
 

 

 انتهاك ...الجثامين احتجاز

 الدولي للقانون

األمني قرر مجلس الوزراء  أيلول 2في 

جثامين أن إسرائيل لن تعيد ي ئيلسرااإل

إلى عائالتهم. هذه الفلسطينيين  الشهداء

السياسة هي جزء من استراتيجية جديدة 

لوزير الدفاع بيني غانتس تهدف إلى 

استخدام الجثث كورقة مساومة في 

 مفاوضات تبادل األسرى.

قامت السلطات اإلسرائيلية بشكل  

فلسطينيين  امينروتيني بحجب جث

وهي ممارسة  "مهاجمين مزعومين"

أدانتها على نطاق واسع جماعات 

حقوق اإلنسان المحلية والدولية. في 

على رفات مئات إسرائيل  تتحفظالواقع 

في  1967عام منذ الالفلسطينيين 

دفنهم في قبور غير يتم المشارح أو 

فيما يعرف باسم مقبرة األرقام.  قةئال

إن هذا كله جزء من حملة قال غانتس 

 "الردع". من أجل ما يسميهأوسع نطاقا 

 

 فلسطين دولة سفارة

 المجر - بودابست

 
 الشهرية اإللكترونية النشرة

 

 

 2020 ،15 أيلول
 لثالثا العدد

 

 
 في هذا العدد

 1ص   هدم المباني الفلسطينية-

 1ص انتهاك للقانون الدولي ...احتجاز الجثامين-

 غزة عن عقوباترفع الاألمم المتحدة: على إسرائيل -

 1ص     فورا

 2ص    فلسطين وفيروس كورونا-

 2ص  ناجي العلي يعيش من خالل حنظلة-

 2ص     فلسطين والمجر-

 3ص    هذا الشهرصورة -

 4ص   فعاليات ومؤتمرات-

 4ص     تكنولوجيا-

 4ص    رياضة-

 4ص    ءتمكين النسا-

 الفلسطينية المباني هدم

 االتحاد بعثات أعربت أيلول 8 في

 قلقها عن هللا ورام القدس في األوروبي

 هدم في إسرائيل استمرار بشأن

 الغربية الضفة في الفلسطينية المباني

 الشرقية القدس ذلك في بما المحتلة

 كورونا فيروس تفشي من الرغم على

 المستجد.

 بما الهدم عمليات إن بيان في وقالوا

 االتحاد من الممولة المباني ذلك في

 في األعضاء والدول األوروبي

 تهجير إلى أدت األوروبي االتحاد

 على سلبا وأثرت الفلسطينيين

 تاريخ حتى الفلسطينية. المجتمعات

 46و سكنية وحدة 107 هدم تم آب 31

 تجارية محالت :تشمل) أخرى وحدة

 الشرقية القدس في ...(مخازنو

 أصدرت 2020 عام بداية منذ وحدها.

 650 اإلسرائيلي االحتالل سلطات

 في فلسطينية منشآت ضد هدم أمر

 المحتلة. القدس

 على يجب المتحدة: األمم

 عقوباتها ترفع أن إسرائيل

 فورا غزة على المفروضة

قال المنسق  أيلولاألول من شهر في 

المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون 

جيمي ماكغولدريك في  اإلنسانية

رفع "بيان: "يجب" على إسرائيل 

العقوبات المفروضة على قطاع غزة 

والسماح بدخول المواد " "فورا  

األساسية... التدهور الذي شهدته 

األسابيع األخيرة في قطاع غزة 

ى القيود مبعث قلق بالغ"، في إشارة إل

التي فرضتها إسرائيل خالل التصعيد 

 األخير.

وأشار إلى أن "إسرائيل قيدت نقل 

بعض البضائع إلى القطاع الساحلي 

المحاصر وقلصت منطقة الصيد 

المسموح بها ومنعت تسليم الوقود بما 

في ذلك الوقود الذي تيسره األمم 

المتحدة لمحطة توليد الكهرباء 

 الوحيدة في غزة".
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 الراهن الوضع

أكثر من    34801يوجد حتى اآلن 

  حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

شفاء    23419و حالة    206و حالة 

هناك    وفاة زال  حالة    11087وما 

في   الغربية  نشطة  الضفة  أنحاء 

 وقطاع غزة. 

