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 مفّصلةالقصاصات 

 

 العرب من العالم في الالجئين نصف": اإلسكوا"

 الوفد

 

 من أكثر يشكلون باتوا العرب الالجئين إن( اإلسكوا) «آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة» قالت

 .العالم في الالجئين عدد نصف

 ".األوسط شرقال" أفادت ما عقود، منذ مسبوقة غير نزوح حركة المنطقة تشهد وقت في ذلك ويأتي

 من أكثر العرب الالجئون يشكل اليوم» بيروت في اإلعالمي مكتبها وزعه بيان في ،(اإلسكوا) وقالت

 .«العالم في الالجئين عدد نصف



 في والمشــــــردين المهجرين قوافل إلى انضموا عراقي ونازح الجئ مليون من أكثر» أن إلى وأشارت

 ماليين وخمســــــــة ســــــوري، ماليين تسعة من أكثر تضـــــــــم تبات التي العربية المنطقـــــــــة

 .«فلسطيني

 لحقوقهم استباحة في وتشريد وإكراه تهجير من عراقي مليون من أكثر له يتعرض» ما «اإلسكوا» وأدانت

 .«الواحد بلدال أبناء جميع بين المتساوية المواطنة من إطار في وكرامة بحرية العيش في ولحقهم اإلنسانية

 جميع» أيضا وأدانت. «اآلخر وقبول التسامح قيم مع تتنافى التي والنزاعات المواقف جميع»بـ ونددت

 .«الجنس أو العرق أو المذهب أو الدين أساس على البشر بين تميز التي الممارسات

 التي التنوع وقيم مبادئ على غريبة مستهجنة طروحات من حاليا المنطقة تشهده ما» إن «اإلسكوا» وقالت

 والنفخ المدمرة النعرات إذكاء إلى إال تـــــــؤدي لن الزمن، من قرون طيلة بها واغتنت مجتمعاتنا عرفتها

 .«وعرقية وطائفية مذهبية أسس على المنطقة تفتيت نيران في

 لمساعدة ،والفكر الرأي وأهل المنطقة حكومات جهود تضافر إلى الفارقة، اللحظة هذه في» اإلسكوا ودعت

 تضرب التي المجتمعية الصدوع لرأب الجماعية اإلنسانية المسؤولية بمبدأ والعمل أزمته حل على العراق

 .«والسالم التسامح ثقافة إلى وإعادتها المنطقة، دول

 الحروب من عقود العراق في خلفتها التي المدمرة اآلثار أمام ضــــــــمير لوقفة الوقت حان لقد» وأضافت

 .برمتها المنطقة بنارها تشــــعل تكاد زاعاتوالن

 األسباب حول لحوار تمهيدا وغيره، العراق في القتل آلة ووقف الدماء إلهدار حد لوضع األوان آن لقد

 .«الجميع فيها يسهم للنهوض وسياسات خطط وإطالق الجذرية،

 ظل في اإلنسان حقوق امواحتر اإلقصاء وعدم والمساواة االجتماعية العدالة» أن «اإلسكوا» ورأت

 واالجتماعية االقتصادية التنمية ولتحقيق االستــــــقرار لتوطيد األساسية الدعائم هي القانون ســـــــيادة

 فحسب، المســــــــتقبلي والنماء النمو عرقلة إلى يــــــؤدي لن الدعائم هذه غياب وأن لالستمرار، القابـــــــلة

 .«الماضية العقود مدار على تنموية مكتسبات من تحقـــــــق ما ديدتب إلى أيضــــــــا بل

 منطقتنا بها تزخر التي والطاقات الخبرات من االستفادة» إلى المنطقة في المعنيين جميع دعوة وجددت

 القضايا جوانب جميع فهم في والتعمق البناء للنقــــــــاش جديدة وطروحات مبادرات إلطالق العربية

 .«الماضية األعوام في والنزاعات للحروب عرضة العالم مناطق أكثر منطقتنا من جعلت التي الشائكة

 

 

 



 العرب من العالم في الالجئين نصف من أكثر

 

 جريدة األّمة

 

 نصف من أكثر يشكلون باتوا العرب الالجئين إن" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قالت

