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القصاصات كاملة

ويقوض
اإلسكوا عن تهجير العراقيين :التمييز العرقي والديني يضرب الحق
ّ
التنمية
النهار
دانت اإلسكوا "ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم
اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد"،
مشيرة إلى ان "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني .واليوم يشكل الالجئون
العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".
كما ادانت كل "الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،ون ّددت
بـ"جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر .فما تشهده المنطقة حاليا من

طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من
الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية
وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروح ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين
واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية
جمعاء".
ودعت إلى "تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل
بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة
التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال
يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية .لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من
الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة
القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها
الجميع".
وترى أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة القانون هي
الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار ،وإن غياب
هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من مكتسبات
تنموية على مدار العقود الماضية".
وتجدد اإلسكوا الدعوة لجميع المعنيين في المنطقة إلى" االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها
منطقتنا العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا
الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء
رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة
التي تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها".

«اإلسكوا» تحذر من تأثير أزمة العراق على لبنان وسوريا واألردن والكويت:
عوامل لبنانية «تخفيفية» وأضرار متوقعة على صادرات الشركات الصناعية
المستقبل

حذرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) من أن األزمة العراقية س ُتحدث تأثيرا مباشرا
على كل من لبنان وسوريا واألردن ،وعلى الكويت أيضا ولكن بنسبة أقل.
وأعلن كبير االقتصاديين ومدير إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في اللجنة ،عبدهللا الدردري ،أمس ،أن
اللجنة على استعداد للدعوة إلى اجتماع خبراء يهدف إلى دراسة معمّقة للتداعيات االقتصادية الناتجة عن
األزمة المستجدة في العراق.
كالم الدردري جاء لمناسبة إصدار «اإلسكوا« مذ ّكرة بعنوان «األزمة في العراق وتأثيرها على اقتصادات
األردن وسوريا ولبنان والكويت» ،وهي تالحظ أن الترابط القوي بين اقتصاد العراق واقتصادات هذه
الدول ،يظهر في العالقة بين الناتج المحلي المجمل في العراق وتلك الدول .ومع أنّ مستوى المعيشة في
الكويت ما زال محميا إلى حد ما من تداعيات األزمة ،تؤكد المذكرة أن «ليس هذا هو الحال بالنسبة للبنان
وسوريا واألردن«.
وتتضمن هذه المذ ّكرة تحليال لتداعيات األزمة في العراق وتأثيرها المتوقع على األردن والجمهورية العربية
السورية والكويت ولبنان ،وال سيما على حركة التجارية ،والحركة المالية ،والقدرة على استضافة الالجئين،
والثقة في قطاع األعمال ،وميزان المدفوعات.
وهي تتوقع أن تؤدي األزمة في العراق ،بما تتخذه من أبعاد اقتصادية وغير اقتصادية ،إلى تعطيل عمليات
اإلنتاج وارتفاع معدالت الفقر في األردن وسوريا ولبنان ،ولو بدرجات متفاوتة .كما أن الوضع المستجد
يدفع البلدان المتأثرة إلى إنهاء الشراكات التجارية القائمة وتغيير الخطوط التجارية المعتمدة .ويرجّ ح أن
تؤدي هذه األزمة بمستوى معيشة سكان تلك البلدان إلى مزيد من التدهور ،ما عدا الكويت التي تبدو ،إلى
حد ما ،في مأمن عن تداعيات األزمة.
وبحسب المذكرة ،تؤثر حركة الناتج المحلّي اإلجمالي في العراق على الناتج المحلّي اإلجمالي في األردن
ولبنان ،وذلك بالقيم اإلسمية والحقيقية .وتبلغ قيمة معامل االرتباط بين العراق واألردن  ،1888وبين العراق
ولبنان  .1887لكن هذا االرتباط ال يعني أنّ حالة الدورة االقتصادية في األردن أو في لبنان تتبدل تلقائيا
بتبدل حالة الدورة االقتصادية في العراق.
وتالحظ المذكرة أنه في السبعينات والثمانينات ،لم يكن للدورة االقتصادية في سوريا أو لبنان أو العراق أي
تأثير على الدورة االقتصادية في الكويت .كما لم يكن هناك أي ارتباط بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
للفرد في الكويت وقيمته في أي من تلك البلدان .غير أن هذا الحال تب ّدل منذ التسعينات ،حينما برزت بعض
مالمح التكامل بين تلك االقتصادات ،وذلك على األرجح بفعل االعتماد الكبير لالقتصاد العراقي والكويتي
والسوري على النفط.

حالة لبنان
فيما يتعلق بلبنان ،ترصد المذكرة تأثيرا لألزمة العراقية في قطاعات ومؤشرات عدة:

أوال ،حركة التجارة :تراجعت الصادرات العراقية إلى لبنان إلى مستوى متدن جدا بعد اندالع األزمة في
العراق ،حتى بلغت  1811في المئة من مجموع واردات لبنان في عام  .2113كما تراجعت الصادرات
اللبنانية إلى العراق نتيجة لضعف قدرة هذا البلد على االستيراد من شركائه التجارية على أثر األزمة .فقبل
اندالع األزمة ،كان العراق يستورد نسبة  7في المئة من الصادرات اللبنانية .ومن المتوقع أن يكون تأثير
تراجع الصادرات اللبنانية إلى العراق ضارا بالشركات الصناعية اللبنانية ،التي كانت السوق العراقية وجهة
رئيسية لصادراتها من المنتجات التقليدية.
ولكن المذكرة تقول إن عدة عوامل يمكن أن تسهم في التخفيف من تبعات األزمة العراقية على لبنان ،وهي:
ـ لبنان هو من أقل البلدان تصديرا للسلع في العالم ،وبالتالي المستبعد أن تتأثر صادراته باألزمة ،إذ يعتمد
على الخدمات.
ـ نجح لبنان في تغيير المسارات التقليدية لنشاطه التجاري ،وفي تحويل ميناء بيروت ومعبر المصنع
وطرابلس إلى شرايين حيوية لحركة التجارة .غير أن لذلك آثارا سلبية أهمها ارتفاع تكاليف النقل وإضعاف
القدرة التنافسية للمنتجات.
ـ منذ بداية األزمة السورية ،ازدادت حركة إعادة تصدير الوقود إلى سوريا ،وأصبح لبنان مصدرا صافيا
للمواد الغذائية إليها ،بعد أن كان مستوردا لها.
ثانيا ،الحركة المالية :التدفقات المالية الواردة إلى لبنان من العراق هي في األصل قليلة جدا ،نظرا لقلة عدد
رجال األعمال العراقيين المقيمين أو العاملين في لبنان ،خالفا لما هو عليه الحال في األردن .ونتيجة لذلك،
من الطبيعي أن يكون تأثير األزمة العراقية ضعيفا على التدفقات المالية من العراق إلى لبنان.
ثالثا ،القدرة على استضافة الالجئين :لم تسجّ ل أعداد الالجئين العراقيين في لبنان ارتفاعا يُذكر في اآلونة
األخيرة .ومن غير المتو ّقع أن يحصل ذلك ،نظرا إلى صعوبة وصول العراقيين إلى لبنان عبر األراضي
السورية.
رابعا ،الثقة في قطاع األعمال :تراجعت مستويات الطلب المحلّي في لبنان كثيرا منذ عام  ،2111تماما كما
ضعفت قطاعات اقتصادية كثيرة بفعل األزمة السورية .فقد ركد النمو في المعروض النقدي ،بالرغم من
جهود مصرف لبنان الهادفة إلى تشجيع الطلب على القروض ،من خالل تقديم الكثير من الحوافز.
وانعكست األزمتان السورية والعراقية ترديا خطيرا في األوضاع األمنية في لبنان ،وسلسلة تفجيرات من
المتوقع أن تثني السياح ،ال سيما من دول مجلس التعاون الخليجي ،عن القدوم إلى لبنان في فصل الصيف.
ولهذا الوضع تبعات خطيرة على بلد كان يتطلّع إلى إنعاش قطاع السياحة فيه لدفع عجلة اقتصاده .وفي ظل
هذه الظروف ،أصبح ضعف الثقة واقعا في قطاع األعمال.
خامسا ،ميزان المدفوعات :بفضل ارتفاع االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية ،من المستبعد أن يواجه
لبنان أزمة في ميزان المدفوعات نتيجة لألوضاع في العراق .وبالرغم من الركود في سرعة تراكم هذا
االحتياطي واستمرار العجز في الحساب الجاري ،لم يظهر لغاية اليوم أي مؤشر ينذر بنفاده.

