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Palestinian leadership condemns 'deplorable' Brussels 
attacks
23/03/2016,  Palestinian Prime Minister Rami Hamdallah on Wednesday 
condemned a series of attacks in Brussels the day before that left 31 
dead, and expressed the Palestinians' solidarity with the Belgian people.
"The Palestinian Government and people condemn in the strongest terms 
the deplorable and vicious terrorist attacks which targeted innocent men, 
women, and children in Belgium," the prime minister said in a statement 
issued by his office.
"We echo Belgian Prime Minister Charles Michel's words that these 
attacks are 'blind, violent, and cowardly.' My heartfelt condolences go 
out to the families and loved ones of the victims."
Hamdallah added: "Today we stand in solidarity with the people and 
Government of Belgium."

Η	Παλαιστινιακή	ηγεσία	καταδικάζει	τις	επιθέσεις	στις	Βρυξέλλες	
χαρακτηρίζοντας	τες	«θλιβερές»
23/03/2016	 ,	 Ο	 Παλαιστίνιος	 Πρωθυπουργός	 Rami	 Hamdallah	 την	 Τετάρτη	
καταδίκασε	 τις	 επιθέσεις	 που	 έγιναν	 στις	 Βρυξέλλες	 την	 προηγούμενη	 μέρα	
αφήνοντας	πίσω	31	νεκρούς,	και	εξέφρασε	την	αλληλεγγύη	των	Παλαιστινίων	στο	
Βέλγικο		λαό.	
«	 Η	 Παλαιστινιακή	 κυβέρνηση	 και	 ο	 Παλαιστινιακός	 λαός	 καταδικάζουν	
απερίφραστα	 τις	 θλιβερές	 και	 ανήθικες	 τρομοκρατικές	 επιθέσεις	 που	 είχαν	 ως	
στόχο		αθώους	άνδρες	,	γυναίκες	και	παιδιά	στο	Βέλγιο	»,	δήλωσε	ο	πρωθυπουργός	
σε	δήλωση	που	εκδόθηκε	από	το	γραφείο	του	.
«	Επαναλαμβάνουμε	τις	δηλώσεις	του	Βέλγου	 	Πρωθυπουργού	Charles	Michel	ότι	
αυτές	οι	επιθέσεις	είναι«	τυφλές,	βίαιες	και	άνανδρες	».	«	Εκφράζω	τα	ειλικρινή	μου	
συλλυπητήρια	προς	τις	οικογένειες	και	τους	αγαπημένους	των	θυμάτων.»
Ο	 Πρωθυπουργός	 Hamdallah	 πρόσθεσε	 :	 «	 Σήμερα	 στεκόμαστε	 στο	 πλευρό	 του	
λαού	και	της	κυβέρνησης	του	Βελγίου.»

Prime Minister Rami Hamdallah Condemns the Israeli 
occupation forces’ raid on the Arab American University in 
Jenin
22/03/2016, Prime Minister Rami Hamdallah Tuesday condemned 
Israel's raid on the Arab American University, located in the West Bank 
Governorate of Jenin, said a statement issued by the premier's office.
"I reiterate our call for international protection; Israel should not be 
allowed to continue to act above the law.”
Hamdallah said, “The international community witnesses yet another 
violation of the sanctity of Palestinian educational institutions, and it 
should not remain silent."

Ο	πρωθυπουργός	Rami	Hamdallah	καταδικάζει	την	
επιδρομή	των	Ισραηλινών	δυνάμεων	κατοχής	στο	
Αραβικό-Αμερικανικό	Πανεπιστήμιο	στη	Τζενίν
22/03/2016	,	Ο	Πρωθυπουργός	Rami	Hamdallah	την	Τρίτη	καταδίκασε	την	Ισραηλινή	
επιδρομή	στο	Αραβικό-Αμερικάνικο	Πανεπιστήμιο,	που	βρίσκεται	στο	Κυβερνείο	της	
Τζενίν	στη	Δυτική	Όχθη	,	σε	επίσημη	δήλωση	από	το	πρωθυπουργικό	γραφείο.
«Επαναλαμβάνω	 την	 έκκλησή	 μας	 για	 διεθνή	 προστασία.	 Δεν	 πρέπει	 να	 επιτραπεί	
στο	Ισραήλ		να	συνεχίσει	να	ενεργεί	υπεράνω	του	νόμου.»
Ο	 Πρωθυπουργός	 Hamdallah	 ανέφερε	 επίσης:	 «	 Η	 διεθνής	 κοινότητα	 γίνεται	
μάρτυρας	 για	 άλλη	 μια	 φορά	 της	 παραβίασης	 της	 ιερότητας	 των	 Παλαιστινιακών	
εκπαιδευτικών	ιδρυμάτων	,	και	δεν	πρέπει	να	παραμείνει	σιωπηλή.»