 .العالم في الالجئين عدد

 والقبلية الطائفية الفتنة نار إلشعال الرماد في النفخ في األوسط الشرق علي الجديدة حربه في الغرب واعتمد

 .الماضي في عسكريا الدول هذه احتالل في فشله بعد العرب بين

 يعل نزوح حركة اكبر االوسط الشرق منطقة شهدت كبيرا نجاحا فيها الغرب نجح التي الحملة هذه وبسبب

 .اللندنية" األوسط الشرق" وفق التاريخ، مر

 قوافل غلي مؤخرا انضموا عراقي مليون غلي بالغضافة فلسطيني مليون 5و سوري مليون 9 من أكثر

 .األخيرة االضطرابات بسبب النازحين

 لحقوقهم استباحة في وتشريد، وإكراه تهجير من عراقي، مليون من أكثر" له يتعرض ما اإلسكوا وأدانت

 ".الواحد البلد أبناء جميع بين المتساوية المواطنة من إطار في وكرامة، بحرية العيش في ولحقهم إلنسانية،ا

 التي الممارسات وجميع اآلخر، وقبول التسامح قيم مع تتنافى التي والنزاعات المواقف جميع" بـ ونددت

 ".الجنس أو العرق أو المذهب أو الدين أساس على البشر بين تميز

 التي التنوع وقيم مبادئ على غريبة مستهجنة، طروحات من حالياً، المنطقة تشهده ما" إن اإلسكوا التوق

 في والنفخ المدمرة النعرات إذكاء إلى إال تؤدي لن الزمن، من قرون طيلة بها واغتنت مجتمعاتنا، عرفتها

 ".وعرقية وطائفية مذهبية أسس على المنطقة تفتيت نيران

 لمساعدة والفكر، الرأي وأهل المنطقة حكومات جهود تضافر إلى الفارقة، اللحظة هذه في" اإلسكوا ودعت

 تضرب التي المجتمعية الصدوع لرأب الجماعية، اإلنسانية المسؤولية بمبدأ والعمل أزمته، حل على العراق

 ".والسالم التسامح ثقافة إلى وإعادتها المنطقة، دول

 الحروب من عقود العراق في خلفتها التي المدمرة اآلثار أمام ميرض لوقفة الوقت حان لقد: "وأضافت

 آلة ووقف الدماء، إلهدار حد لوضع األوان آن" أنه مؤكدة ،"برمتها المنطقة بنارها تشعل تكاد والنزاعات،

 فيها يسهم للنهوض وسياسات خطط وإطالق الجذرية، األسباب حول لحوار تمهيداً  وغيره، العراق في القتل

 ".ميعالج



 سيادة ظل في اإلنسان، حقوق واحترام اإلقصاء وعدم والمساواة، االجتماعية العدالة" أن اإلسكوا ورأت

 االقتصادية التنمية ولتحقيق االستقرار، لتوطيد األساسية الدعائم هي القانون،

 فحسب، المستقبلي ءوالنما النمو عرقلة إلى يؤدي لن الدعائم هذه غياب وأن لالستمرار، القابلة واالجتماعية

 ".الماضية العقود مدار على تنموية مكتسبات من تحقق ما تبديد إلى أيضاً  بل

 منطقتنا بها تزخر التي والطاقات الخبرات من االستفادة" إلى المنطقة في المعنيين جميع دعوة وجددت

 الشائكة، القضايا وانبج جميع فهم في والتعمق البناء، للنقاش جديدة وطروحات مبادرات إلطالق العربية،

 ".الماضية األعوام في والنزاعات للحروب عرضة العالم مناطق أكثر منطقتنا من جعلت التي

 

 العرب من العالم في الالجئين نصف": اإلسكوا"

 وكالة زمن برس

 

 باتوا العرب الالجئين إن( اإلسكوا" )آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة" قالت: فلسطين برس، زمن

 .العالم في الالجئين عدد نصف من أكثر يشكلون

 في الثالثاء، أمس( اإلسكوا) وقالت عقود منذ مسبوقة غير نزوح حركة المنطقة تشهد وقت في ذلك ويأتي

 في الالجئين عدد نصف من أكثر العرب الالجئون يشكل اليوم" بيروت في اإلعالمي مكتبها وزعه بيان