احتياطي العمالت األجنبية ونمو المعروض النقدي في لبنان ()2114-2118

األمم المتحدة :نرفض تهجير أكثر من مليون عراقي واستباحة حقوقهم اإلنسانية
صدى البلد

أعربت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) عن ادانتها لما يتعرض له أكثر من
مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في
إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد.
وقالت االسكوا فى بيان لها وزعه المركز االعالمي لالمم المتحدة بالقاهرة إن أكثر من مليون الجئ ونازح
عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين
سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني .واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم.
وادانت اإلسكوا جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس،
وتن ّدد بجميع المواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر .وذكرت ان تشهده المنطقة حاليا
من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من
الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية
وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من
المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر
لإلنسانية جمعاء.
ودعت اإلسكوا إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته
والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها
إلى ثقافة التسامح والسالم .لتعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال
يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية.
وقالت االسكوا انه حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .وآن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في
العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
وترى اإلسكوا أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة القانون
هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار ،وإن

غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية.
وجددت اإلسكوا الدعوة لجميع المعنيين في المنطقة إلى االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها
المنطقة العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا
الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء
رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة
التي تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.

اإلسكوا حول تهجير العراقيين :التمييز العرقي والديني يضرب الحق ويقوض
التنمية
الوكالة الوطنية لإلعالم

دانت "اإلسكوا" في بيان ،وزعه المكتب االعالمي في بيروت ،ما "يتعرض له أكثر من مليون عراقي من
تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من
المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد" ،مشيرة الى أن "أكثر من مليون الجىء ونازح عراقي
انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين
سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني .واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".
كما دانت "جميع الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،منددة
ب"جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر ،فما تشهده المنطقة حاليا من
طروحات مستهجنة غريبة على مبادىء وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من
الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية
وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من
المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوع ،بقاؤها أمل للوطن وذخر
لالنسانية جمعاء".
ودعت "في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق
على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول
المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى
فيها الجىء أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق
عقود من الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء

ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض
يسهم فيها الجميع".
ورأت اإلسكوا أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لالستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".

وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى "االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش البناء والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي
جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء رؤية
مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة التي
تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها".

االسكوا  :نصف الالجئين في العالم عرب
وكالة األنباء االردنية

دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "االسكوا" " في بيان اصدرته في مقرها في
بيروت بعد ظهر اليوم "ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم
اإلنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد
الواحد".داعية لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب
الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
واشارت الى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني".
وأعلنت " ان العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم" ،مدينة "جميع الممارسات التي تميّز
بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،والمواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم
التسامح وقبول اآلخر".
ولفتت الى أن "ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها
مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران

تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية" ،مشددة على أن "العراق الذي عصفت به رياح هذه
الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح
حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء".
ودعت االسكوا الى "تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته
والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها
إلى ثقافة التسامح والسالم.
ودعت الى ان تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة
إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية"،معتبرة ان الوقت حان لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتهاط".
ورأت "االسكوا" أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".

(اسكوا) تدين تهجير مليون عراقي من مدنهم وقراهم
القبس

دانت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة لالمم المتحدة هنا اليوم تهجير وتشريد اكثر
من مليون مواطن عراقي من قراهم ومدنهم وما يتعرضون له "من استباحة لحقوقهم االنسانية وحقهم في
العيش بحرية وكرامة".

وقالت (اسكوا) في بيان لها ان اكثر من مليون الجىء ونازح عراقي انضموا الى "قوافل المهجرين
والمشردين" في المنطقة العربية والتي باتت تضم اكثر من تسعة ماليين سوري وخمسة ماليين فلسطيني
"ليشكل الالجئون العرب اكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".
ولفتت (اسكوا) الى ان ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات بعيدة عن "قيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا
طيلة قرون من الزمن" ستؤدي الى اذكاء الفتن المدمرة وتفتيت المنطقة على اسس مذهبية وطائفية وعرقية.

واكد ضرورة تضافر جهود حكومات المنطقة لمساعدة العراق على حل ازمته واطالق حوار "يعيد ثقافة
التسامح والسالم الى العراق والمنطقة العربية لينعم الجميع بالحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية".
ودعت الى اطالق مبادرات للنقاش والحوار حول القضايا الشائكة التي جعلت من المنطقة العربية اكثر
مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في االعوام الماضية ولبناء رؤية مشتركة تخرج المنطقة من
دوامة العنف الى االستقرار والنمو.
وتأسست (اسكوا) عام  1973وقد سميت حينها اللجنة االقتصادية لغربي اسيا (اكوا) واعيدت تسميتها في
 1985لتصبح اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) وتضم اللجنة  17دولة عربية وتشكل
جزءا من االمانة العامة لالمم المتحدة وتعمل تحت اشراف المجلس االقتصادي واالجتماعي.

إدانة أممية لما يتعرض له العراقيون من تشريد وانتهاك للحقوق
إيالف
أدانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ما يتعرض له أكثر من مليون
عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار
من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد.
وفي بيان أصدرته اليوم ،أوضحت اإلسكوا أن أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل
المهجرين والمشردين في المنطقة العربية ،والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين
فلسطيني ،قائلة إن الالجئين العرب باتوا يشكلون اليوم أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم.
وأكدت اللجنة على أن ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها المنطقة واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في
نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية ،مشيرة إلى أن العراق الذي عصفت به رياح هذه
الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح
حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء.
في هذا اإلطار أدانت اإلسكوا جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق
أو الجنس ،ون ّددت بجميع المواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر ،ودعت إلى تضافر
جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية

اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح
والسالم.

