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 الفلسطينى الشعب على االسرائيلى االحتالل انعكاسات تكشف المتحدة األمم
 
  

 المتحدة لألمم العام األمين مذكرة ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت
 المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات حول سنوًيا تعّدها التي

 الجوالن في العرب وللسكان الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني للشعب
 .المحتل السوري

 
 جواز عدم ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ إنتهاكها في مستمرة إسرائيل أن إلى التقرير ويخلص
 الدولي للقانون إنتهاكاتها عن فضاًل  التمييزية، وممارستها سياساتها خالل ومن بالقوة األرض على االستيالء
 .اإلنساني

 
 العقاب، من إسرائيل إفالت إستمرار ظل في المنال صعب يبقى السالم تحقيق أن على التقرير يؤكد كما

 .االحتالل على الرد البشرية الطبيعة من بأنه العام األمين قاله بما ويذّكر
 

 والعقوبات بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام جوانب مختلف هذا ويتناول
 ذلك وإنعكاسات اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات من وغيرها الجماعية

 .7691 العام منذ االحتالل تحت الرازحين والسوريين فلسطينيينال المواطنين على
 

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

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

 http://tinyurl.com/hpmrsaa 

http://tinyurl.com/hpmrsaa


 

 
 العقاب من إفالتها ظل في سالم وال المتحدة األمم ميثاق تنهتك ’اسرائيل’: االسكوا

 
 انتهاكها في مستمرة ”إسرائيل“ أن إلى خلص تقريراً ( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة نشرت

 التمييزية، وممارساتها سياساتها خالل ومن بالقوة األرض على االستيالء جواز عدم ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادىء
 ”إسرائيل“ إفالت استمرار ظل في المنال صعب يبقى السالم تحقيق أن مؤكدا اإلنساني، الدولي للقانون انتهاكاتها عن فضال

 .”االحتالل على الرد البشرية الطبيعة من“ بأنه العام األمين قاله بما مذكرا العقاب، من

 
 لالحتالل واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات يتناول وهو اإللكتروني موقعها على السنوي تقريرها ”اإلسكوا“ ونشرت

 العرب وللسكان الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي
 .المحتل السوري الجوالن في

 
 الجماعية والعقوبات بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام جوانب مختلف“ الى التقرير وتطرق
 الفلسطينيين المواطنين على ذلك وانعكاسات اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات من وغيرها

 .”7691 العام منذ االحتالل تحت الرازحين والسوريين

 
 ،5179 يوليو/تموز 52 في نيويورك في واالجتماعي االقتصادي للمجلس العامة الجلسة خالل التقرير هذا عرض تم وقد

 الدول قبل من لمناقشته المقبل أكتوبر/األول تشرين شهر خالل أيضا المتحدة لألمم العامة الجمعية في مجدداً  وسيعرض
 .عام كل في العادة جرت كما بشأنه قرار وإصدار األعضاء

 
 http://wakalanews.com/?p=11026 

http://wakalanews.com/?p=11026


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

 فارس سامح
 

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

 .المحتل السوري الجوالن في العرب وللسكان الشرقية القدس فيها بما
 على االستيالء جواز عدم ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ انتهاكها في مستمرة" إسرائيل" أن إلى( التقرير) المذكرة وتخلص
 .اإلنساني الدولي للقانون انتهاكاتها عن فضالً  التمييزية، وممارستها اتهاسياس خالل ومن بالقوة األرض

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

 http://www.sotelbald.com/tfr/5702 

http://www.sotelbald.com/tfr/5702


 
 

 العقاب من إسرائيل إفالت ظل في السالم تحقيق يصعب:  السنوي”  اإلسكوا”  تقرير
 م 6:21  5179 أغسطس، 51

 
 المصري التقرير – العقبي ناصر
 حول سنوياً  تعّدها التي المتحدة لألمم العام األمين تقرير( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت

 بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات
 . المحتل السوري الجوالن في العرب وللسكان الشرقية القدس فيها

 بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ انتهاكها في ةمستمر إسرائيل أن إلى الجمعة مساء بالقاهرة المتحدة األمم مكتب وزعه التقريرالذي وأشار
 اإلنساني الدولي للقانون انتهاكاتها عن فضالً  ، التمييزية وممارستها سياساتها خالل ومن بالقوة األرض على االستيالء جواز عدم ذلك في

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

 . االحتالل على الرد البشرية الطبيعة
 التي والسياسات الممارسات من وغيرها الجماعية والعقوبات بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام أن وقال

 .7691 العام منذ االحتالل تحت النازحين والسوريين الفلسطينيين المواطنين على ذلك وانعكاسات ، اإلنساني الدولي القانون مع تتناقض
 
 http://tinyurl.com/go2kzfc 

http://tinyurl.com/go2kzfc


 
 
 انتهاكاتها على العقاب من إسرائيل إفالت استمرار ظل في سالم ال: «المتحدة األمم»
 ... 
 