 ".العالم

 في والمشــــــردين المهجرين قوافل إلى انضموا عراقي ونازح الجئ مليون من أكثر" أن إلى وأشارت

 ماليين وخمســــــــة ســــــوري، ماليين تسعة من أكثر تضـــــــــم باتت التي العربية المنطقـــــــــة

 ".فلسطيني

 

 لحقوقهم استباحة في شريدوت وإكراه تهجير من عراقي مليون من أكثر له يتعرض" ما" اإلسكوا" وأدانت

 ".الواحد البلد أبناء جميع بين المتساوية المواطنة من إطار في وكرامة بحرية العيش في ولحقهم اإلنسانية

 جميع" أيضا وأدانت". اآلخر وقبول التسامح قيم مع تتنافى التي والنزاعات المواقف جميع"بـ ونددت

 ".الجنس أو العرق أو المذهب أو ينالد أساس على البشر بين تميز التي الممارسات

 التي التنوع وقيم مبادئ على غريبة مستهجنة طروحات من حاليا المنطقة تشهده ما" إن" اإلسكوا" وقالت

 والنفخ المدمرة النعرات إذكاء إلى إال تـــــــؤدي لن الزمن، من قرون طيلة بها واغتنت مجتمعاتنا عرفتها

 ".وعرقية وطائفية مذهبية سأس على المنطقة تفتيت نيران في



 لمساعدة والفكر، الرأي وأهل المنطقة حكومات جهود تضافر إلى الفارقة، اللحظة هذه في" اإلسكوا ودعت

 تضرب التي المجتمعية الصدوع لرأب الجماعية اإلنسانية المسؤولية بمبدأ والعمل أزمته حل على العراق

 ".لسالموا التسامح ثقافة إلى وإعادتها المنطقة، دول

 الحروب من عقود العراق في خلفتها التي المدمرة اآلثار أمام ضــــــــمير لوقفة الوقت حان لقد" وأضافت

 ".برمتها المنطقة بنارها تشــــعل تكاد والنزاعات

 حول لحوار تمهيدا وغيره، العراق في القتل آلة ووقف الدماء إلهدار حد لوضع األوان آن لقد: "وتابعت

 ".الجميع فيها يسهم للنهوض وسياسات خطط وإطالق الجذرية، األسباب

 ظل في اإلنسان حقوق واحترام اإلقصاء وعدم والمساواة االجتماعية العدالة" أن اإلسكواط" ورأت

 واالجتماعية االقتصادية التنمية ولتحقيق االستــــــقرار لتوطيد األساسية الدعائم هي القانون ســـــــيادة

 فحسب، المســــــــتقبلي والنماء النمو عرقلة إلى يــــــؤدي لن الدعائم هذه غياب وأن لالستمرار، ـلةالقابــــــ

 ".الماضية العقود مدار على تنموية مكتسبات من تحقـــــــق ما تبديد إلى أيضــــــــا بل

 منطقتنا بها تزخر يالت والطاقات الخبرات من االستفادة إلى المنطقة في المعنيين جميع دعوة وجددت

 القضايا جوانب جميع فهم في والتعمق البناء للنقــــــــاش جديدة وطروحات مبادرات إلطالق العربية

 .الماضية األعوام في والنزاعات لحروب ل عرضة العالم مناطق أكثر منطقتنا من جعلت التي الشائكة

 

 

 العرب من العالم في الالجئين نصف: اإلسكوا

 اآلن موقع العرب 

 من أكثر يشكلون باتوا العرب الالجئين إن( اإلسكوا" )آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة" قالت

 .العالم في الالجئين عدد نصف

 أكثر اليوم يشكلون العرب الالجئين" أن إلى بيروت، في اإلعالمي مكتبها وزعه بيان في اإلسكوا، وأشارت

 أفادت كما عقود، منذ مسبوقة غير نزوح حركة المنطقة تشهد وقت في ،"العالم في الالجئين عدد نصف من

 .اللندنية" األوسط الشرق"

 وتسامح إدانة

 في والمشردين المهجرين قوافل إلى انضموا عراقي ونازح الجئ مليون من أكثر" أن إلى اللجنة ولفتت