«اإلسكوا» :نصف الالجئين في العالم من العرب/بينهم مليون عراقي و 9ماليين
سوري و 5ماليين فلسطيني
الشرق األوسط

قالت «اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا» (اإلسكوا) إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.
ويأتي ذلك في وقت تشهد المنطقة حركة نزوح غير مسبوقة منذ عقود وقالت (اإلسكوا) أمس الثالثاء ،في
بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت «اليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في
العالم».
وأشارت إلى أن «أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشــــــردين في
المنطقـــــــــة العربية التي باتت تضـــــــــم أكثر من تسعة ماليين ســــــوري ،وخمســــــــة ماليين
فلسطيني».
وأدانت «اإلسكوا» ما «يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم
اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد».
ونددت بـ«جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر» .وأدانت أيضا «جميع
الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس».

وقالت «اإلسكوا» إن «ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تـــــــؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ
في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية».
ودعت اإلسكوا «في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة
العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب
دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم».

وأضافت «لقد حان الوقت لوقفة ضــــــــمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشــــعل بنارها المنطقة برمتها.
لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب
الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع».
ورأت «اإلسكوا» أن «العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل
ســـــــيادة القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستــــــقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
القابـــــــلة لالستمرار ،وأن غياب هذه الدعائم لن يــــــؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المســــــــتقبلي فحسب،
بل أيضــــــــا إلى تبديد ما تحقـــــــق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية».
وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى «االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقــــــــاش البناء والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا
الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية».

االسـكـوا :نـصـف الالجئين في العالم عرب
الدستور

دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا «االسكوا» «في بيان اصدرته في مقرها في
بيروت بعد ظهر أمس «ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم
اإلنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد»،
داعية لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية،
وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
واشارت الى أن «أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني» .وأعلنت « ان العرب
يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم» ،مدينة «جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على
أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس» ،والمواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول
اآلخر».
ولفتت الى أن «ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها
مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران

تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية» ،مشددة على أن «العراق الذي عصفت به رياح هذه
الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح
حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء».
ودعت االسكوا الى «تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته
والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها
إلى ثقافة التسامح والسالم .ودعت الى ان تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ
أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية»،معتبرة ان الوقت حان لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود
من الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتهاط».
ورأت «االسكوا» أن «العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية».

"اإلسكوا" :الالجئون العرب يشكلون أكثر من نصف "الالجئين في العالم"
األهرام

قالت "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" (اإلسكوا) إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.

وقالت (اإلسكوا) اليوم الثالثاء ،في بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت" :اليوم يشكل الالجئون العرب
أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".
وأشارت إلى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني".
وأدانت (اإلسكوا) " :ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم
اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد".
ونددت بـ"جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر".

وأدانت أيضا "جميع الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس".
وقالت (اإلسكوا) إن "ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادىء وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في
نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية".
ودعت (اإلسكوا) "في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر،
لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسئولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي
تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم.".
وأضافت "لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في
العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع".
ورأت (اإلسكوا) أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لالستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".
وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى "االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش البناء والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي
جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية".

األمم المتحدة تدين تهجير مليون عراقى واستباحة حقوقهم اإلنسانية
اليوم السابع
أعربت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا "اسكوا" عن إدانتها لما يتعرض له أكثر من
مليون عراقى من تهجير وإكراه وتشريد فى استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم فى العيش بحرية وكرامة فى
إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد .وقالت "االسكوا" فى بيان لها وزعه المركز
اإلعالمى لألمم المتحدة بالقاهرة إن أكثر من مليون الجئ ونازح عراقى انضموا إلى قوافل المهجرين
والمشردين فى المنطقة العربية والتى باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطينى،
واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين فى العالم .وأدانت "اإلسكوا" جميع الممارسات
التى تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس ،وتن ّدد بجميع المواقف والنزعات التى
تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر .وذكرت أن ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على
مبادئ وقيم التنوع التى عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدى إال إلى إذكاء

النعرات المدمرة والنفخ فى نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية .والعراق الذى عصفت
به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر
معهم مالمح حضارة عريقة فى التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء .ودعت اإلسكوا إلى
تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأى والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ
المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدع المجتمعى الذى يضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة
التسامح والسالم .لتعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع
العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية .وقالت "االسكوا" إنه حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التى خلفتها فى العراق عقود من
الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .وآن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل
فى العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها
الجميع .وترى "اإلسكوا" أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان فى ظل
سيادة القانون هى الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة
لالستمرار ،وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدى إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلى فحسب ،بل أيضا إلى تبديد
ما تحقق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية .وجددت "اإلسكوا" الدعوة لجميع المعنيين فى
المنطقة إلى االستفادة من الخبرات والطاقات التى تزخر بها المنطقة العربية إلطالق مبادرات وطروحات
جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق فى فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التى جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم
عرضة للحروب والنزاعات فى األعوام الماضية ،ولبناء رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا
للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة التى تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.

االسكوا  :نصف الالجئين في العالم عرب
الرأي
دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "االسكوا" " في بيان اصدرته في مقرها في
بيروت بعد ظهر اليوم "ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم
اإلنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد
الواحد".داعية لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب
الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
واشارت الى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني".

وأعلنت " ان العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم" ،مدينة "جميع الممارسات التي تميّز
بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،والمواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم
التسامح وقبول اآلخر".
ولفتت الى أن "ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها
مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران
تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية" ،مشددة على أن "العراق الذي عصفت به رياح هذه
الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح
حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء".
ودعت االسكوا الى "تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته
والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها
إلى ثقافة التسامح والسالم.
ودعت الى ان تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة
إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية"،معتبرة ان الوقت حان لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتهاط".
ورأت "االسكوا" أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".

األسكوا:العرب يشكلون نصف الالجئين بالعالم
الخبر

أكدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "االسكوا" اليوم الثالثاء أن "العرب يشكلون
أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم" مدينة "جميع الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو
المذهب أو العرق أو الجنس" .و أدانت المنظمة في بيان لها اليوم "ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي
من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم اإلنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من
المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد" داعية لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق

وغيره تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع .كما
اشارت الى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري وخمسة ماليين فلسطيني" .و أضاف البيان أن "ما
تشهده المنطقة حاليا من طروحات غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة
قرون من الزمن لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة وتأجيج نيران الفرقة في المنطقة على أسس
مذهبية وطائفية وعرقية" .و دعت االسكوا الى "تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر
لمساعدة العرا على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي
تضرب دول المنطقة وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم" .كما دعت الى ان تعود المنطقة مجددا إلى مسار
التنمية والنمو فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق
اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية" .كما رأت "االسكوا" أن "العدالة
االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة القانون هي الدعائم األساسية
لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار وإن غياب هذه الدعائم لن
يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من مكتسبات تنموية على
مدار العقود الماضية".

