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ENSZ: IZRAEL 
HUMANITÁRIUS 

JOGOT SÉRT 
Michelle Bachelet, az ENSZ 
emberi jogi főbiztosa bejelentette, 
hogy Izrael továbbra is sérti a 
humanitárius jogot Palesztinában. 
Bachelet három jelentést 
terjesztett elő az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsának 49. ülésszakán a 
palesztinai és más megszállt arab 
területek emberi jogi helyzetéről, 
kijelentve, hogy „A megszállt 
palesztin területeken tovább 
romlott az emberi jogi helyzet a 
jelentés időszakában, és a 
nemzetközi humanitárius jog 
megsértése folytatódott és 
fokozódott… Izrael továbbra is 
alkalmazza a kollektív büntetési 
gyakorlatot, amelyet a nemzetközi 
humanitárius jog kifejezetten tilt, 
és amely számos emberi jogot 
sért". Példaként hozta a Gázai 
övezet blokádját, amely immár 
tizenötödik éve tart. 
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ILLEGÁLIS 
TELEPEK UNESCO 
VILÁGÖRÖKSÉGI 

HELYSZÍNEN 
Izraeli telepesek megpróbáltak új 
előretolt állást létesíteni Battir 
palesztin falu közelében, amely 
területet az UNESCO a 
világörökség részévé nyilvánított. 
A telepesek megakadályozták, 
hogy a palesztin tulajdonosok a 
földjükre jussanak. 
A battiri kultúrtáj ősi teraszokat, 
régészeti lelőhelyeket, sziklába 
vájt sírokat, mezőgazdasági 
tornyokat, és ami a legfontosabb, 
egy érintetlen vízrendszert (egy 
gyűjtőmedencét, csatornákat 
stb.) foglal magában. 
2014-ben az UNESCO a 
világörökség részévé 
nyilvánította Battirt, amely 
döntés gyorsított eljárásban 
született, mivel akkoriban 
kerítést akartak építeni a falu 
köré. 
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Megszállás a 
számok tükrében 

- 10 palesztint – köztük 2 nőt és 3 
kiskorút – gyilkoltak meg. 

- 42 adminisztratív őrizetbe vétel. 
- 2 házat leromboltak. 
- Telepesek százai többször is 

megrohamozták az al-Aksza 
mecsetet. 

- Kitéptek 370 olajfát. 
- 1 dél-jeruzsálemi telep tovább 

terjeszkedett.  
- 1 beduin falut a 199. alkalommal is 

leromboltak. 
- Terv 5 új telepre Negevben. 
- 1 új telepes előretolt állás létesült 

Ramallah és Jerikó között. 
- 5 zöldség- és gyümölcs pavilont 

foglaltak le, miután lerombolták a 
tanyát. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

AZ ÁLLAMISÁG 
ÚJRAGONDOLÁSA 
PALESZTINÁBAN 

ÖNRENDELKEZÉS ÉS 
FÜGGETLENEDÉS TÚL A 

FELOSZTÁSON 

 
LEILA FARSAKH 

A palesztin nemzeti küzdelem 
középpontjában már nagyon 
hosszú idő óta a befogadó és 
független állam kérdése áll. A 
könyv kritikusan vizsgálja a 
palesztin államiság jelentését, 
valamint azokat kihívásokat, 
amelyekkel annak alternatív 
modelljei szembesülnek.  

Ez az úttörő könyv – különböző 
fiatal palesztin tudósok 
csoportját kiemelve – 
bemutatja, hogyan gondolják 
újra az állampolgárság, a 
szuverenitás és a nemzeti lét 
eszméjét a függetlenedés 
tágabb összefüggésében. 

A könyv kritikusan és 
sokoldalúan foglalkozik azzal, 
hogy mit jelent a modern 
palesztin önrendelkezés, és 
meghatározza a vita feltételeit a 
megosztáson túli Palesztina 
jövőjéről. 

PALESZTINA ÉS A  
COVID-19	

BEMUTATJUK BASSAM DALI 
PROFESSZORT 

 
Bassam Dally az ausztráliai Adelaide 
Egyetem palesztin professzora, és az 
Energetikai Technológiai Központ 
igazgatóhelyettese. Az elmúlt 28 
évben számos energiával kapcsolatos 
témában működött közre, köztük 
égéstudomány és gépészet, megújuló 
energia, megújuló üzemanyagok, 
hibrid energiarendszerek és 
alkalmazott lézerdiagnosztika 
területén. Két szabadalom 
társfeltalálója. 

Három jelentős áttekintő tanulmány 
társszerzője, és több mint 300 
kutatási tanulmányt publikált 
energiával kapcsolatos témákban. 
Dally professzor a Combustion 
Institute munkatársa, valamint az 
Ausztrália és Új-Zéland szekció 
alelnöke. Az évek során számos díjat 
kapott, 2016-ban pedig az Ausztrál 
Energia Intézet SA részlege az „Év 
energetikai szakembere” címet 
adományozta neki. Idén felkerült a 
világ legjobb 2%-a közé tartozó 
tudósok 2021-es listájára. 