 

 في التعليم على األثر
  فلسطين

 

في  ب الجديد  الدراسي  العام  دأ 

في   رسميا  مع   أيلول  6فلسطين 

من   أكثر  طالب    1.3عودة  مليون 

العام  يبدأ  الدراسية.  فصولهم  إلى 

إلى   1الدراسي أوال بالصفوف من  

بأسبوعين    4 ذلك  بعد  ويتبعها 

 . 11- 5بالصفوف 

 

 العلي ناجي

 لةظحن خالل من يعيش

ذكرى اغتيال آب  29يوم يصادف 

الكاريكاتير الفلسطيني ناجي رسام 

 العلي.

 1987 العام حتى 1975منذ عام 

ابتكر ناجي العلي رسوما 

كاريكاتورية تصور تعقيدات محنة 

الالجئين الفلسطينيين. ال تزال هذه 

الرسوم الكرتونية صالحة حتى اليوم 

زال حنظلة الطفل الالجئ يوال 

الحاضر في كل رسم كاريكاتوري 

شعب الفلسطيني رمزا قويا لنضال ال

 من أجل العدالة وتقرير المصير.

حول هذه  كتب ناجي العلي

هو بمثابة : الطفل حنظلة الشخصية

ي، الجميع يسألني عنه أينما ل توقيع

ذهبت. أنجبت هذا الطفل في الخليج 

وقدمته للناس. اسمه حنظلة وقد وعد 

الناس بأنه سيبقى وفيا لنفسه. رسمته 

عر كطفل غير جميل شعره مثل ش

القنفذ الذي يستخدم أشواكه كسالح. 

حنظلة ليس طفال سمينا  أو سعيدا  أو 

مسترخيا  أو مدلال . إنه حافي القدمين 

الالجئين وهو  اتمثل أطفال مخيم

أيقونة تحميني من ارتكاب األخطاء. 

إال أنه تفوح منه  تهشدعلى الرغم من 

رائحة العنبر. ويداه مقيدتان خلف 

فض في وقت ظهره عالمة على الر

تقدم لنا الحلول على الطريقة 

 االمريكية ".

 

 

 

 وفعاليات اجتماعات

في اليوم نابة باإلرئيس البعثة شارك ▪

القداس كما شارك في الوطني للمجر 

الكاردينال بيتر إردو في  أقامهالذي 

 البازيليكا.

نائب  تفان بالوغشلقاء مع الدكتور إ▪

وزير الدولة للسياسة األمنية والمدير 

السياسي بوزارة الخارجية والتجارة 

 المجرية.

المشاركة في اجتماع مجلس السفراء ▪

 العرب

سعادة سفير نابة باإلرئيس البعثة  ىلتقا▪

 المملكة العربية السعودية في بودابست.

 لقاء مع سعادة سفير العراق.▪

فوضية لقاء مع الممثل اإلقليمي للم▪

 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 لقاء مع نائب رئيس جامعة كورفينوس.▪

لقاء مع رئيس الجالية اإلسالمية ▪

 المجرية.

لقاء مع رئيس منظمة المسلمين في ▪

 المجر.

 

 وفلسطين المجر كورونا وفيروس فلسطين

 المستدامة التنمية أهداف أطلس

2020 

 المستدامة التنمية أطلس نشر تم

 العام. هذا من آب شهر في 2020

 التقدم تحديد إلى األطلس هذا يهدف

 كما التنمية. أهداف نحو الفلسطيني

 السياق في فلسطين تطور يظهر

 الدول مع ومقارنتها العالمي

 أساس خط األطلس يعتبر األخرى.

 المستدامة. التنمية لفهم واضح
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 الشهر هذا صورة

 الصبار فاكهة
 

الصبار  اسم النبتةهو موسم هذه الفاكهة ذات البذور الحلوة. آب شهر تنتشر ثمار الصبار في جميع أنحاء فلسطين. 

