
 

 

 

 

TELEPEK 

A megszállt Ciszjordániában 
működő izraeli Telepes Tanács 
164 új lakóegység fejlesztését 
jelentette be a Betlehemtől – a 
megszállt ciszjordán 
településtől – nyugatra fekvő 
Neve Daniel telepen. Ez a 
telepbővítés az illegális telepen 
belüli új tábor építésének a 
része.* Mindez Izrael 
jeruzsálemi terjeszkedésének 
a része, amelyet most „Nagy 
Jeruzsálemnek” neveznek. 

Ezenfelül az izraeli megszálló 
erők egy új illegális utat is 
építenek az izraeli telepesek 
számára a palesztin földön, a 
Betlehem városától nyugatra 
fekvő Nahalin faluban. 

* Az ENSZ számos határozata alapján –

amelyek a Genfi Egyezmény 49. cikkérre 
hivatkoznak – a nemzetközi közösség 
konszenzusos véleménye szerint az 
izraeli telepek illegálisak és a nemzetközi 
jog megsértését jelentik. 
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EL AKARJÁK CSATOLNI A 

FÖLDÜNKET!!! 

Mit jelent az annexió? 

Idegen területnek, országnak vagy 
országrésznek, illetve az ezen lakó 
népnek, népcsoportnak egy nagyobb 
állammal való erőszakos és törvénytelen 
egyesítése, egy másik állam által történő 
bekebelezése. 

Mit jelent az izraeli annexió? 
Izrael 1967-ben kezdte az annexiót 
Jeruzsálemmel, jelenleg pedig a Palesztin 
Államhoz tartozó további területek 
bekebelezését tervezi. Mindez a palesztin 
nemzeti és emberi jogok megtagadását 
jelenti, valamint veszélyezteti a térség 
békéjét és stabilitását. 

Mi az ENSZ álláspontja? 

Az ENSZ-főtitkár kijelentése szerint az 
annexió a nemzetközi jog legsúlyosabb 
megszegését jelentené, és ellehetetleníti a 
kétállami megoldás lehetőségét. 
Felszólította az izraeli kormányt, hogy 
hagyjon fel az annexió tervével. 

Mi az EU álláspontja? 

Szinte az összes EU-tagállam ellenzi Izrael 
annexiós terveit. 11 európai 
külügyminiszter sürgette azon lehetőségek 
számbavételét, amelyekkel 
megakadályozható az izraeli terv, és több 
mint 1.000 EP-képviselő szólította fel 
Izraelt az annexió leállítására, illetve 
figyelmeztet annak „következményeire”. 

JERUZSÁLEM 
VESZÉLYBEN A 

KERESZTÉNY JELENLÉT 

Nem kevesebb, mint 13 
egyházvezető arra 
figyelmeztetett a megszállt 
Jeruzsálemben, hogy az 
izraeli bíróság a görög 
ortodox egyház Jaffa-kapunál 
lévő tulajdonának ügyében 
hozott határozata 
veszélyezteti a keresztény 
jelenlétet a szent városban. 

Közös nyilatkozatukban 
közölték: „Mi, a jeruzsálemi 
egyházak és keresztény 
közösségek vezetői, közös 
erővel állunk ki azon 
elköteleződésünk mellett, 
hogy megvédjük a szent 
helyek történelmi status quo-
ját, valamint az egyházak 
általánosan elismert jogait. A 
Jaffa-kapu ügye ezt a status 
quo-t fenyegeti.” 

www.middleeastmonitor.com  

http://www.middleeastmonitor.com/
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JELENLEGI HELYZET 

Július 12-én a palesztin 

kormány éjszakai és hétvégi 

kijárási tilalmat rendelt el a 

megszállt Ciszjordánia 

területére a következő 14 

napra, hogy megpróbálják 

megakadályozni a 

koronavírus terjedését. 