الالجئون العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم (اإلسكوا)
منارة

قالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،التي يوجد مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت ،إن
الالجئين العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم .وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته ،اليوم
الثالثاء ،أن "أكثر من مليون الجىء ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني" .وأدانت ما "يتعرض له
أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية
وكرامة ،في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد" ،داعية إلى "تضافر جهود حكومات
المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية
لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم" .كما استنكرت ما
تشهده المنطقة العربية حاليا "من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا
واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،ولن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت
المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية".

ادانة دولية لتهجير مليون عراقي واستباحة حقوقهم
األسبوع

أعربت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 'اسكوا' عن إدانتها لما يتعرض له أكثر من
مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة
في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد.وقالت 'االسكوا' في بيان لها وزعه المركز
اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة إن أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلي قوافل المهجرين
والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني،
واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم .وأدانت 'اإلسكوا' جميع الممارسات
التي تميّز بين البشر علي أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس ،وتن ّدد بجميع المواقف والنزعات التي
تتنافي مع قيم التسامح وقبول اآلخر .وذكرت أن ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة علي
مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلي إذكاء
النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة علي أسس مذهبية وطائفية وعرقية .والعراق الذي عصفت
به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر
معهم مالمح حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء .ودعت اإلسكوا إلي
تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق علي حل أزمته والعمل بمبدأ
المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدع المجتمعي الذي يضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلي ثقافة
التسامح والسالم .لتعود المنطقة مجددا إلي مسار التنمية والنمو ،فال يبقي فيها الجئ أو نازح ال يستطيع
العودة إلي بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية .وقالت 'االسكوا' إنه حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من
الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .وآن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل
في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها
الجميع .وتري 'اإلسكوا' أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل
سيادة القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة
لالستمرار ،وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلي عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلي تبديد
ما تحقق من مكتسبات تنموية علي مدار العقود الماضية .وجددت 'اإلسكوا' الدعوة لجميع المعنيين في
المنطقة إلي االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها المنطقة العربية إلطالق مبادرات وطروحات
جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم

عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا
للخروج من دوامة العنف إلي آفاق االزدهار والحرية والعدالة التي تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.

اإلسكوا حول تهجير العراقيين :التمييز العرقي والديني يضرب الحق
موقع التيار
دانت "اإلسكوا" في بيان ،وزعه المكتب االعالمي في بيروت ،ما "يتعرض له أكثر من مليون عراقي من
تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من
المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد" ،مشيرة الى أن "أكثر من مليون الجىء ونازح عراقي
انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين
سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني .واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".

كما دانت "جميع الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،منددة
ب"جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر ،فما تشهده المنطقة حاليا من
طروحات مستهجنة غريبة على مبادىء وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من
الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية
وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من
المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوع ،بقاؤها أمل للوطن وذخر
لالنسانية جمعاء".
ودعت "في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق
على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول
المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى
فيها الجىء أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق
عقود من الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء
ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض
يسهم فيها الجميع".
ورأت اإلسكوا أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لالستمرار،

وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".
وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى "االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش البناء والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي
جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء رؤية
مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة التي
تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها".

االسكوا :العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم
موقع النشرة اإلخباري

دانت منظمة "االسكوا" "ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة
لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد
الواحد" ،مشيرة الى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في
المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني".
وأعلنت المنظمة أن "العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم" ،مدينة "جميع الممارسات
التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،منددة "بجميع المواقف والنزعات
التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر".
ولفتت الى أن "ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها
مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران
تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية" ،مشددة على أن "العراق الذي عصفت به رياح هذه
الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح
حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء".
ودعت المنظمة الى "تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته
والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها
إلى ثقافة التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح
ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية" ،معتبرة انه "حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق

عقود من الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها" ،مشيرة الى أنه "آن األوان لوضع حد
إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط
وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع".
ورأت "االسكوا" أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".

[ اإلسكوا ] حول تهجير العراقيين :مليون الجئ عراقي ليصبح عدد الالجئين
العرب اكثر من نصف الالجئين في العالم
العراق نت
دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا [اإلسكوا] ما يتعرض له أكثر من مليون
عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار
من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد.
وقال بيان للجنة ،ان أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في
المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني .واليوم يشكل
الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم.
واضاف البيان "تدين اإلسكوا جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق
أو الجنس ،وتن ّدد بجميع المواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر .فما تشهده المنطقة
حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون
من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية
وطائفية وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من
المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وذخر
لإلنسانية جمعاء.
ونبه البيان قائال :في هذه اللحظة الفارقة ،تدعو اإلسكوا إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي
والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع
المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى

مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق
اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
واشتطرد قائال "لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في
العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
وترى اإلسكوا حسب البيان "أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في
ظل سيادة القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة
لإلستمرار ،وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد
ما تحقق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية.
وجددت اإلسكوا الدعوة لجميع المعنيين في المنطقة إلى االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها
منطقتنا العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا
الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء
رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة
التي تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.

بينهم  9ماليين سوري و 5ماليين فلسطيني
اإلسكوا :نصف الالجئين في العالم من العرب
موقع  24اإلماراتي
قالت "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" (اإلسكوا) إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.
وأشارت اإلسكوا ،في بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت ،إلى أن "الالجئين العرب يشكلون اليوم أكثر
من نصف عدد الالجئين في العالم" ،في وقت تشهد المنطقة حركة نزوح غير مسبوقة منذ عقود ،كما أفادت
"الشرق األوسط" اللندنية.
إدانة وتسامح
ولفتت اللجنة إلى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في
المنطقة العربية ،التي باتت تضم أكثر من  9ماليين سوري ،و 5ماليين فلسطيني".

وأدانت اإلسكوا ما يتعرض له "أكثر من مليون عراقي ،من تهجير وإكراه وتشريد ،في استباحة لحقوقهم
اإلنسانية ،ولحقهم في العيش بحرية وكرامة ،في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد".
ونددت بـ "جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر ،وجميع الممارسات التي
تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس".

نعرات مدمرة
وقالت اإلسكوا إن "ما تشهده المنطقة حاليا ،من طروحات مستهجنة ،غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا ،واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في
نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية".
ودعت اإلسكوا "في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة
العراق على حل أزمته ،والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية ،لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب
دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم".

وأضافت" :لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات ،تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها" ،مؤكدة أنه "آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ،ووقف آلة
القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها
الجميع".
نحو النمو والنماء
ورأت اإلسكوا أن "العدالة االجتماعية والمساواة ،وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان ،في ظل سيادة
القانون ،هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ،ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لالستمرار،
وأن غياب هذه الدعائم لن يــــــؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق
من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".
وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى "االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية ،إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش البناء ،والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة،
التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية".