 

Palesztina és 
Magyarország 

 
ESEMÉNYEK, 

TALÁLKOZÓK 
§ Őexc. Elhusseini nagykövet 
részt vett az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
emléknapja alkalmából 
megtartott zászlófelvonáson. 
§ A megbízott misszióvezető a 
Palesztin Állam Nagykövetségén 
fogadta Őexc. José Filipe urat, az 
Angolai Köztársaság nagykövetét. 
§ Lehetséges akadémiai 
együttműködésről zajlott 
értekezlet az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal. 
§ Elhusseini nagykövet részt 
vett a Magyarországra Akkreditált 
Arab Nagykövetek Tanácsának 
értekezletén az egyiptomi 
rezidencián. 
§ Találkozott Őexc. Modupe 
Enitan Irele asszonnyal, a 
Nigériai Szövetségi Köztársaság 
nagykövetével. 

RACHEL CORRIE 

Rachel Corrie egy a washingtoni 
Olympiából, származó 23 éves 
békeaktivista volt, akit 2003. március 
16-án halálra zúzott egy izraeli 
buldózer, miközben erőszak nélkül, 
közvetlenül lépett fel, hogy megvédje 
egy palesztin család otthonát a 
lerombolásától. 

 

JELENLEGI HELYZET 
Eddig több mint 581.678 esetben 
mutatták ki igazoltan a koronavírus-
fertőzést, 575.613-an gyógyultak 
meg, 5.352 beteg hunyt el. 
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Így ünnepeljük a Ramadánt Jeruzsálemben 
Április 4-én több ezer jeruzsálemi vett részt a megszállt Jeruzsálem óvárosában, a Bab Hitta 
negyedben lévő Burj Al-Luqluq közösségi egyesület udvarán a Ramadán szent hónapja alkalmából 
rendezett lámpagyújtási ünnepségen. 

 
 
 
 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 
PALESZTIN MARATON 
Március 18-án rendezték meg a 
Palesztin Nemzetközi Maratont 
több mint tízezer – 51%-ban női – 
résztvevővel. Ötszáznál is többen 
Európából érkeztek a versenyre. Az 
egyik európai csapat már harmadik 
alkalommal vett részt a maratonon, 
szolidaritást mutatva palesztin ügy 
iránt, és aktívan támogatva a 
palesztinok alapvető emberi jogait, 
beleértve a saját országukban való 
szabad mozgás jogát. 
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 
(IAAF) 2017-ben emelte a Palesztin 
Maratont nemzetközi rangra, 2018-
ban pedig az AIMS, a nemzetközi 
maratonok és távfutó versenyek 
szervezete is elismerte. Több mint 
42,195 km-es távja különféle 
betekintést kínál a palesztinok 
mindennapi életébe.  

 
EZÜSTÉREM AZ ARAB 
CSELGÁNCS 
BAJNOKSÁGON 
A palesztin cselgáncsozó, Nizar al-
Zir ezüstérmet szerzett az Arab 
Cselgáncs Bajnokságon. 

TECHNOLÓGIA ÉS 
KUTATÁS 

PALESZTIN PROFESSZOR A 
MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIA LEGJOBB 
SZAKÉRTŐI KÖZÖTT 
Mustafa Jarrar, egy számítástechnika 
professzor a mesterséges intelligencia 30 
legjobb arab szakértője közé került a MIT 
Technology Review Arabia által kiadott 
Leading Arab Experts in AI (A 
mesterséges intelligencia vezető arab 
szakértői) lista első kiadásában. 
Jarrar számos fontos kutatási projektet 
vezetett, elsősorban az arab számítógépes 
nyelvészet területén, mint amilyen a 
Lexicographic Search Engine 
(Lexikográfiai keresőmotor), amely egy 
arab nyelvi ontológiát, 150 digitalizált 
többnyelvű arab szótárt, valamint a 
Palesztin Dialektikus Korpuszt foglalja 
magába. 

 
 
PALESZTIN KUTATÓ 
NYERTE A L’ORÉAL ÉS AZ 
UNESCO ARAB NŐK A 
TUDOMÁNYBAN DÍJÁT 
A palesztin kutató, Nirmeen Elmadany – 
aki gyógyszerész szakon szerezte 
alapdiplomáját a Gázai övezetben lévő 
Al-Azharr Egyetemen, majd 
Németországban doktorált, jelenleg 
posztdoktori kutató ugyanitt – nyerte a 
L’Oréal-UNESCO díját agyrákkutatásért. 

 

MEZŐGAZDASÁG 
 

ÉVES SALÁTA 
FESZTIVÁL 

§ Artas idén is megrendezte a 
különleges saláta fesztiválját, 
amelynek célja a teljesen bio 
termékeinek bemutatása. A 
fesztiválon találkozott a 
hagyomány, a hímzés, a zene, 
a dabke tánc és a bio 
élelmiszerek. 

 

PALESZTIN 
ÉLELMISZERIPARI 
KIÁLLÍTÁS 2022 

§ A Palesztin Élelmiszeripari és 
Mezőgazdasági Szövetség 
lezárta a 2022-es háromnapos, 
március 29-31. között Náblusz 
kormányzóságban rendezett 
Palesztin Élelmiszeripari 
Kiállítást. A rendezvényen 
több mint 40, a palesztin 
élelmiszeriparra szakosodott 
vállalat vett részt különböző 
kormányzóságokból, számos 
terméket bemutatva. 

 