  فرج أشرف
 

 التي المتحدة لألمم العام األمين مذكرة اإللكتروني موقعها على" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت
 األرض في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية ديةاالقتصا االنعكاسات حول سنوياً  تعّدها

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

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

 .االحتالل على الرد البشرية الطبيعة من بأنه العام األمين قاله بما ويذّكر العقاب، من إسرائيل إفالت استمرار ظل في المنال صعب
 

 من وغيرها الجماعية والعقوبات بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام جوانب مختلف هذا ويتناول
 تحت الرازحين والسوريين الفلسطينيين المواطنين على ذلك وانعكاسات اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات

 .7691 العام منذ االحتالل
 

 وسيتم ،5179 يوليو/تموز 52 بتاريخ نيويورك في واالجتماعي االقتصادي للمجلس العامة الجلسة خالل التقرير هذا عرض تم وقد
 وإصدار األعضاء الدول لقب من مناقشته ليتم القادم أكتوبر/األول تشرين شهر خالل أيضاً  المتحدة لألمم العامة الجمعية في مجدداّ  عرضه

 .عام كل في العادة جرت كما بشأنه قرار
 

http://alaangate.com/page.php?id=13895 

http://alaangate.com/page.php?id=13895


 
 العقاب من إسرائيل أفلتت إذا السالم يتحقق لن :المتحدة األمم

 
 التي المتحدة لألمم العام األمين مذكرة اإللكتروني موقعها على( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت
 األرض في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات حول سنوًيا تعّدها
 طينية الفلس

 
 http://egy2day.com/?p=2231272 

http://egy2day.com/?p=2231272


 
 

 العقاب من اسرائيل إفالت ظل في المنطقة في السالم يتحقق لن": اإلسكوا" المتحدة األمم
 

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

 .المحتل السوري الجوالن في العرب وللسكان الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الفلسطيني
 األرض على االستيالء جواز عدم ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ انتهاكها في مستمرة إسرائيل أن إلى( التقرير) المذكرة وتخلص

 .اإلنساني الدولي للقانون انتهاكاتها عن فضالً  التمييزية، وممارستها سياساتها خالل ومن بالقوة
 الطبيعة من بأنه العام األمين قاله بما ويذّكر العقاب، من إسرائيل إفالت استمرار ظل في المنال صعب يبقى السالم تحقيق أن تؤكد كما

 .االحتالل على الرد البشرية
 من وغيرها الجماعية والعقوبات بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام جوانب مختلف المذكرة وتتناول

 تحت الرازحين والسوريين الفلسطينيين المواطنين على ذلك وانعكاسات اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات
 .7691 العام منذ االحتالل

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

 .عام كل في العادة جرت كما بشأنه قرار وإصدار
 

http://www.rawapress.com/ar/?Action=Details&ID=19314 

http://www.rawapress.com/ar/?Action=Details&ID=19314


 

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

 
 اآلن فلسطين - غزة

 
 لألمم العام األمين مذكرة الجمعة، اليوم اإللكتروني موقعها على( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت 

 في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات حول سنوياً  تعّدها التي المتحدة
 .المحتل السوري الجوالن في العرب وللسكان الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض

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

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

 .االحتالل على الرد البشرية
 

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

 .7691 العام منذ االحتالل
 

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

 .عام كل في العادة جرت كما بشأنه قرار وإصدار
 

 :التالي الرابط على للتقرير الكامل النص
 
 https://www.unescwa.org/ar/publications/االجتماعية-االقتصادية-اإلسرائيلي-االحتالل-تداعيات-العام-األمين-مذكرة-

5179 

https://www.unescwa.org/ar/publications/مذكرة-الأمين-العام-تداعيات-الاحتلال-الإسرائيلي-الاقتصادية-الاجتماعية-2016
https://www.unescwa.org/ar/publications/مذكرة-الأمين-العام-تداعيات-الاحتلال-الإسرائيلي-الاقتصادية-الاجتماعية-2016


 
 