 ".فلسطيني ماليين 5و سوري، ماليين 9 من أكثر تضم باتت التي العربية، المنطقة



 لحقوقهم استباحة في وتشريد، وإكراه تهجير من عراقي، مليون من أكثر" له يتعرض ما اإلسكوا وأدانت

 ".الواحد البلد أبناء جميع بين المتساوية المواطنة من إطار في وكرامة، بحرية العيش في ولحقهم اإلنسانية،

 التي الممارسات وجميع اآلخر، وقبول التسامح قيم مع تتنافى التي والنزاعات المواقف جميع" بـ ونددت

 ".الجنس أو العرق أو المذهب أو الدين أساس على البشر بين تميز

 

 

 العالم في الالجئين نصف يشكلون باتوا العرب الالجئون:  اإلسكوا

 

 موقع أفريكان مناجر

 

 من أكثر يشكلون باتوا العرب الالجئين إن( اإلسكوا" )آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة" قالت

 اليوم" االعالم وسائل على وزعه بيان في ، الثالثاء أمس( األسكوا) وقالت. العالم في الالجئين عدد نصف

 " .العالم في الالجئين عدد نصف من أكثر العرب الالجئون يشكل

 المنطقة في لمشردينوا المهجرين قوافل إلى انضموا عراقي ونازح الجئ مليون من أكثر" أن الى وأشارت

 ما(: " األسكوا) وأدانت". فلسطيني ماليين وخمسة سوري، ماليين تسعة من أكثر تضم باتت والتي العربية

 في ولحقهم اإلنسانية لحقوقهم استباحة في وتشريد وإكراه تهجير من عراقي مليون من أكثر له يتعرض

 ".الواحد البلد أبناء جميع بين المتساوية المواطنة من إطار في وكرامة بحرية العيش

 

 

 العالم في الالجئين عدد نصف من أكثر يشكلون العرب:  االسكوا لجنة

 صفد برس

 

 في اصدرته بيان في الثالثاء”  ”االسكوا“ آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة أدانت

 بالعيش حقهم واستباحة والتشريد تهجيرلل وتعرضهم العراقيين وخصت عموما العرب له يتعرض ما بيروت

 . ومساواة بكرامة



 واطالق ، وغيره العراق في والقتل الحرب آلة ووقف الدم نزيف وقف الى لها بيان في اللجنة ودعت

 . الدولي المجتمع فيها يسهم للنهوض خطط ووضع االسباب الجتثاث خالقة مبادرات

 المنطقة في المهجرين لقوافل لالنضمام اجبروا عراقي يونمل من أكثر أن الى بيانها في اللجنة واشارت

 . فلسطيني ماليين 5و سوري ماليين 9 من اكثر تضم باتت التي العربية

 . العالم في الالجئين نصف من اكثر يشكلون باتوا العرب ان اللجنة واعلنت

 . عرقية او مذهبية او يةدين اسس على الناس وتميز تصنف التي الممارسات لجميع ادانتها اللجنة واكدت

 وباتت ، غني حضاري تنوع يضم الذي العراق في االجتماعي النسيج عقد انفراط الى النظر اللجنة ولفتت

 بفعل تشوهت غنية حضارة مالمح تخسر وبالتالي وغيرهم وايزديين مسيحيين من منه مكونات تخسر

 . دخيلة ممارسات

 الى عبراعادته المنطقة في الجهود بتضافر ازمته وحل عراقال في التشققات معالجة الى االسكوا ودعت

 وعودة ضمير صحوة يتطلب وهذا ، واالستقرار باالمن المنطقة تنعم حتى والسالم والمحبة التسامح ثقافة

 . المنطقة تشعل تكاد التي والفتن الحروب من عقود النتزاع انسانية

 هي القانون وسيادة الفرد حقوق واحترام االخر صاءاق وعدم والمساواة الحرية عودة ان االسكوا ورأت

 بل فحسب النمو يعرقل لن المرتكزات هذه وغياب والتنمية باالقتصاد للنهوض االساسية المرتكزات

 الماضية العقود في تحقق ما كل ويبدد سيعصف

 

 نصف من اكثر العرب الالجئين عدد ليصبح عراقي الجئ مليون:  اإلسكوا

 المالع في الالجئين

 

 موقع المستقلة 

 عراقي مليون من أكثر له يتعرض ما اإلسكوا آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة  دانت