رمزا أساسيا للهوية الوطنية الفلسطينية. إذا نظرت إلى معظم القرى  ت هذه النبتةالصبر، لذلك أصبحيأتي من 

الصبار وأشجار الزيتون. الملمس الشائك هو حقيقة االحتالل ة في إسرائيل فإن ما تبقى هو فاكهة رمدالفلسطينية الم

 االحتالل.مقاومة على  والثباتالصبر على داللة بينما الطعم الحلو هو طعم االنتماء واالسم 



 2020 ،15 أيلول  3 العدد – الشهرية النشرة

  4  سفارة فلسطين في المجر

 لألطفال نشاطات

األطفال    7في    مكتبة  نظمت  أيلول 

لرواية  قص  نشاط  العامة  والشباب 

اإلنترنت بطريقة   على  افتراضية 

  3لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

 سنة في فلسطين.  11و

 

 ندوة

سيرك    3في   مدرسة  نظمت  أيلول 

منظمة   مع  بالتعاون   اإلغاثة فلسطين 

السيرك  "مؤتمر  للفلسطينيين  الطبية 

في  المساواة  تعزيز  االجتماعي: 

وكان    "،الحقوق واالندماج االجتماعي

سليط الضوء على  المؤتمر يهدف إلى ت

الفلسطيني   السيرك  مدرسة  إنجازات 

استخدام   خالل  السيرك منهجية  من 

بما    ةاالجتماعي  مختلفة  مع مجموعات 

 في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية. 

 

 مسألة حول الدولي تمرؤالم

 القدس

لجنة حقوق الفلسطينيين التابعة    نظمت 

المتحدة   مع  لألمم  منظمة  بالتعاون 

الدولي  المؤتمر  اإلسالمي  التعاون 

"الضم   حول  القدس  مسألة  في حول 

في   -  التطبيق الفلسطيني  الشباب 

ضمن حدث  الوهو  القدس"     الثاني 

أقيم  فعاليات   سلسلة  27في  ؤتمر  الم. 

. كما تم بث WebExعبر    2020آب  

على الحدث   مباشرة  الهواء  على 

 تلفزيون األمم المتحدة على اإلنترنت. 

 

 

 زةئبجا يفوز فلسطيني

MICROSOFT للسنة 

 التوالي على السادسة

فاز خبير ومستشار تكنولوجي 

بجائزة مايكروسوفت فلسطيني 

( MPVالسنوية المرموقة )

اختصارا للعبارة "األكثر قيمة 

للمحترفين" مما جعله يفوز 

بالمنافسة الدولية لشركة 

التكنولوجيا للعام السادس على 

 التوالي.

وسيم عواد الخبير المقيم في 

أصول باريس والذي ينحدر من 

هو كبير مديري  يةفلسطين

اتيجية األعمال والتنمية اإلستر

ومستشار تكنولوجي لشركة 

Microsoft   وقد سجل رقما

قياسيا  ليفوز بالمركز األول في 

مسابقة دولية في الماضي. كما  27

تم اختياره سابقا كواحد من أفضل 

خبراء حوسبة في الشرق  10

 األوسط.

في  إنجازاته ىضافة إلإ

Microsoft  فقد ورد أيضا أن

عواد ساهم بمهاراته في فريق 

متقدما يمكنه  اأوروبي يطور نظام

التعرف على المصابين بفيروس 

Covid-19  التنفسي من خالل

استخدام الذكاء االصطناعي وهو 

أيضا قادر على قياس مدى التزام 

الناس بالمعايير الوقائية ضد 

الفيروس التي وضعتها منظمة 

 (.WHOالصحة العالمية )

 الرياضة تكنولوجيا اتؤتمرمو فعاليات

 لمدققي يئنسا ؤهلم كادر أول تأهيل
 الطاقة

يرادات للنساء مدرة لإلفرص  خلق

 مشروع .والشابات في الضفة الغربية

(GROW) يهدف إلى خلق  هو مشروع

فرص لتوظيف النساء والتعاون في 

تستطيع  ىحت قطاع الطاقة المتجددة

 بمشروعها. ءالبد ءالنسا

 

 ءالنسا تمكين

 اإلنترنت عبر للشطرنج بطولة أول

 المدارس لطالب

 أول للشطرنج الفلسطيني االتحاد نظم

 لطالب اإلنترنت على شطرنج بطولة

 بداية في المبادرة هذه انطلقت المدارس.

 5 من أكثر بمشاركة 19 كوفيد أزمة

 محافظات مختلف من العب آالف

 باإلضافة غزة وقطاع الغربية الضفة

 في وتنافس عربية. دول من العبين إلى

 المستويين في تفوقوا العبا 60 البطولة

 في الالعبون تنافس والمتوسط. المبتدئ

 والمتوسطين للمبتدئين أقسام أربعة

 عبر اإلنترنت عبر البطولة أقيمتو

 .Lichess.org موقع

 بنا تصالالل
120 út Zöldmáli Felso 

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

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

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