 المنال صعب السالم يجعل باالنتهاكات اسرائيل استمرار : االسكو

 
 مساءً  6::9 - 5179 أغسطس 76 الجمعة : تحديث آخر9517 أغسطس19 

+1K 
 

اليوم  على موقعها اإللكتروني( اإلسكوا)أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  –الحياة برس 
األمين العام لألمم المتحدة التي تعّدها سنوياً حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي  مذكرة الجمعة،

لفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بمافيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن على األحوال المعيشية للشعب ا
 .السوري المحتل

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

 .تها التمييزية، فضالً عن انتهاكاتها للقانون الدولي اإلنسانيعلى األرض بالقوة ومن خالل سياساتها وممارس
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
 

إلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم بالتمييز والعقوبات الجماعية المذكرة مختلف جوانب نظام االحتالل ا وتتناول 
وغيرها من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، وانعكاسات ذلك على المواطنين الفلسطينيين 

 .7691والسوريين الرازحين تحت االحتالل منذ العام 
 

يوليو /تموز52خالل الجلسة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك بتاريخ  (المذكرة)وقد تم عرض هذا التقرير
أكتوبر القادم ليتم مناقشته من /، وسيتم عرضه مجدداّ في الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضاً خالل شهر تشرين األول5179

 .قبل الدول األعضاء وإصدار قرار بشأنه كما جرت العادة في كل عام
 :نص الكامل للتقرير على الرابط التاليال
 /publicationshttps://www.unescwa.org/ar/االقتصادية-اإلسرائيلي-االحتالل-تداعيات-العام-األمين-مذكرة-

 5179-االجتماعية
 
 http://www.alhayatp.net/?p=145338 
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 الفلسطينى الشعب على االسرائيلى االحتالل انعكاسات تكشف المتحدة األمم
 

 سنوًيا تعّدها التي المتحدة لألمم العام األمين مذكرة ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أطلقت
 األرض في الفلسطيني للشعب المعيشية األحوال على اإلسرائيلي لالحتالل واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات حول

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

 على االستيالء جواز عدم ذلك في بما المتحدة األمم ميثاق لمبادئ إنتهاكها في مستمرة إسرائيل أن إلى التقرير ويخلص
 .اإلنساني الدولي للقانون إنتهاكاتها عن فضاًل  التمييزية، وممارستها سياساتها خالل ومن بالقوة األرض

 
 األمين قاله بما ويذّكر العقاب، من إسرائيل إفالت إستمرار ظل في المنال صعب يبقى السالم تحقيق أن على التقرير يؤكد كما

 .االحتالل على الرد البشرية الطبيعة من بأنه العام
 

 وغيرها الجماعية والعقوبات بالتمييز تتسم التي وسياساته وممارساته اإلسرائيلي االحتالل نظام جوانب مختلف هذا ويتناول
 والسوريين الفلسطينيين المواطنين على ذلك وإنعكاسات اإلنساني، الدولي القانون مع تتناقض التي والسياسات الممارسات من

 .7691 العام منذ االحتالل تحت الرازحين
 

 وسيتم ،5179 يوليو 52 بتاريخ نيويورك في واالجتماعي االقتصادي للمجلس العامة الجلسة خالل التقرير هذا عرض تم وقد
 وإصدار األعضاء الدول قبل من مناقشته ليتم القادم أكتوبر شهر خالل أيًضا المتحدة لألمم العامة الجمعية في مجدداّ  عرضه

 .عام كل في العادة جرت كما بشأنه قرار
 
 

http://www.elfagr.org/2244090 

http://www.elfagr.org/2244090


 

 ال سالم في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها": اإلسكوا"

 

 محمد عبدالمجيد: كتب

 لألمم العام األمين مذكرة على موقعها اإللكتروني( اإلسكوا)أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
وياً حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب التي تعّدها سن المتحدة

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

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

كما يؤكد التقرير على أن تحقيق السالم يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفالت إسرائيل من العقاب، ويذّكر بما قاله  
 .مين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على االحتاللاأل

ويتناول هذا مختلف جوانب نظام االحتالل اإلسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم بالتمييز والعقوبات الجماعية وغيرها 
نين الفلسطينيين والسوريين من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي اإلنساني، وانعكاسات ذلك على المواط

 .7691الرازحين تحت االحتالل منذ العام 

، وسيتم 5179يوليو  52وقد تم عرض هذا التقرير خالل الجلسة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في نيويورك بتاريخ  

عرضه مجدداّ في الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضاً خالل شهر أكتوبر القادم ليتم مناقشته من قبل الدول األعضاء وإصدار 
 .امقرار بشأنه كما جرت العادة في كل ع

 http://arrai.org/pages.php?option=browse&id=139455 
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