 من إطار في وكرامة بحرية العيش في ولحقهم اإلنسانية لحقوقهم استباحة في وتشريد وإكراه تهجير من

 .الواحد البلد أبناء جميع بين المتساوية المواطنة

 قوافل إلى انضموا عراقي ونازح الجئ مليون من أكثر ان اليوم( المستلقة) عليه أطلعت للجنة بيان وقال

 ماليين وخمسة سوري، ماليين تسعة من أكثر  تضم باتت والتي العربية المنطقة في والمشردين المهجرين

 .عالمال في الالجئين عدد نصف من أكثر العرب الالجئون يشكل واليوم. فلسطيني



 العرق أو المذهب أو الدين أساس على البشر بين تمّيز التي الممارسات جميع اإلسكوا تدين“ البيان واضاف

 المنطقة تشهده فما. اآلخر وقبول التسامح قيم مع تتنافى التي والنزعات المواقف بجميع وتنّدد الجنس، أو

 قرون طيلة بها واغتنت مجتمعاتنا عرفتها تيال التنوع وقيم مبادئ على غريبة مستهجنة طروحات من حالياً 

 مذهبية أسس على المنطقة تفتيت نيران في والنفخ المدمرة النعرات إذكاء إلى إال تؤدي لن الزمن، من

 من المجتمعية، مكوناته من اليوم يخسر الطروحات، هذه رياح به عصفت الذي والعراق. وعرقية وطائفية

 وذخر للوطن أمل بقاؤها التنّوع، في عريقة حضارة مالمح معهم ويخسر وغيرهم، واأليزيديين المسيحيين

 .جمعاء لإلنسانية

 الرأي وأهل المنطقة حكومات جهود تضافر إلى اإلسكوا تدعو الفارقة، اللحظة هذه في: قائال البيان ونبه

 الصدوع أبلر الجماعية اإلنسانية المسؤولية بمبدأ والعمل أزمته حل على العراق لمساعدة والفكر،

 إلى مجدداً  المنطقة تعود وهكذا. والسالم التسامح ثقافة إلى وإعادتها المنطقة، دول تضرب التي المجتمعية

 الحقوق بجميع فيه لينعم ووطنه بيته إلى العودة يستطيع ال نازح أو الجئ فيها يبقى فال والنمو، التنمية مسار

 .والثقافية قتصاديةواال واالجتماعية والمدنية والسياسية اإلنسانية

 الحروب من عقود العراق في خلفتها التي المدمرة اآلثار أمام ضمير لوقفة الوقت حان لقد“ قائال  وتابع

 في القتل آلة ووقف الدماء إلهدار حد لوضع األوان آن لقد. برمتها المنطقة بنارها تشعل تكاد والنزاعات

 .الجميع فيها يسهم للنهوض وسياسات خطط وإطالق ذرية،الج األسباب حول لحوار تمهيداً  وغيره، العراق

 في اإلنسان حقوق واحترام اإلقصاء وعدم والمساواة االجتماعية العدالة أن“ البيان حسب  اإلسكوا وترى

 القابلة واالجتماعية االقتصادية التنمية ولتحقيق االستقرار لتوطيد األساسية الدعائم هي القانون سيادة ظل

 تبديد إلى أيضاً  بل فحسب، المستقبلي والنماء النمو عرقلة إلى يؤدي لن الدعائم هذه غياب وإن لإلستمرار،

 .الماضية العقود مدار على تنموية مكتسبات من تحقق ما

 بها تزخر التي والطاقات الخبرات من االستفادة إلى المنطقة في المعنيين لجميع الدعوة اإلسكوا وجددت

 القضايا جوانب جميع فهم في والتعّمق  البّناء للنقاش جديدة وطروحات مبادرات قإلطال العربية منطقتنا

 ولبناء الماضية، األعوام في والنزاعات للحروب عرضة العالم مناطق أكثر منطقتنا من جعلت التي الشائكة

 والعدالة يةوالحر االزدهار آفاق إلى العنف دوامة من للخروج طريقاً  للمنطقة تفتح  وواضحة مشتركة رؤية

 .وتستحقها المنطقة شعوب لها تتوق التي

 

