
 

 

 املس توطنات

 المستوطنات مجلس أعلن
 الغربية الضفة في اإلسرائيلية
 وحدة 164 تطوير عن المحتلة
 نيفي مستوطنة في جديدة سكنية
 بيت مدينة من الغرب إلى دانيال
 هو االستيطاني التوسع هذا .لحم
 جديد مجمع بناء من جزء

 غير المستوطنة داخل للمستوطنين
 توسع من جزء أنها ماك ،*القانونية
 ترسمها التي لحدودها إسرائيل

 تسميها والتي القدس، مدينةل
 لذلك، إضافة الكبرى". "القدس
 اإلسرائيلي االحتالل قوات تقوم
 طريق ببناء قانوني غير نحو على
 يلييناإلسرائ للمستوطنين جديد
 قرية في فلسطينية أرض على

 لحم. بيت غربي نحالين
 األمم قرارات من العديد نتائج على بناء*

 جنيف، اتفاقية من 49 لمادةل ووفقا   المتحدة
 أن هو الدولي للمجتمع التوافقي الرأي فإن

 شرعية غير اإلسرائيلية المستوطنات
 الدولي. للقانون انتهاكا وتشكل

 فلسطني دوةل سفارة
 اجملر – بودابست

 
 الشهرية الإلكرتونية النرشة
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 في هذا العدد

 خطة الضم-

 المستوطنات-

 التهديد المسيحي تحتالوجود في القدس: -

 فلسطين وفيروس كورونا-

 ضحايا التعذيباليوم العالمي لدعم -

 بيت ساحور مدينة عالمية للحرف اليدوية-

 صورة هذا العدد-

 فنون-

 زراعة: أيام جفنا-

 بي اآلسيويةرياضة: فلسطين في عضوية الروغ-

 في فلسطين البيولوجيالبيئة: التنوع -

 !!!الفلسطينية رضال   مض

 الضم؟ هو ما

 دولة قبل من للقوة القانوني غير االستخدام
 ضمن لتصبح أخرى دولة أراضي إلدماج
 إقليمها.

 اإلسرائيلية؟ الضم خطة تنضوي ماذا على

 1967 عام في القدس ضم إسرائيل بدأت
 ألراضيا من مزيدال ضم هو الحالية والخطة
 .تلةالمح فلسطين لدولة التابعة

 المتحدة؟ األمم موقف

 الضم إن المتحدة لألمم العام األمين يقول
 الدولي للقانون صارخا انتهاكا يشكل

 دعا كما ،الدولتين حل احتمال على وسيقضي
 الضم. خطط عن التخلي إلى إسرائيل

 األوروبي؟ االتحاد موقف

 االتحاد دول من الساحقة غالبيةال عارضت
 حثو كما ،اإلسرائيلية الضم خطة األوروبي

 وضع ىعل للخارجية وزيرا عشر أحد
 1000 وطالب ،الضم خطة لردع توصيات

 اإلسرائيلي الضم بوقف أوروبي نائب

  العواقب. من وحذروا

 القدس يف
 التهديد تحت المسيحي الوجود

 الكنائس قيادات من عشر ثالث رحذ
 قرار من المحتلة القدس مدينة في

 ممتلكات بشأن رائيليةاإلس المحكمة
 اليونانية رثوذكسيةاأل الكنيسة
 أكدوا حيث "،الخليل "لباب المتاخمة

 المسيحي الوجود يهدد األمر هذا أن
 المقدسة. المدينة في

 "نحن مشترك: بيان في وقالوا
 والجماعات الكنائس رؤساء

 في متحدين نقف القدس في المسيحية
 التاريخي الوضع بحماية التزامنا
 الكنائس وحقوق المقدسة للمواقع
 عند يحدث وما عالميا. بها المعترف

 "الوضع. هذا يهدد الخليل باب
www.middleeastmonitor.com  

http://www.middleeastmonitor.com/
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   2  سفارة دوةل فلسطني يف اجملر