"اإلسكوا" :األزمة العراقية ستؤدي الرتفاع معدالت الفقر في األردن وسوريا
ولبنان
القرطاس نيوز
حذرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" من التداعيات االقتصادية السلبية لالزمة
العراقية على دول الجوار ،األردن وسوريا ولبنان بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية ،والحركة
المالية ،والقدرة على استضافة الالجئين ،والثقة في قطاع األعمال ،وميزان المدفوعات ،وأوضحت
"اإلسكوا" في تقرير لها بعنوان "األزمة في العراق وتأثيرها على اقتصادات األردن والجمهورية العربية
السورية ولبنان والكويت" ،من مقرها في بيروت ،إن األردن ولبنان اللذين سيتحمالن الخسائر األكبر من
األزمة العراقية ،تليهما سوريا ،بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية ،والحركة المالية ،والقدرة
على استضافة الالجئين ،والثقة في قطاع األعمال ،وميزان المدفوعات ،بينما نجحت الكويت في النأي
بنفسها ألنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا للعراق.
وتوقعت "اإلسكوا" أن تؤدي األزمة في العراق بأبعادها االقتصادية وغير االقتصادية ،إلى "تعطيل عمليات
اإلنتاج وارتفاع معدالت الفقر في األردن وسوريا ولبنان ولو بدرجات متفاوتة" ،مشيرة إلي أن الوضع
المستجد قد يدفع البلدان المتأثرة إلى "إنهاء الشراكات التجارية القائمة وتغيير الخطوط التجارية المعتمدة".
ووفقا للتقرير ،ترجح "اإلسكوا" ،أن تؤدي األزمة العراقية إلى "مزيد من التدهور" لمستوى معيشة سكان
تلك البلدان ،باستثناء الكويت التي تبدو ،إلى حد ما ،في مأمن عن تداعيات األزمة" ،وخاصة للتأثير القوي
للناتج المحلي اإلجمالي في العراق علي اقتصادي األردن ولبنان.
وأوضحت في تقريرها أنه لم يكن للدورة االقتصادية في سوريا أو لبنان أو العراق أي تأثير على الدورة
االقتصادية في الكويت ،في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ،غير أن هذا الحال تب ّدل منذ
التسعينات حينما "برزت بعض مالمح التكامل بين تلك االقتصادات ،وذلك على األرجح بفعل االعتماد
الكبير لالقتصاد العراقي والكويتي والسوري على النفط".
وأضافت " اإلسكوا"  ،أن العراق قبل اندالع األزمة االخيرة ،كان وجهة رئيسية لصادرات األردن التي
استقبل  %14منها ،وذلك رغم التراجع الكبير الذي سجلته الصادرات العراقية إلى األردن في عام ،2113
بعد أن توقف األردن عن استيراد النفط الخام من العراق لدواع أمنية ،مشيرة إلي أن األزمة العراقية،
ستؤدي إلي انخفاض المبادالت التجارية بين البلدين ،وخسارة األردن لألرباح التي كان يجنيها من صادراته
إلى العراق ،وتراجع "التدفقات المالية الخارجية" التي ساهمت في انعاش اقتصاد االردن ،خصوصا
المشاريع التجارية التي كان يستثمر فيها رجال االعمال العراقيين.
وقدرت في تقريرها ،أن "يخسر االردن في النصف الثاني من  2114إيرادات بقيمة  411مليون دينار
أردني (نحو  564مليون دوالر) نتيجة لتراجع صادراته إلى العراق".

وأضافت " اإلسكوا" ،أن الصادرات العراقية إلي لبنان تراجعت حتى مستوى متدن جدا ،حتى بلغت
 % 1811من مجموع واردات لبنان في عام  ،2113وفي نفس الوقت تراجعت الصادرات اللبنانية إلى
العراق ما يضر بالشركات الصناعية اللبنانية ،التي كانت السوق العراقية وجهة رئيسية لصادراتها من
المنتجات التقليدية ،مشيرة إلي أن العراق كان يستورد ما نسبته  %7من الصادرات اللبنانية.

وقالت إن هناك عدة عوامل من الممكن أن تساهم في تخفيف تداعيات األزمة العراقية ،على لبنان ابرزها
انه من أقل البلدان تصديرا للسلع في العالم ،باإلضافة الى انه منذ بداية األزمة السورية ،ازدادت حركة
إعادة تصدير الوقود إلى سوريا وأصبح لبنان مصدرا صافيا للمواد الغذائية إليها ،بعد أن كان مستوردا لها.
وأضافت ،أن هناك صعوبة في تقدير حجم تداعيات األزمة العراقية على حركة التجارة مع سوريا بسبب
عدم توفر أية إحصاءات رسمية منذ عام  ،2111مرجحة أن العراق ال يزال وُ جهة رئيسية للصادرات
(السورية) من القطاع الحكومي ومن المعارضة على حد سواء ،مشيرة إلي أن بيانات صندوق النقد الدولي
تشير إلى نمو حركة التجارة بين العراق وسوريا منذ اندالع األزمة السورية.
وأشارت "اإلسكوا" الى أن العراق ليس شريكا تجاريا رئيسيا للكويت ،نتيجة لذلك ،استبعدت أن يكون
لألزمة العراقية أي تأثير يُذكر على التبادالت التجارية الخفيفة جدا بالفعل بين الكويت والعراق.

االسكوا تحذر من ضرب العراق
الوسط

حذرت لجنة اقتصادية دولية من المخاطر االقتصادية التي ستتعرض لها دول المنطقة العربية والشرق
االوسط في حال توجيه عملية عسكرية اميركية إلى العراق مؤكدة ان الخسائر قد تصل الى الف مليار
دوالر والغاء نحو  11ماليين فرصة للعمل.
وقالت لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) التابعة لالمم المتحدة في بيان صحافي
نشر في القاهرة امس ان الحرب المحتملة على العراق ستؤدي الى زيادة نشاط االرهاب ضد الدول
المشتركة في الحرب على العراق وتراجع االستثمارات االجنبية المباشرة في دول المنطقة بنسبة كبيرة.

واوضحت االسكوا في بيانها ان الخسائر االقتصادية في دول المنطقة ستصل الى نحو الف مليار دوالر
والغاء نحو  11ماليين فرصة للعمل كما ستؤدي الى انهيار التجارة االقليمية بين دول المنطقة والرفاهية
االقتصادية الى جانب التأثيرات البيئية الضارة بكل بلدان المنطقة.
واضاف التقرير الصادر عن مكتب اللجنة بالقاهرة ان خسائر حرب تحرير دولة الكويت منذ العام  1991م
حتى العام 2112م بلغت نحو  611مليار دوالر وأدت الى فقدان  7ماليين فرصة عمل في دول المنطقة.