 عراقي مليون من أكثر تشريد تدين اإلسكوا

 

 بوابة فيتو

 



 لحقوقهم استباحة في وتشريد وإكراه تهجير من عراقي مليون من أكثر له يتعرض ما اإلسكوا أدانت

 .الواحد البلد أبناء جميع بين يةالمتساو المواطنة من إطار في وكرامة بحرية العيش في ولحقهم اإلنسانية

 ونازح الجئ مليون من أكثر هناك إن بالقاهرة، المتحدة األمم مكتب وزعه لها بيان في المنظمة وقالت

 ماليين تسعة من أكثر تضم باتت والتي العربية المنطقة في والمشردين المهجرين قوافل إلى انضموا عراقي

 .العالم في الالجئين عدد نصف من أكثر العرب الالجئون يشكل واليوم. فلسطيني ماليين وخمسة سوري،

 العرق أو المذهب أو الدين أساس على البشر بين تمّيز التي الممارسات لجميع إدانتها على اإلسكوا وشددت

 .اآلخر وقبول التسامح قيم مع تتنافى التي والنزعات المواقف بجميع وتنّدد الجنس، أو

 عرفتها التي التنوع وقيم مبادئ على غريبة مستهجنة طروحات من حالًيا قةالمنط تشهده ما أن وأكدت

 نيران في والنفخ المدمرة النعرات إذكاء إلى إال تؤدي لن الزمن، من قرون طيلة بها واغتنت مجتمعاتنا

 يخسر الطروحات، هذه رياح به عصفت الذي والعراق. وعرقية وطائفية مذهبية أسس على المنطقة تفتيت

 في عريقة حضارة مالمح معهم ويخسر وغيرهم، واأليزيديين المسيحيين من المجتمعية، مكوناته من ومالي

 .جمعاء لإلنسانية وزخر للوطن أمل بقاؤها التنّوع،

 لمساعدة والفكر، الرأي وأهل المنطقة حكومات جهود تضافر إلى الفارقة اللحظة هذه في اإلسكوا ودعت

 تضرب التي المجتمعية الصدوع لرأب الجماعية اإلنسانية المسئولية بمبدأ والعمل أزمته حل على العراق

 .والسالم التسامح ثقافة إلى وإعادتها المنطقة، دول

 يستطيع ال نازح أو الجئ فيها يبقى فال والنمو، التنمية مسار إلى مجدًدا المنطقة تعود ذلك عبر أنه وأكدت

 واالقتصادية واالجتماعية والمدنية والسياسية اإلنسانية لحقوقا بجميع فيه لينعم ووطنه بيته إلى العودة

 . والثقافية

 الحروب من عقود العراق في خلفتها التي المدمرة اآلثار أمام ضمير لوقفة الوقت حان لقد: "البيان وقال

 في القتل آلة ووقف الدماء إلهدار حد لوضع األوان آن لقد...برمتها المنطقة بنارها تشعل تكاد والنزاعات

 ".الجميع فيها يسهم للنهوض وسياسات خطط وإطالق الجذرية، األسباب حول لحوار تمهيًدا وغيره، العراق

 القانون سيادة ظل في اإلنسان حقوق واحترام اإلقصاء وعدم والمساواة االجتماعية العدالة أن اإلسكوا وترى

 وإن لالستمرار، القابلة واالجتماعية القتصاديةا التنمية ولتحقيق االستقرار لتوطيد األساسية الدعائم هي

 من تحقق ما تبديد إلى أيًضا بل فحسب، المستقبلي والنماء النمو عرقلة إلى يؤدي لن الدعائم هذه غياب

 .الماضية العقود مدى على تنموية مكتسبات

 بها تزخر التي قاتوالطا الخبرات من االستفادة إلى المنطقة في المعنيين لجميع الدعوة اإلسكوا وتجدد

 القضايا جوانب جميع فهم في والتعّمق البّناء للنقاش جديدة وطروحات مبادرات إلطالق العربية منطقتنا

 ولبناء الماضية، األعوام في والنزاعات للحروب عرضة العالم مناطق أكثر منطقتنا من جعلت التي الشائكة

 والعدالة والحرية االزدهار آفاق إلى العنف دوامة نم للخروج طريًقا للمنطقة تفتح وواضحة مشتركة رؤية

