127 العام وانعكاسات ذلك على المواطنين الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت االحتالل منذ

خالل الجلسة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك ( المذكرة)وقد تم عرض هذا التقرير

الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضاً خالل شهر  يوسيتم عرضه مجدداّ ف ،6192 يوليو/تموز65 بتاريخ

صدار قرار بشأنه كما جرت العادة في أكتوبر القادم ليتم مناقشته من قبل الدول األعضاء وإ/تشرين األول

 .كل عام

 :النص الكامل للتقرير على الرابط التالي

 /https://www.unescwa.org/ar/publicationsاالحتالل-تداعيات-العام-األمين-مذكرة-

 2619-االجتماعية-االقتصادية-اإلسرائيلي

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2016
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2016


 
 

 
 
 ال سالم من دون معاقبة اسرائيل": االسكوا"

أن تحقيق السالم في األراضي ( اإلسكوا)آسيا أكدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

ونشرت اللجنة على .الفلسطينية المحتلّة يبقى صعب المنال في ظّل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب

موقعها االلكتروني، مذكرة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، التي ُتعّدها سنوياً حول االنعكاسات 

لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األراضي االقتصادية واالجتماعية 

وخلُص التقرير إلى أن .الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان في الجوالن السوري المحتل

األرض ُمستمرة في انتهاكها لمبادئ ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عدم جواز االستيالء على "إسرائيل 

وُيشّدد ".بالقّوة ومن خالل سياساتها وممارستها التمييزية، فضالً عن انتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني

التقرير على أن تحقيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب، ويذّكر بما 

ويتناول التقرير مختلف جوانب نظام االحتالل .تاللقاله األمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرّد على االح

اإلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تّتسم بالتمييز والعقوبات الجماعية وغيرها من الممارسات والسياسات 

التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، وانعكاسات ذلك على المواطنين الفلسطينيين والسوريين الرازحين 

وتّم عرض هذا التقرير خالل الجلسة العامة للمجلس االقتصادي .7691ل منذ العام تحت االحتال

واالجتماعي في نيويورك في تموز الماضي، على أن يتّم عرضه ُمجدداّ في الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ه كما جرت أيضاً خالل شهر تشرين األول الُمقبل، لتتّم مناقشته من قبل الدول األعضاء وإصدار قرار بشأن

 .العادة في كل عام

 "(السفير)"

 https://assafir.com/Article/5/507446/SameChannel 

  

https://assafir.com/Article/5/507446/SameChannel


 

 ال سالم في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب: «اإلسكوا»

تحقيق السالم يبقى صعب »أن ( اإلسكوا)أكدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
، مذكرة بما قاله األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون «المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب

 .«من الطبيعة البشرية الرد على االحتالل»بأنه 
 

على موقعها اإللكتروني مذكرة إلى األمين العام لألمم المتحدة، والتي تعّدها سنوياً » سكوااإل»فقد أطلقت 
حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في 

 .ن السوري المحتلاألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوال
 

إسرائيل مستمرة في انتهاكها لمبادئ ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عدم جواز »ويخلص التقرير إلى أن 
االستيالء على األرض بالقوة ومن خالل سياساتها وممارستها التمييزية، فضالً عن انتهاكاتها للقانون الدولي 

  .»اإلنساني
 

، «قيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقابتح»كما يؤكد التقرير على أن 
 .»من الطبيعة البشرية الرد على االحتالل»ويذّكر بما قاله األمين العام بأنه 

 
بالتمييز »وتناول التقرير مختلف جوانب نظام االحتالل اإلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم 

ها من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، والعقوبات الجماعية وغير
 .»7691وانعكاسات ذلك على المواطنين الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت االحتالل منذ العام 

 
 52وقد تم عرض هذا التقرير خالل الجلسة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك بتاريخ 

، وسيتم عرضه مجددا في الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضاً خالل شهر تشرين األول المقبل، 5179تموز 
 .لتتم مناقشته من قبل الدول األعضاء وإصدار قرار بشأنه كما جرت العادة في كل عام

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?type=NP&ArticleID=714280 

  

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?type=NP&ArticleID=714280


 
 