واكدت اللجنة ان الحصار االسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني واالوضاع في االراضي الفلسطينية أدى الى
ارتفاع نسبة البطالة في الضفة الغربية الى  4663في المئة فيما بلغ عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في
الضفة الغربية وقطاع غزة نحو  71في المئة من السكان فيما بلغت خسائر االقتصاد الفلسطيني نحو 26968
مليار دوالر منها  811مليون دوالر في قطاع الزراعة الفلسطيني

اإلسكوا حول تهجير العراقيين :مليون الجئ عراقي ليصبح عدد الالجئين العرب
أكثر من نصف الالجئين في العالم
وكالة أين العراقية

دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا [اإلسكوا] ما يتعرض له أكثر من مليون
عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار
من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد.
وقال بيان للجنة تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ان أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى
قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة
ماليين فلسطيني .واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم.
واضاف البيان "تدين اإلسكوا جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق
أو الجنس ،وتن ّدد بجميع المواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر .فما تشهده المنطقة
حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون
من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية

وطائفية وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من
المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر
لإلنسانية جمعاء.
ونبه البيان قائال :في هذه اللحظة الفارقة ،تدعو اإلسكوا إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي
والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع
المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى
مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق
اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
واشتطرد قائال "لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في
العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
وترى اإلسكوا حسب البيان "أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في
ظل سيادة القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة
لإلستمرار ،وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد
ما تحقق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية.
وجددت اإلسكوا الدعوة لجميع المعنيين في المنطقة إلى االستفادة م الخبرات والطاقات التي تزخر بها
منطقتنا العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا
الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء
رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة
التي تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.

اإلسكوا حول تهجير العراقيين :التمييز العرقي والديني يضرب الحق ويقوض
التنمية
موقع تلفزيون األم تي في

دانت "اإلسكوا" في بيان ،وزعه المكتب االعالمي في بيروت ،ما "يتعرض له أكثر من مليون عراقي من
تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من
المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد" ،مشيرة الى أن "أكثر من مليون الجىء ونازح عراقي
انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين
سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني.
واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".

اإلسكوا  :الالجئون العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم
مدي  1تي في

قالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،التي يوجد مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت ،إن
الالجئين العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم.
وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته ،اليوم الثالثاء ،أن "أكثر من مليون الجىء ونازح عراقي انضموا إلى
قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة
ماليين فلسطيني".
وأدانت ما "يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية
ولحقهم في العيش بحرية وكرامة ،في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد" ،داعية إلى
"تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ
المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة
التسامح والسالم".
كما استنكرت ما تشهده المنطقة العربية حاليا "من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،ولن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في
نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية".

“األسكوا” :االزمة العراقية تؤثر سلبا على اقتصاد االردن

موقع اإلصالح نيوز

حذرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في بيان اصدرته األربعاء من مقرها في
ل من األردن ولبنان سوريا وعلى
بيروت ان األزمة المستجدة في العراق سُتحدث تأثيرا مباشرا على ك ﱢ
الكويت أيضا ولكن بنسبة أقل”.
واشار البيان الى ان الدكتور عبدهللا الدردري كبير االقتصاديين ومدير إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في
“اإلسكوا” صرح” بان اللجنة على استعداد للدعوة إلى اجتماع خبراء يهدف إلى دراسة معّمقة للتداعيات
االقتصادية الناتجة عن األزمة المستجدة في العراق”.
وكانت االسكوا اصدرت اليوم م ّذكرة (بالعربية واالنكليزية) حملت عنوان “األزمة في العراق وتأثيرها
على اقتصادات األردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والكويت” .
وتقول الم ّذكرة” إن الترابط القوي بين اقتصاد العراق واقتصادات هذه الدول يظهر في العالقة بين الناتج
المحلي االجمالي في العراق وتلك الدول ،ومع أّن مستوى المعيشة في الكويت ما زال محميا إلى حد ما من
تداعيات األزمة ،ليس هذا هو الحال بالنسبة لسوريا واألردن ولبنان”.

االسكوا :أزمة العراق ستحدث تأثيرا مباشرا على األردن
موقع كل األردن

حذرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في بيان اصدرته اليوم األربعاء من مقرها في
بيروت ان األزمة المستجدة في العراق س ُتحدث تأثيرا مباشرا على ك ﱢل من األردن ولبنان سوريا وعلى
الكويت أيضا ولكن بنسبة أقل'.
واشار البيان الى ان الدكتور عبدهللا الدردري كبير االقتصاديين ومدير إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في
'اإلسكوا' صرح' بان اللجنة على استعداد للدعوة إلى اجتماع خبراء يهدف إلى دراسة معمّقة للتداعيات
االقتصادية الناتجة عن األزمة المستجدة في العراق'.

وكانت االسكوا اصدرت اليوم مذ ّكرة (بالعربية واالنكليزية) حملت عنوان 'األزمة في العراق وتأثيرها على
اقتصادات األردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والكويت'.
وتقول المذ ّكرة' إن الترابط القوي بين اقتصاد العراق واقتصادات هذه الدول يظهر في العالقة بين الناتج
المحلي االجمالي في العراق وتلك الدول ،ومع أنّ مستوى المعيشة في الكويت ما زال محميا إلى حد ما من
تداعيات األزمة ،ليس هذا هو الحال بالنسبة لسوريا واألردن ولبنان'.

االسكوا :لتضافر جهود حكومات المنطقة لمساعدة العراق
موقع IM Lebanon
دانت اإلسكوا ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد ،مشيرة الى أن أكثر من
مليون الجىء ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم
أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني ،واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد
الالجئين في العالم”.
اإلسكوا ،وفي بيان ،نددت بجميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر ،فما تشهده
المنطقة حاليا لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية
وطائفية وعرقية ،داعية الى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل
أزمته.
ورأت أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة القانون هي
الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لالستمرار.

(اسكوا) تدين تهجير مليون عراقي من مدنهم وقراهم
جريدة النهار الكويتية
دانت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة لالمم المتحدة هنا اليوم تهجير وتشريد اكثر
من مليون مواطن عراقي من قراهم ومدنهم وما يتعرضون له "من استباحة لحقوقهم االنسانية وحقهم في
العيش بحرية وكرامة" .وقالت (اسكوا) في بيان لها ان اكثر من مليون الجىء ونازح عراقي انضموا الى
"قوافل المهجرين والمشردين" في المنطقة العربية والتي باتت تضم اكثر من تسعة ماليين سوري وخمسة

ماليين فلسطيني "ليشكل الالجئون العرب اكثر من نصف عدد الالجئين في العالم" .ولفتت (اسكوا) الى ان
ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات بعيدة عن "قيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا طيلة قرون من الزمن"
ستؤدي الى اذكاء الفتن المدمرة وتفتيت المنطقة على اسس مذهبية وطائفية وعرقية .واكد ضرورة تضافر
جهود حكومات المنطقة لمساعدة العراق على حل ازمته واطالق حوار "يعيد ثقافة التسامح والسالم الى
العراق والمنطقة العربية لينعم الجميع بالحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية" .ودعت الى اطالق مبادرات للنقاش والحوار حول القضايا الشائكة التي جعلت من المنطقة العربية
اكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في االعوام الماضية ولبناء رؤية مشتركة تخرج المنطقة من
دوامة العنف الى االستقرار والنمو .وتأسست (اسكوا) عام  1973وقد سميت حينها اللجنة االقتصادية
لغربي اسيا (اكوا) واعيدت تسميتها في  1985لتصبح اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (اسكوا)
وتضم اللجنة  17دولة عربية وتشكل جزءا من االمانة العامة لالمم المتحدة وتعمل تحت اشراف المجلس
االقتصادي واالجتماعي.