 .وتستحقها المنطقة شعوب لها تتوق التي



 

 

 نصف من أكثر يشكلون العرب الالجئون: ”اإلسكوا“.. سوري ماليين 9 بينهم

 ”العالم في الالجئين“

 

 All4Syria موقع

 من أكثر يشكلون باتوا العرب جئينالال إن( اإلسكوا) ”آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة“ قالت

 . العالم في الالجئين عدد نصف

 العرب الالجئون يشكل اليوم“: بيروت في اإلعالمي مكتبها وزعه بيان في الثالثاء، اليوم( اإلسكوا) وقالت

 . ”العالم في الالجئين عدد نصف من أكثر

 المنطقة في والمشردين المهجرين وافلق إلى انضموا عراقي ونازح الجئ مليون من أكثر“ أن إلى وأشارت

 . ”فلسطيني ماليين وخمسة سوري، ماليين تسعة من أكثر تضم باتت والتي العربية

 لحقوقهم استباحة في وتشريد وإكراه تهجير من عراقي مليون من أكثر له يتعرض ما” (: اإلسكوا) وأدانت

 . ”الواحد البلد أبناء جميع بين المتساوية اطنةالمو من إطار في وكرامة بحرية العيش في ولحقهم اإلنسانية

 . ”اآلخر وقبول التسامح قيم مع تتنافى التي والنزاعات المواقف جميع”بـ ونددت

 . ”الجنس أو العرق أو المذهب أو الدين أساس على البشر بين تميز التي الممارسات جميع“ أيضا وأدانت

 

 التي التنوع وقيم مبادىء على غريبة مستهجنة طروحات من احالي المنطقة تشهده ما“ إن( اإلسكوا) وقالت

 في والنفخ المدمرة النعرات إذكاء إلى إال تؤدي لن الزمن، من قرون طيلة بها واغتنت مجتمعاتنا عرفتها

 . ”وعرقية وطائفية مذهبية أسس على المنطقة تفتيت نيران

 والفكر، الرأي وأهل المنطقة حكومات جهود تضافر إلى الفارقة، اللحظة هذه في“( اإلسكوا) ودعت

 التي المجتمعية الصدوع لرأب الجماعية اإلنسانية المسئولية بمبدأ والعمل أزمته حل على العراق لمساعدة

 . ”.والسالم التسامح ثقافة إلى وإعادتها المنطقة، دول تضرب

 الحروب من عقود العراق في خلفتها التي المدمرة اآلثار أمام ضمير لوقفة الوقت حان لقد“ وأضافت

 في القتل آلة ووقف الدماء إلهدار حد لوضع األوان آن لقد. برمتها المنطقة بنارها تشعل تكاد والنزاعات

 . ”الجميع فيها يسهم للنهوض وسياسات خطط وإطالق الجذرية، األسباب حول لحوار تمهيدا وغيره، العراق



 سيادة ظل في اإلنسان حقوق واحترام اإلقصاء وعدم ساواةوالم االجتماعية العدالة“ أن( اإلسكوا) ورأت

 لالستمرار، القابلة واالجتماعية االقتصادية التنمية ولتحقيق االستقرار لتوطيد األساسية الدعائم هي القانون

 من تحقق ما تبديد إلى أيضا بل فحسب، المستقبلي والنماء النمو عرقلة إلى يؤدي لن الدعائم هذه غياب وإن

 . ”الماضية العقود مدار على تنموية سباتمكت

 منطقتنا بها تزخر التي والطاقات الخبرات من االستفادة“ إلى المنطقة في المعنيين جميع دعوة وجددت

 التي الشائكة القضايا جوانب جميع فهم في والتعمق البناء للنقاش جديدة وطروحات مبادرات إلطالق العربية

 .”الماضية األعوام في والنزاعات للحروب عرضة العالم مناطق أكثر منطقتنا من جعلت

 

 

ESCWA on displacement of Iraqis: Iraq loses its components, 

ancient civilization 

MCN 

The Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) condemned 

Wednesday, “All practices that discriminate between human beings on the basis 

of religion, creed, race or sex.” It denounced “all attitudes and tendencies that 

contradict the values of tolerance and acceptance of the other.” 

 