ال سالم في ظل استمرار إفالت إسرائيل من : ت االحتالل االسرائيلياالسكوا أطلقت تقريرا حول انعكاسا
 العقاب على انتهاكاتها

 http://www.lebanonfiles.com/news/1075464 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1075464
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، مذكرة بما قاله األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون «المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب
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على موقعها اإللكتروني مذكرة إلى األمين العام لألمم المتحدة، والتي تعّدها سنوياً » سكوااإل»فقد أطلقت 
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 .»من الطبيعة البشرية الرد على االحتالل»ويذّكر بما قاله األمين العام بأنه 

 
بالتمييز »وتناول التقرير مختلف جوانب نظام االحتالل اإلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم 

ها من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، والعقوبات الجماعية وغير
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 .لتتم مناقشته من قبل الدول األعضاء وإصدار قرار بشأنه كما جرت العادة في كل عام

 

.com/index.php?s=7&ss=13&id=17757lcrc-http://www.center  

 

http://www.center-lcrc.com/index.php?s=7&ss=13&id=17757


 

 ’’إسرائيل’’ إفالت استمرار ظل في سالم ال: االسكوا

" إسرائيل"تقريراً خلص إلى أن ( اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نشرت لجنة األمم المتحدة 
مستمرة في انتهاكها لمبادىء ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة ومن 

أن تحقيق السالم خالل سياساتها وممارستها التمييزية، فضال عن انتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني، مؤكدا 
من "من العقاب، مذكرا بما قاله األمين العام بأنه " إسرائيل"يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفالت 

 ."الطبيعة البشرية الرد على االحتالل

http://bit.ly/2bXBD5J  
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 حول ممارسات االحتالل بحق الفلسطينيين" لإلسكوا"األمم المتحدة تطلق التقرير السنوي 

 
 المتحدة، لألمم العام األمين تقرير ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت

 األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات حول سنوًيا تعّده الذي
 وللسكان الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني عبللشالمعيشية

 .المحتل السوري الجوالن في العرب

 في مستمرة إسرائيل أن إلى الجمعة، مساء بالقاهرة، المتحدة األمم مكتب وزعه الذي التقرير، وأشار
 خالل ومن بالقوة األرض على االستيالء جواز عدم ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ انتهاكها

 . اإلنساني الدولي للقانون انتهاكاتها عن فضاًل  التمييزية، وممارستها سياساتها

 ويذّكر العقاب، من إسرائيل إفالت استمرار ظل في المنال صعب يبقى السالم تحقيق أن على التقرير وأكد
 .االحتالل على الرد البشرية الطبيعة من بأنه العام األمين قاله بما

 وغيرها الجماعية والعقوبات بالتمييز، تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام إن :وقال
 المواطنين على ذلك وانعكاسات اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات من

 .7691 العام منذ االحتالل تحت النازحين والسوريين الفلسطينيين

 

 https://www.albawabhnews.com/2074764 
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 استمرار إفالت إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها لن يحقق السالم: ”اإلسكوا“" اخبار فلسطين"اخر 

 
واالجتماعية أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية  – PNN/بيروت 5179-8-76فلسطين اليوم الجمعة 

على موقعها اإللكتروني اليوم الجمعة، مذكرة األمين العام لألمم المتحدة التي تعّدها ( اإلسكوا)لغربي آسيا 
سنوياً حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب 

قدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن السوري الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها ال
 .المحتل

إلى أن إسرائيل مستمرة في انتهاكها لمبادئ ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عدم ( التقرير)وتخلص المذكرة 
جواز االستيالء على األرض بالقوة ومن خالل سياساتها وممارستها التمييزية، فضالً عن انتهاكاتها للقانون 

 .ي اإلنسانيالدول

كما تؤكد أن تحقيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب، ويذّكر بما قاله 
 .األمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على االحتالل

المذكرة مختلف جوانب نظام االحتالل اإلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم بالتمييز  وتتناول
والعقوبات الجماعية وغيرها من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، 

 .7691وانعكاسات ذلك على المواطنين الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت االحتالل منذ العام 

خالل الجلسة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك ( المذكرة)وقد تم عرض هذا التقرير
، وسيتم عرضه مجدداّ في الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضاً خالل شهر 5179يوليو /تموز 52بتاريخ 