االسكوا  :نصف الالجئين في العالم عرب
الغد األردني

دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "االسكوا" " في بيان اصدرته في مقرها في
بيروت بعد ظهر اليوم "ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم
اإلنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد
الواحد".داعية لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب
الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
واشارت الى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني".
وأعلنت " ان العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم" ،مدينة "جميع الممارسات التي تميّز
بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،والمواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم
التسامح وقبول اآلخر".
ولفتت الى أن "ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها
مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران

تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية" ،مشددة على أن "العراق الذي عصفت به رياح هذه
الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح
حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء".
ودعت االسكوا الى "تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته
والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها
إلى ثقافة التسامح والسالم.
ودعت الى ان تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة
إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية"،معتبرة ان الوقت حان لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتهاط".
ورأت "االسكوا" أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".

اإلسكوا حول تهجير العراقيين :مليون الجئ عراقي ليصبح عدد الالجئين العرب
اكثر من نصف الالجئين في العالم
موقع كل العراق
دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا [اإلسكوا] ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي
من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من
المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد.
وقال بيان للجنة تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ان أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى
قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة
ماليين فلسطيني .واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم.
واضاف البيان “تدين اإلسكوا جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق
أو الجنس ،وتن ّدد بجميع المواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر .فما تشهده المنطقة
حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون
من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية

وطائفية وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من
المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر
لإلنسانية جمعاء.
ونبه البيان قائال :في هذه اللحظة الفارقة ،تدعو اإلسكوا إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي
والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع
المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى
مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق
اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
واشتطرد قائال “لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في
العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
وترى اإلسكوا حسب البيان “أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل
سيادة القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة
لإلستمرار ،وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد
ما تحقق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية.
وجددت اإلسكوا الدعوة لجميع المعنيين في المنطقة إلى االستفادة م الخبرات والطاقات التي تزخر بها
منطقتنا العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا
الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء
رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة
التي تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.

اإلسكوا :نصف الالجئين في العالم من العرب
موقع سالب نيوز اإلخباري

قالت «اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا» (اإلسكوا) إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.
ويأتي ذلك في وقت تشهد المنطقة حركة نزوح غير مسبوقة منذ عقود

وقالت (اإلسكوا) أمس الثالثاء ،في بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت «اليوم يشكل الالجئون العرب
أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم».
وأشارت إلى أن «أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشــــــردين في
المنطقـــــــــة العربية التي باتت تضـــــــــم أكثر من تسعة ماليين ســــــوري ،وخمســــــــة ماليين
فلسطيني».
وأدانت «اإلسكوا» ما «يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم
اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد».
ونددت بـ«جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر» .وأدانت أيضا «جميع
الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس».
وقالت «اإلسكوا» إن «ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تـــــــؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ
في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية».
ودعت اإلسكوا «في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة
العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب
دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم».
وأضافت «لقد حان الوقت لوقفة ضــــــــمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشــــعل بنارها المنطقة برمتها.
لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب
الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع».
ورأت «اإلسكوا» أن «العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل
ســـــــيادة القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستــــــقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
القابـــــــلة لالستمرار ،وأن غياب هذه الدعائم لن يــــــؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المســــــــتقبلي فحسب،
بل أيضــــــــا إلى تبديد ما تحقـــــــق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية».
وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى «االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقــــــــاش البناء والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا
الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية».

«اإلسكوا» :نصف الالجئين في العالم من العرب
أخبارك.نت

قالت «اللجنه االقتصاديه واالجتماعيه لغربي اسيا» (االسكوا) ان الالجئين العرب باتوا يشكلون اكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.
وياتي ذلك في وقت تشهد المنطقه حركه نزوح غير مسبوقه منذ عقود
وقالت (االسكوا) امس الثالثاء ،في بيان وزعه مكتبها االعالمي في بيروت «اليوم يشكل الالجئون العرب
اكثر من نصف عدد الالجئين في العالم».
واشارت الي ان «اكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا الي قوافل المهجرين والمشــــــردين في
المنطقـــــــــه العربيه التي باتت تضـــــــــم اكثر من تسعه ماليين ســــــوري ،وخمســــــــه ماليين
فلسطيني».
وادانت «االسكوا» ما «يتعرض له اكثر من مليون عراقي من تهجير واكراه وتشريد في استباحه لحقوقهم
االنسانيه ولحقهم في العيش بحريه وكرامه في اطار من المواطنه المتساويه بين جميع ابناء البلد الواحد».
ونددت بـ«جميع المواقف والنزاعات التي تتنافي مع قيم التسامح وقبول االخر» .وادانت ايضا «جميع
الممارسات التي تميز بين البشر علي اساس الدين او المذهب او العرق او الجنس».

وقالت «االسكوا» ان «ما تشهده المنطقه حاليا من طروحات مستهجنه غريبه علي مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيله قرون من الزمن ،لن تـــــــؤدي اال الي اذكاء النعرات المدمره والنفخ
في نيران تفتيت المنطقه علي اسس مذهبيه وطائفيه وعرقيه».
ودعت االسكوا «في هذه اللحظه الفارقه ،الي تضافر جهود حكومات المنطقه واهل الراي والفكر ،لمساعده
العراق علي حل ازمته والعمل بمبدا المسؤوليه االنسانيه الجماعيه لراب الصدوع المجتمعيه التي تضرب
دول المنطقه ،واعادتها الي ثقافه التسامح والسالم».
واضافت «لقد حان الوقت لوقفه ضــــــــمير امام االثار المدمره التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشــــعل بنارها المنطقه برمتها.

ويقوض
اإلسكوا حول تهجير العراقيين :التمييز العرقي والديني يضرب الحق
ّ
التنمية
صوت العراق
تدين اإلسكوا ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية
ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد .أكثر من
مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم
أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني .واليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد
الالجئين في العالم.
وتدين اإلسكوا جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس،
وتن ّدد بجميع المواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر .فما تشهده المنطقة حاليا من
طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من
الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية
وعرقية .والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من
المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر
لإلنسانية جمعاء.
وفي هذه اللحظة الفارقة ،تدعو اإلسكوا إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة
العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب
دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم .وهكذا تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال
يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية
والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في
العراق عقود من الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار
الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات
للنهوض يسهم فيها الجميع.
وترى اإلسكوا أن العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة القانون
هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار ،وإن
غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية.
وتجدد اإلسكوا الدعوة لجميع المعنيين في المنطقة إلى االستفادة م الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش الب ّناء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي

جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية ،ولبناء رؤية
مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقا للخروج من دوامة العنف إلى آفاق االزدهار والحرية والعدالة التي
تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.