Minden nap este 8 és reggel 6 

óra között, valamint csütörtök 

estétől vasárnap reggelig tilos 

az utazás minden 

kormányzóságban. 

Eddig több mint 6.150 

esetben mutatták ki az új 

koronavírus-fertőzést 

(COVID-19), és 37 beteg 

hunyt el. 

GAZDASÁGI HATÁSOK 

A koronavírus súlyos hatással 

van a palesztin gazdaságra: 

hirtelen visszaestek a 

gazdasági tevékenységek, és 

nyomás alá került a 

gazdaság, melynek 

eredményeként súlyos 

veszély fenyegeti a 

palesztinok megélhetését. A 

2019-es mindössze 1%-os 

gazdasági növekedést 

követően legalább 7,6%-os 

visszaesés várható 2020-ban. 

A 2020. évi első negyedéves 

palesztin nemzetközi 

befektetési pozíció (IIP – 

külső eszközök és 

devizakötelezettségek) 

előzetes eredményei szerint a 

nettó IIP 1.763 millió USD-t 

tesz ki, amely 16%-os 

csökkenést jelent az előző 

negyedévhez képest. 

SZOLIDARITÁS a palesztin 

fogvatartottakkal 

A kínzás áldozatai 

támogatásának nemzetközi 

napja alkalmából a Palesztin 

Állam Nagykövetsége 

közreadta a palesztin 

külügyminisztérium 

nyilatkozatát. 

“A palesztin fogvatartottakat 

folyamatos rettegésnek, 

bizonytalanságnak és 

igazságtalanságnak teszik ki az 

elhúzódó izraeli gyarmatosító 

megszállás alatt.” A nyilatkozat 

hozzáteszi, hogy „az izraeli 

megszálló erők jelenleg több mint 

4.600 palesztint tartanak fogva – 

köztük 180 gyermeket, 39 nőt és 

373 főt önkényesen tartanak 

adminisztratív őrizetben. Ezek az 

emberek izraeli fogvatartó 

központokban sínylődnek, a 

nemzetközi jogot sértő módon. Az 

illegális katonai rendszer alatt 

kínzási módszereknek, 

magánzárkába vetésnek és más 

embertelen procedúrának vannak 

kitéve. Ezenkívül Izrael, a 

megszálló hatalom továbbra is 

visszatartja 268 palesztin mártír 

holttestét, megsértve ezzel a IV. 

Genfi Egyezmény 130. cikkét és 

az I. kiegészítő jegyzőkönyvének 

34. cikkét.” 

* A közlemény teljes szövegéért kérjük, forduljon 
Követségünkhöz. 

Beit Sahour, a Globális 

kézműves város 

A Nemzetközi Kézműves Tanács 

(International Crafts Council, ICC) 

hivatalosan globális kézműves 

várossá (Global Handicraft City) 

nyilvánította Beit Sahourt, amely 

az olajfa feldolgozására 

szakosodott. Az ICC által delegált 

nemzetközi zsűri 2020 

februárjában látogatott Beit 

Sahour városába a 

döntőbizottság helyszíni 

szemléjére, hogy megtekintse a 

hagyományos kézművességet, 

amelyet generációk óta ápolnak a 

térségben, és hogy felfedezzen 

más jellegzetességeket, amelyek 

segíthetnek megszerezni a 

rangos címet. 

 

PALESZTIN KÖZPONT 

BETLEHEMBEN 

 

VIRTUÁLIS SÉTA  

Virtuális séta a Szentföldön az 

iFocus 360 jóvoltából: 

https://360.ps/en/. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID 19 

 

TURIZMUS 

https://360.ps/en/
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A HÓNAP KÉPE 

PALESZTIN NEKTÁRMADÁR 
A palesztin nektármadár az egyik népszerű madárfaj 

Palesztinában. Egy picike madár, amely a 

nektármadárfélék családjába tartozik, amelyek 

főként nektárral táplálkoznak. Nem kell túl messzire 

menni a várostól, hogy nektármadárral találkozzunk 

– a házak virágoskertje nagyszerű étteremként 

szolgál számukra, ahol együtt táplálkoznak és 

énekelnek. A palesztin nektármadár valószínűleg 

arról a területről kapta a nevét, ahol megjelenik. 