Foreign Ministry Seeks UN Resolution to Freeze Settlement 
Construction
24/03/2016, Ministry of Foreign Affairs called on the international 
community to seek a United Nations resolution to force Israel to halt its 
settlement activities in the occupied Palestinian territories.
The Ministry, called upon world countries to support Palestinian and 
Arab efforts aiming to hold an international peace conference on 
Palestine.
This statement came in response to Israel’s approval of a controversial 
plan pushed by the settler organization ‘Elad’, which aims to construct 
settlement units in the occupied East Jerusalem neighborhood of Silwan.

Υπουργείο	Εξωτερικών	επιδιώκει	το	ψήφισμα	του	ΟΗΕ	για	
πάγωμα	των	εποικιστικών	κατασκευών
24/03/2016	,	Το	Υπουργείο	Εξωτερικών	κάλεσε	τη	διεθνή	κοινότητα	να	αναζητήσει	
ψήφισμα	 των	 Ηνωμένων	 Εθνών	 για	 να	 αναγκάσει	 το	 Ισραήλ	 να	 σταματήσει	 τις	
εποικιστικές	δραστηριότητες	του	στα	κατεχόμενα	Παλαιστινιακά	εδάφη	.
Το	υπουργείο	 ,	 έκανε	έκκληση	σε	όλες	τις	χώρες	του	κόσμου	να	υποστηρίξουν	τις	
παλαιστινιακές	 και	 αραβικές	 προσπάθειες	 με	 στόχο	 τη	 σύγκληση	 διεθνούς	
ειρηνευτικής	διάσκεψης	για	την	Παλαιστίνη	.
Η	δήλωση	αυτή	ήρθε	ως	απάντηση	στην	έγκριση	ενός	αμφιλεγόμενου	σχεδίου	που	
προωθείται	 από	 την	 εποικιστική	 οργάνωση	 «Elad	 »	 ,	 η	 οποία	 στοχεύει	 στην	
κατασκευή	 εποικιστικών	 μονάδων	 στην	 κατεχόμενη	 περιοχή	 της	 Ανατολικής	
Ιερουσαλήμ	του	Ισραήλ	Silwan.

Erekat: 207 cases of Israeli extrajudicial executions require 
urgent investigation
After meeting the UN Special Coordinator for the Middle East Peace 
Process, Nickolay Mladenov, PLO Secretary General Dr. Saeb Erekat  
said that the Israeli government has announced an investigation into the 
brutal execution of Palestinian citizen Abed Al-Fattah Al Sharif in Hebron 
last Thursday, however, based on historic facts, the Israeli investigations 
has yet to serve justice. On the contrary, horrendous crimes, such as the 
assassination of Rachel Corrie, have been rewarded with impunity.
“Since September 13, with the execution of 18-year-old Hadeel 
Hashlamon, 207 cases of Israeli extrajudicial executions of Palestinians 
urgently require an international investigation. These executions are not 
isolated events and Israel must be held accountable for committing these 
crimes,” Erekat said.
During the meeting, Erekat also raised the issue of collective punishments, 
including the retention of the bodies of Palestinian martyrs by occupation 
authorities, home demolitions, forced relocation and exile of Palestinian 
families of martyrs as well as settlement activities, including the latest 
plans to build 900 settlement units in the illegal settlement of Pisgat Ze’ev, 
between Occupied East Jerusalem and Ramallah.