ار بشأنه كما جرت العادة في أكتوبر القادم ليتم مناقشته من قبل الدول األعضاء وإصدار قر/تشرين األول
 .كل عام

 وفا

 

 http://bit.ly/2bHIVX2 
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 السالم يحقق لن انتهاكاتها على العقاب من إسرائيل إفالت استمرار: ”اإلسكوا“

 موقعها على( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت – PNN/بيروت

 االقتصادية االنعكاسات حول سنوياً  تعّدها التي المتحدة لألمم العام األمين مذكرة الجمعة، اليوم اإللكتروني

 المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية

 .المحتل السوري الجوالن في العرب وللسكان الشرقية القدس يهاف بما

 عدم ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ انتهاكها في مستمرة إسرائيل أن إلى( التقرير) المذكرة وتخلص

 للقانون انتهاكاتها عن فضالً  التمييزية، وممارستها سياساتها خالل ومن بالقوة األرض على االستيالء جواز

 .اإلنساني وليدال

 قاله بما ويذّكر العقاب، من إسرائيل إفالت استمرار ظل في المنال صعب يبقى السالم تحقيق أن تؤكد كما

 .االحتالل على الرد البشرية الطبيعة من بأنه العام األمين

 بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام جوانب مختلف المذكرة وتتناول

 اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات من وغيرها الجماعية والعقوبات

 .7691 العام منذ االحتالل تحت الرازحين والسوريين الفلسطينيين المواطنين على ذلك وانعكاسات

 نيويورك في واالجتماعي االقتصادي للمجلس العامة الجلسة خالل( المذكرة)التقرير هذا عرض تم وقد

 شهر خالل أيضاً  المتحدة لألمم العامة الجمعية في مجدداّ  عرضه وسيتم ،5179 يوليو/تموز 52 بتاريخ

 في العادة جرت كما بشأنه قرار وإصدار األعضاء الدول قبل من مناقشته ليتم القادم أكتوبر/األول تشرين

 .عام كل

 

 وفا

 

 

 

 

 



 

 حال استمرار إفالت إسرائيل من العقاب.. لن يتحقق السالم: األمم المتحدة

ربي آسيا على موقعها الرسمى اإللكتروني االقتصادية واالجتماعية لغ” اإلسكوا“نشرت لجنة األمم المتحدة 

اليوم الجمعة، مذكرة األمين العام لألمم المتحدة التي تعّدها سنوياً حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية 

القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن السوري  لالحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 

 .المحتل

إلى أن إسرائيل مستمرة في انتهاكها لمبادئ ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عدم ( التقرير)وتخلص المذكرة 

جواز االستيالء على األرض بالقوة ومن خالل سياساتها وممارستها التمييزية، فضالً عن انتهاكاتها للقانون 

 .الدولي اإلنساني

إفالت إسرائيل من العقاب، ويذّكر بما قاله  كما تؤكد أن تحقيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار

 .األمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على االحتالل

موقع الوحدة االخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر االخبار لحظة وقوعها 

ونقدم لكم حصادنا االخباري لجميع الدول  اخر االخبار الرياضية والعربية والعالمية واالخبار المنوعة كما

 العربية

يمكنك  -حال استمرار إفالت إسرائيل من العقاب .. لن يتحقق السالم: األمم المتحدة -اخر االخبار | الخبر 

ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته  نيوز السهم : مشاهدة مصدر الخبر االصلي من الرابط التالي وهو

 .انما تقع المسؤولية على الناشر االصلي للخبرالكاملة عن محتوي اي خبر و
 

http://bit.ly/2bvSnAj 

 

 

 

 

 

http://www.alsahmnews.com/333498/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.alsahmnews.com/333498/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://bit.ly/2bvSnAj


 

 

لن يتحقق السالم إذا أفلتت إسرائيل من العقاب: األمم المتحدة  

مذكرة على موقعها اإللكتروني ( اإلسكوا)أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
األمين العام لألمم المتحدة التي تعّدها سنوًيا حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي 
على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان 

 .العرب في الجوالن السوري المحتل

أن إسرائيل مستمرة في انتهاكها لمبادئ ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عدم جواز  ويخلص التقرير إلى
االستيالء على األرض بالقوة ومن خالل سياساتها وممارستها التمييزية، فضالً عن انتهاكاتها للقانون الدولي 