 الراهن الوضع

 الحكومة فرضت تموز، 12 في
 ليال للتجول حظرا الفلسطينية
 في األسبوع نهاية عطلة وخالل
 لمدة المحتلة الغربية الضفة

 هذه جماح كبح لمحاولة أسبوعين
 المتزايدة األعداد مع ةاصخو الوباء
 كورونا. بفيروس اإلصابات من
 السفر الفترة هذه في حظر كما
 6 حتى مساء   8 الساعة من يومي ا
 المحافظات، جميع بين صباحا
 لىإ الخميس مساء من وكذلك
 األحد صباح

 من أكثر اإلصابات عدد حتى بلغ
 حالة 37و مؤكدة حالة 6150
 وفاة.

 

 االقتصاد على األثر

 الفلسطيني

 االنخفاض الفيروس أثر تعدى
 االقتصادية لألنشطة الحاد

 حياة ليعرض المالية والموارد
 ال عالية. لمخاطر الفلسطينيين

 لغاية عاليا الفيروس تأثير يزال
 في فقط ٪1 بنسبة نمو بعد حظة.الل
 أن المتوقع من ،2019 عام

 على ٪7.6 بنسبة االقتصاد ينكمش
 .2020 عام في األقل

 IIP لـ األولية النتائج كشفت
 الديون - الخارجية )األصول
 الربع نهاية في لفلسطين األجنبية(
 االستثمار صافي أن 2020 األول
IIP دوالر مليون 1،763 بلغ 

 ٪16 نسبته بانخفاض أمريكي،
 السابق. بالربع مقارنة

 ال رسى مع تضامن

 الفلسطينيني
 ضحايا لمساندة العالمي ماليو بمناسبة
 في فلسطين سفارة قامت ،التعذيب
 صادر *صحفي بيان بتوزيع المجر
 والمغتربين الخارجية وزارة عن

 .الفلسطينية

 "المعتقلين أن على البيان شدد
 لإلرهاب تعرضوا الفلسطينيين

 ظل في والظلم األمن وانعدام
 اإلسرائيلي االحتالل استمرار

 ويضيف ل".طويال االستعماري
 االحتالل وات"ق أن البيان

 من أكثر حالي ا تحتجز اإلسرائيلي
 طفال   180 نهمبي ،فلسطيني 4600

 االعتقال قيد 373و امرأة 39و
 يقبعون جميعهم التعسفي. اإلداري

 في اإلسرائيلية االعتقال مراكز في
 يتعرض الدولي. للقانون خرق

 ألساليب الفلسطينيين المعتقلين
 وغير االنفرادي والحبس التعذيب

 في الالإنسانية الممارسات من ذلك
 اإلسرائيلي العسكري النظام ظل
 فإن ذلك على وعالوة القانوني. غير

 268 جثث تحتجز زالت ما إسرائيل
 للمادة انتهاك في فلسطينيا شهيدا
 الرابعة جنيف اتفاقية من 130
 البروتوكول من 34 والمادة

 ". األول اإلضافي
 السفارة مراجعة يمكنكم البيان من كاملة نسخة على للحصول*

 

 عالمية مدينة ساحور بيت

 اليدوية للحرف

 اليدوية للحرف الدولي المجلس أعلن
 "مدينة ساحور بيت مدينة عن رسميا  
 المتخصصة العالمية" اليدوية الحرف

 لجنة أجرت الزيتون. خشب مهنة في
 المجلس قبل من مفوضة دولية تحكيم
 لمدينة ميدانيا تقييما للحرف الدولي
 لدراسة 2020 شباط في ساحور بيت

 تنميتها تم التي التقليدية اليدوية الحرف
 عديدة، ألجيال المنطقة في

 أن يمكن جديدة سمات والستكشاف
 اللقب على للحصول التأهل في تساعد

 المرموق.