Ερεκάτ:	207	περιπτώσεις	Ισραηλινών	εξωδικαστικών	
εκτελέσεων	απαιτούν	επείγουσα	έρευνα
Μετά	 τη	 συνάντηση	 με	 τον	 Ειδικό	 Συντονιστή	 του	 ΟΗΕ	 για	 την	 Ειρηνευτική	
Διαδικασία	στη	Μέση	Ανατολή,	Nickolay	Mladenov,	ο	Γενικός	Γραμματέας	του	ΟΑΠ	
Δρ.	 Σαέμπ	 Ερεκάτ	 δήλωσε	 ότι	 η	 Ισραηλινή	 κυβέρνηση	 ανακοίνωσε	 την	 έρευνα	
σχετικά	με	τη	βάναυση	εκτέλεση	του	Παλαιστινίου	πολίτη	Abed	Al-Fattah	Al	Sharif	
στη	Χεβρώνα	την	περασμένη	Πέμπτη.	Ωστόσο,	με	βάση	τα	 ιστορικά	γεγονότα,	οι	
Ισραηλινές	έρευνες	δεν	αποδίδουν	δικαιοσύνη.	Αντίθετα,	φρικτά	εγκλήματα,	όπως	
η	δολοφονία	του	Rachel	Corrie,	έχουν	ανταμειφθεί	με	ατιμωρησία.
«Από	τις	13	Σεπτεμβρίου,	με	την	εκτέλεση	του	18-year-old	Hadeel	Hashlamon,	207	
υποθέσεις	 	 εξωδικαστικών	 εκτελέσεων	 Παλαιστινίων	 απαιτούν	 κατεπείγουσα		
διεθνή	έρευνα.	Αυτές	οι	εκτελέσεις	δεν	είναι	μεμονωμένα	 	γεγονότα	και	το	Ισραήλ	
θα	 πρέπει	 να	 λογοδοτήσει	 για	 τη	 διάπραξη	 αυτών	 των	 εγκλημάτων»,	 δήλωσε	 ο	
Ερεκάτ.
Κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης,	ο	Ερεκάτ	έθεσε	επίσης	το	θέμα	των	συλλογικών	
ποινών,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	 διατήρησης	 των	 πτωμάτων	 των	
Παλαιστινιακών		μαρτύρων	από	τις	αρχές	Κατοχής,	τις		κατεδαφίσεις	σπιτιών,	την	
αναγκαστική	 μετεγκατάσταση	 και	 την	 εξορία	 των	 Παλαιστινιακών	 οικογενειών	
των	 μαρ τύρων ,	 κ αθώς	 κ α ι	 τ ι ς	 ε πο ι κ ι σ τ ι κ έ ς	 δ ραστηρ ι ό τη τ ε ς ,	
συμπεριλαμβανομένου	 του	 τελευταίου	 σχεδίου	 	 για	 την	 κατασκευή	 900	
εποικιστικών	 μονάδων	 στον	 παράνομο	 οικισμό	 της	 Pisgat	 Ze'ev,	 μεταξύ	 της		
κατεχόμενης	Ανατολικής	Ιερουσαλήμ	και	της		Ραμάλα.
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Monitor: Israel to confiscate 1,200 dunams of land in 
Nablus district
21/03/2016, The Israeli Civil Administration is planning to confiscate 
1,200 dunams (296.5 acres) of land from Palestinian villages in the 
northern occupied West Bank district of Nablus, a local monitor said 
Monday. Ghassan Dhaglas, who monitors settlement activity in the 
northern West Bank for the Palestinian Authority, told Ma’an that 
Israeli authorities gave Palestinian residents of the villages of al-
Lubban al-Sharqiya, al-Sawiya, and Qaryut an official notice to 
confiscate 1,200 dunams of land.
According to the Applied Research Institute-Jerusalem, Israeli 
authorities over the decades have seized land near Qaryut to establish 
the illegal settlements of Eli, Shilo, and Mizpe Rahel, at least ten 
settlement outposts, as well as two military bases.

Το	Ισραήλ	θα	κατασχέσει	1.200	στρέμματα	γης	στην	
περιοχή	Ναπμλούς
21/03/2016	 ,	 Σύμφωνα	 με	 δηλώσεις	 του	 υπαλλήλου	 Ghassan	 Dhaglas	 τη	
Δευτέρα,	η	Ισραηλινή	πολιτική	διοίκηση	σχεδιάζει	να	κατάσχει	1.200	στρέμματα	
(	296,5	πόδια	)	γης	από	τα	Παλαιστινιακά	χωριά	στη	βόρεια	κατεχόμενη	περιοχή	
της	 Ναπμλούς	 στη	 Δυτική	 Όχθη	 .Ο	 Ghassan	 Dhaglas	 που	 παρακολουθεί	 την	
εποικιστική	 δραστηριότητα	 στη	 βόρεια	 Δυτική	 Όχθη	 για	 λογαριασμό	 των		
Παλαιστινιακών	 Αρχών,	 είπε	 στην	 εφημερίδα	 Ma'an	 ότι	 οι	 Ισραηλινές	 αρχές	
παρέδωσαν	 επίσημη	 ειδοποίηση	 κατάσχεσης	 1.200	 στρεμμάτων	 γης	 στους	
Παλαιστινίους	 κατοίκους	 των	 χωριών	 Al-	 Lubban	 Al-	 Sharqiya	 ,	 Al	 –	 Sawiya.	
Σύμφωνα	 με	 το	 Ινστιτούτο	 Εφαρμοσμένων	 	 Ερευνών-	 Ιερουσαλήμ,	 οι		
Ισραηλινές	 αρχές	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 δεκαετιών	 έχουν	 κατασχέσει	 	 εδάφη		
κοντά	 στην	 	 περιοχή	 Qaryut	 για	 να	 εγκαταστήσουν	 στους	 παράνομους	
εποικισμούς	του	Eli	,	Shilo	και	Mizpe	Ραχήλ	,	τουλάχιστον	δέκα	φυλάκια	 	καθώς	
και	δύο	στρατιωτικές	βάσεις	.