ت إسرائيل من العقاب، كما يؤكد التقرير أن تحقيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفال. اإلنساني
 .ويذّكر بما قاله األمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على االحتالل

ويتناول هذا مختلف جوانب نظام االحتالل اإلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم بالتمييز والعقوبات 
لي اإلنساني، وانعكاسات ذلك الجماعية وغيرها من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدو
 .7691على المواطنين الفلسطينيين والسوريين الواقعين تحت االحتالل منذ العام 

 52وقد تم عرض هذا التقرير خالل الجلسة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك بتاريخ 
ا خالل شهر  أكتوبر القادم ليتم ، وسيتم عرضه مجددا في الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضً 5179يوليو 

 .مناقشته من قبل الدول األعضاء وإصدار قرار بشأنه كما جرت العادة في كل عام

http://bit.ly/2bIIZqr  

  

http://bit.ly/2bIIZqr


 

 

 السالم يحقق لن العقاب من" إسرائيل" إفالت استمرار": اإلسكوا"

 اليوم اإللكتروني موقعها على( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت
 واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات حول سنوياً  تعّدها التي المتحدة لألمم العام األمين مذكرة الجمعة،
 فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل

 .المحتل السوري الجوالن في العرب وللسكان الشرقية القدس

 ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ انتهاكها في مستمرة" إسرائيل" أن إلى( التقرير) المذكرة وتخلص
 انتهاكاتها عن فضالً  التمييزية، وممارستها سياساتها خالل ومن بالقوة األرض على االستيالء جواز عدم

 .اإلنساني الدولي للقانون

 قاله بما ويذّكر العقاب، من" إسرائيل" إفالت استمرار ظل في المنال صعب يبقى السالم تحقيق أن تؤكد كما
 .االحتالل على الرد البشرية الطبيعة من بأنه العام األمين

 بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام جوانب مختلف المذكرة وتتناول
 اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات من وغيرها الجماعية والعقوبات
 .7691 العام منذ االحتالل تحت الرازحين والسوريين الفلسطينيين المواطنين على ذلك وانعكاسات

 نيويورك في واالجتماعي االقتصادي للمجلس العامة الجلسة خالل( المذكرة)التقرير هذا عرض تم وقد
 شهر خالل أيضاً  المتحدة لألمم العامة الجمعية في مجدداّ  عرضه وسيتم ،5179 يوليو/تموز 52 بتاريخ
 في العادة جرت كما بشأنه قرار وإصدار األعضاء الدول قبل من مناقشته ليتم القادم أكتوبر/األول تشرين

 .عام كل

 الوسوم

 اإلسكوا#

 http://bit.ly/2baUZyN 
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 من العقاب« إسرائيل»ال سالم في ظل استمرار إفالت : االسكوا

 

على موقعها اإللكتروني مذكرة األمين العام لألمم ( اإلسكوا)اطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
المتحدة التي تعدها سنويا حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب 

 .المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتلالفلسطيني في األرض الفلسطينية 

 

التقرير خلص إلى أن إسرائيل مستمرة في انتهاكها لمبادىء ميثاق األمم المتحدة بما في ذلك عدم "وأوضح بيان لالسكوا أن 
فضال عن انتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني، جواز االستيالء على األرض بالقوة ومن خالل سياساتها وممارستها التمييزية، 

من "مؤكًدا أن تحقيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب، مذكرا بما قاله األمين العام بأنه 
 ".الطبيعة البشرية الرد على االحتالل

 

سياساته التي تتسم بالتمييز والعقوبات الجماعية وغيرها مختلف جوانب نظام االحتالل اإلسرائيلي وممارساته و"وتناول هذا 
من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، وانعكاسات ذلك على المواطنين الفلسطينيين والسوريين 

 ".9127الرازحين تحت االحتالل منذ العام 

 

، وسيعرض 6192 تموز 65القتصادي واالجتماعي في نيويورك في وقد تم عرض هذا التقرير خالل الجلسة العامة للمجلس ا
المقبل لمناقشته من قبل الدول األعضاء وإصدار قرار  مجددا في الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضا خالل شهر تشرين األول

 . بشأنه كما جرت العادة في كل عام

http://beirutpress.net/article/329121 

 

http://beirutpress.net/article/329121