 

 لحم بيت في فلسطين مركز

 

 افتراضية رحلة

 في افتراضية بزيارة القيام أجل من
 الموقع زيارة كنكيم المقدسة األراضي

 خالل من إعداده تم والذي التالي
photography 360 Focusi 

  https://360.ps/en/  

 الس ياحة كوروان وفريوس فلسطني

https://360.ps/en/
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  3  سفارة دوةل فلسطني يف اجملر

 العدد صورة

 الفلسطيين الشمس طائر

 الطيور أنواع أكثر أحد هو الفلسطيني الشمس طائر
 على أساسا يتغذى صغير طائر إنه .فلسطين في انتشارا
 .الزهور رحيق

 المنزل فحدائق الطير هذا عن كثيرا للبحث تحتاج ال
 تتجمع حيث له، المثالية المطاعم تعتبر بالزهور المليئة
 الشمس طير حصل ربما .الطعام وتناول للغناء الطيور

 .فيها يظهر التي المنطقة من اسمه الفلسطيني

 الوطني، فلسطين طائر الفلسطيني الشمس طائر يعتبر
 حيث الفلسطيني، للشعب وشعبي وطني رمز فهو

الطوابع على صورته استخدمت

https://vicbethlehem.wordpress.com/2011/10/04/palestinian-sunbird/
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  4  سفارة دوةل فلسطني يف اجملر

 أفضل بجائزة فلسطيني فوز
 إيطاليا في شاعر

 الدكتور الفلسطيني الشاعر حصل
 في األول المركز على عمارنة عودة

 أقامها التي الثامنة الدولية المسابقة
 في السيسيلي والفنون الثقافة معهد
 يقارب ما شارك بإيطاليا. ميسينا
 من المسابقة هذه في مشارك 800
 العالم. أنحاء جميع

 

 

 األقنعة يزينون غزة في فنانون
 الطبية

 حيث بالسكان المكتظ غزة قطاع في
 إلى الفيروس انتشار يؤدي أن يمكن
 شباب فنانون قام صحية، كارثة
 بالرسوم الواقية األقنعة بتزيين
 وللتوعية استخدامها على للتشجيع
 استخدامها. أهمية حول

 
 

 جفنا في المشمش مهرجان

 المهمة األشجار من المشمش شجرة
 منطقة في وتحديدا   فلسطين في

 مقطع في اإليقاع أن حتى جفنا.
 العربية للكلمة المتكرر "مش"
 ما مكان في صوتك يضع مشمش
 والهمس. التحدث بين

 فلسطين في مهرجانات إقامة
 تقليد هو شجرة أو نبتة محورها

 مع القوية العالقة يظهر مهم
 والبيئة. األرض

 في العام هذا المعرض افتتاح تم
 .تموز 13

 

 

 بنا تصالالل
120 út Zöldmáli Felso 

Hungary Budapest, 1025 
 (36+) 1326-0341 :فاكس   )(36+ 1325-7579 :تلفون

 http://en.palestine.hu :اإللكترونية الصفحة
 embassy@palestinemb.hu  :اإليميل

 وفنون ثقافة
 رايضة

 فلسطين في البيولوجي لتنوعا

 من نوع ألف 51 حوالي هناك
 فلسطين في والحيوانات النباتات

 من ٪3 حوالي تشكل التاريخية،
 العالمي. البيولوجي التنوع

 يقدر ما فلسطين دولة في يوجد
 تقريبا تتكون حيوانيا، نوعا 30848

ا 373و الفقاري ألف 30 من  طائر 
 81و ثدييا 92و سمكة 297و

 برمائيات. 5 و زواحف

 

 

 البيئة

 ترحب اآلسيوية الروغبي لجنة
 جديد كعضو بفلسطين

 انضمام عن آسيا روغبي لجنة أعلنت
 مما الحاكمة الهيئة في للجنة فلسطين
 األعضاء للدول اإلجمالي العدد يرفع
34. 

 زراعة

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