األسكوا  :نصف الالجئين في العالم عرب
السبيل
دانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "االسكوا" " في بيان اصدرته في مقرها في
بيروت بعد ظهر اليوم "ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم
اإلنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد".
داعية لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية،
وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.
واشارت الى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني".
وأعلنت " ان العرب يشكلون أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم" ،مدينة "جميع الممارسات التي تميّز
بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" ،والمواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم
التسامح وقبول اآلخر".
ولفتت الى أن "ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها
مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران
تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية" ،مشددة على أن "العراق الذي عصفت به رياح هذه
الطروحات ،يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية ،من المسيحيين واأليزيديين وغيرهم ،ويخسر معهم مالمح
حضارة عريقة في التنوّ ع ،بقاؤها أمل للوطن وزخر لإلنسانية جمعاء".
ودعت االسكوا الى "تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته
والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها
إلى ثقافة التسامح والسالم.
ودعت الى ان تعود المنطقة مجددا إلى مسار التنمية والنمو ،فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة
إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية

والثقافية"،معتبرة ان الوقت حان لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتهاط".
ورأت "االسكوا" أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".

اإلسكوا  :الالجئون العرب باتوا يشكلون نصف الالجئين في العالم
االقتصادية
قالت "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" (اإلسكوا) إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم .وقالت (األسكوا) اليوم الثالثاء  ،في بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت
"اليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".

وأشارت الى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني" .وأدانت (األسكوا) " :ما
يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية ولحقهم في
العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد".
ونددت بـ"جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر" .وأدانت أيضا "جميع
الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس" .وقالت (األسكوا) إن "ما
تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادىء وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت
بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على
أسس مذهبية وطائفية وعرقية" .ودعت (األسكوا) "في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات
المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية
لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم.".
وأضافت "لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في
العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع".
ورأت (األسكوا) أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لالستمرار،

وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".
وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى "االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش البناء والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي
جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية".

"اإلسكوا" :الالجئون العرب يشكلون أكثر من نصف "الالجئين في العالم"
موقع كالم أخبار
قالت "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" (اإلسكوا) إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.
وقالت (اإلسكوا) اليوم الثالثاء ،في بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت" :اليوم يشكل الالجئون العرب
أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم".
وأشارت إلى أن "أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة ماليين فلسطيني".
وأدانت (اإلسكوا) " :ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم
اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد".
ونددت بـ"جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر".
وأدانت أيضا "جميع الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس".
وقالت (اإلسكوا) إن "ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادىء وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في
نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية".
ودعت (اإلسكوا) "في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر،
لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسئولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي
تضرب دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم.".

وأضافت "لقد حان الوقت لوقفة ضمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها .لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في
العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع".
ورأت (اإلسكوا) أن "العدالة االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة
القانون هي الدعائم األساسية لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لالستمرار،
وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب ،بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من
مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية".
وجددت دعوة جميع المعنيين في المنطقة إلى "االستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا
العربية إلطالق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش البناء والتعمق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي
جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في األعوام الماضية".

«اإلسكوا» :نصف الالجئين في العالم من العرب
وكالة الحدث الدولية

قالت «اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا» (اإلسكوا) إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.
ويأتي ذلك في وقت تشهد المنطقة حركة نزوح غير مسبوقة منذ عقود وقالت (اإلسكوا) أمس الثالثاء ،في
بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت «اليوم يشكل الالجئون العرب أكثر من نصف عدد الالجئين في
العالم».
وأشارت إلى أن «أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشــــــردين في
المنطقـــــــــة العربية التي باتت تضـــــــــم أكثر من تسعة ماليين ســــــوري ،وخمســــــــة ماليين
فلسطيني».
وأدانت «اإلسكوا» ما «يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم
اإلنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد».

ونددت بـ«جميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر» .وأدانت أيضا «جميع
الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس».
وقالت «اإلسكوا» إن «ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تـــــــؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ
في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية».
ودعت اإلسكوا «في هذه اللحظة الفارقة ،إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر ،لمساعدة
العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب
دول المنطقة ،وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم».
وأضافت «لقد حان الوقت لوقفة ضــــــــمير أمام اآلثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب
والنزاعات تكاد تشــــعل بنارها المنطقة برمتها.
لقد آن األوان لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره ،تمهيدا لحوار حول األسباب
الجذرية ،وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع».

ارقام مفزعة لألسكوا :العرب يشكلون نصف الالجئين بالعالم
موقع قرطاج ف م
أكدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا “االسكوا” اليوم الثالثاء أن “العرب يشكلون
أكثر من نصف عدد الالجئين في العالم” مدينة “جميع الممارسات التي تميز بين البشر على أساس الدين أو
المذهب أو العرق أو الجنس” .و أدانت المنظمة في بيان لها اليوم “ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي
من تهجير وإكراه وتشريد واستباحة لحقوقهم اإلنسانية وحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من
المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد” داعية لوضع حد إلهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق
وغيره تمهيدا لحوار حول األسباب الجذرية وإطالق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع .كما
اشارت الى أن “أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة
العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري وخمسة ماليين فلسطيني” .و أضاف البيان أن “ما
تشهده المنطقة حاليا من طروحات غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة
قرون من الزمن لن تؤدي إال إلى إذكاء النعرات المدمرة وتأجيج نيران الفرقة في المنطقة على أسس
مذهبية وطائفية وعرقية” .و دعت االسكوا الى “تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر
لمساعدة العرب على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية اإلنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي
تضرب دول المنطقة وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسالم” .كما دعت الى ان تعود المنطقة مجددا إلى مسار

التنمية والنمو فال يبقى فيها الجئ أو نازح ال يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق
اإلنسانية والسياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية” .كما رأت “االسكوا” أن “العدالة
االجتماعية والمساواة وعدم اإلقصاء واحترام حقوق اإلنسان في ظل سيادة القانون هي الدعائم األساسية
لتوطيد االستقرار ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية القابلة لإلستمرار وإن غياب هذه الدعائم لن
يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب بل أيضا إلى تبديد ما تحقق من مكتسبات تنموية على
مدار العقود الماضية”.

أكثر من نصف الالجئين في العالم ''عرب''
بوابة مصراوي

قالت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ''اإلسكوا'' ،إن الالجئين العرب باتوا يشكلون أكثر من
نصف عدد الالجئين في العالم.
وقالت ''األسكوا'' ،في بيان وزعه مكتبها اإلعالمي في بيروت ،الثالثاء'' :اليوم يشكل الالجئون العرب أكثر
من نصف عدد الالجئين في العالم'' ،وأشارت الى أن أكثر من مليون الجئ ونازح عراقي انضموا إلى
قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ماليين سوري ،وخمسة
ماليين فلسطيني.
وأدانت ما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم اإلنسانية
ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد ،ونددت
بـجميع المواقف والنزاعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول اآلخر ،والممارسات التي تميز بين البشر
على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس.
وتابعت ''األسكوا'''' :إن ما تشهده المنطقة حاليا من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي
عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن ،لن تؤدي إال إلى دعم النعرات المدمرة والنفخ في
نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية''.