Felmerült, hogy a madár legyen Palesztina nemzeti 

madara, hiszen tulajdonképpen már nemzeti és népi 

szimbólum a palesztin nép számára. A madarat 

rendszerint a palesztin földdel kapcsolják össze, és 

még postai bélyegeken is megjelenik a képe. 

https://vicbethlehem.wordpress.com/2011/10/04/palestinian-sunbird/  

 

https://vicbethlehem.wordpress.com/2011/10/04/palestinian-sunbird/
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A PALESZTIN KÖLTŐ, ODEH 
AMARNEH NYERTE 
OLASZORSZÁGBAN A 
LEGJOBB KÖLTŐNEK JÁRÓ 
NEMZETKÖZI DÍJAT 

A palesztin költő, Dr. Odeh 

Amarneh nyerte az első 

helyezést az olaszországi 

Messina Kulturális és Művészeti 

Intézetének nyolcadik 

nemzetközi versenyén. Mintegy 

nyolcszázan vettek részt a 

versenyben, a világ minden 

tájáról. 

 
GÁZAI MŰVÉSZEK 
ARCMASZKOKAT 
DÍSZÍTENEK, HOGY 
TUDATOSÍTSÁK A 
KORONAVÍRUS 
TERJEDÉSÉT 

A koronavírus széleskörű 

kitörése pusztító lenne a sűrűn 

lakott, ostrom alatt álló Gázai 

övezetben. Nem mindenki veszi 

azonban komolyan a kockázatot. 

Néhány fiatal művész 

arcmaszkokra kezdett rajzolni, 

hogy ezzel is a maszkhordásra 

ösztönözze az embereket. 

 
 

JIFNA NAPOK - 
SÁRGABARACK VÁSÁR 

A sárgabarackfa még a 

legnagyobb becsben tartott 

gyümölcsfáknál is különb. Az 

arab „mishmish” szó kiejtésekor 

a „mish” szótag ismétlésének 

ritmusától a hangerő a suttogás 

és a beszéd hanngereje közé 

kerül. 

A sárgabarackfa köré szervezett 

fesztivál hagyomány 

Palesztinában, amely jól mutatja 

a falusiak és a gazdák szoros 

kapcsolatát a földdel. 

Idén július 13-án nyílt meg a 

vásár. 

 

 

 

Elérhetőségek 

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120. 

Telefon (+36) 1 325-7579 

Fax (+36) 1 326-0341 

Honlap:  http://palestine.hu  

E-mail embassy@palestinemb.hu  

MŰVÉSZETEK MEZŐGAZDASÁG SPORT 

BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG 
PALESZTINÁBAN 

A történelmi Palesztina területén 

élő mintegy ötvenegyezer állat- és 

növényfaj a világ 

biodiverzitásának nagyjából 3%-át 

teszi ki. 

Becslések szerint a Palesztin 

Állam területén 30.848 állatfaj él, 

ezek közül mintegy 30 ezer a 

gerinctelenek száma, 373 a 

madaraké, 297 a halaké, 92 az 

emlősöké, 81 a hüllőké és 5 a 

kétéltűeké. 

 

KÖRNYEZET 

AZ ÁZSIAI RÖGBI SZEKCIÓ 
TÁRSULT TAGJA LETT 
PALESZTINA 

Az rögbi világszövetség (World 

Rugby) ázsiai szekciója (Asia 

Rugby) július 10-én bejelentette, 

hogy Palesztina társult tagságot 

nyert a kontinentális irányító 

testületben, melynek 

eredményeként a tagegyesületek 

száma 34-re emelkedett. 

http://palestine.hu/
mailto:embassy@palestinemb.hu