Israel Razes 40 Dunums near Hebron
22/03/2016, Israeli forces embarked on razing a 40-dunum land near 
Idna town, to the west of Hebron, according to local sources. Idna 
municipality told WAFA that by razing the said land, Israeli 
authorities intend to extract stones of the best quality to be used by 
Israeli-owned stone crushing plants. This came only one day after the 
Israeli army razed 650 dunums of land owned by the Islamic Waqf 
Department al-Musaqara, an outskirt of Jericho. According to a report 
by Applied Research Institute (ARIJ), “the consecutive Israeli 
governments adopted a policy to acquire much of the West Bank 
lands to build and expand the Israeli settlements by employing 
different methods.”
It said that, “Since 1967, Israel utilized all the laws that were once 
running in this part of the land; at least the ones that it can make use 
of to justify its occupation in an attempt to legalize the various 
methods it uses to carry out its systematic policy to confiscate 
Palestinians’ lands to make it available for the occupation Army or/ 
and for the Israeli settlers.”

Το Ισραήλ ισοπέδωσε 40 στρέµµατα κοντά στη Χεβρώνα
22/03/2016,	 Σύμφωνα	 με	 τοπικές	 πηγές,	 οι	 Ισραηλινές	 δυνάμεις	 ξεκίνησαν	 την	
ισοπέδωση	 	40	στρεμμάτων	γης	κοντά	στην	πόλη	Idna	στα	δυτικά	της	Χεβρώνα.	Oι	
δημοτικές	 αρχές	 της	 πόλης	 Idna	 δήλωσαν	 στην	 εφημερίδα	WAFA	 ότι	 οι	 Ισραηλινές	
αρχές	ισοπεδώνουν	την	εν	λόγω	γη,	για	να	εξάγουν	πέτρες	εκλεκτής	ποιότητας	και	να	
τις	 χρησιμοποιήσουν	 σε	 εργοστάσια	 εξόρυξης	 πέτρας	 Ισραηλινής	 ιδιοκτησίας.	 Το	
περιστατικό	αυτό	συνέβη	μια	ημέρα	μετά	την	ισοπέδωση	από	τον	Ισραηλινό	στρατό	
650	στρεμμάτων	γης	που	ανήκουν	στο	Ισλαμικό	Τμήμα	Waqf	al-Musaqara,	προάστιο	
της	 Ιεριχούς.	 Σύμφωνα	 με	 μια	 έκθεση	 του	 Ινστιτούτου	 Εφαρμοσμένων	 Ερευνών	
(ARIJ),	 «οι	 διαδοχικές	 Ισραηλινές	 κυβερνήσεις	 έχουν	 υιοθετήσει	 	 μια	 πολιτική	 που	
αποβλέπει	στην	απόκτηση	ενός	 	μεγάλου	μέρος	των	εδαφών	της	Δυτικής	Όχθης	για	
την	 κατασκευή	 και	 επέκταση	 των	 Ισραηλινών	 εποικισμών	 χρησιμοποιώντας	
διαφορετικές	μεθόδους.»
Αναφέρεται	επίσης	 	«Από	το	1967,	το	Ισραήλ	έχει	εκμεταλλευτεί	όλους	τους	νόμους	
που	κάποτε	ήταν	σε	 ισχύ	 	σε	αυτή	τη	γη,	τουλάχιστον	αυτούς	που	μπορεί	να	κάνει	
χρήση	 ώστε	 να	 δικαιολογήσει	 την	 κατοχή	 Παλαιστινιακών	 εδαφών,	 σε	 μια	
προσπάθεια	 να	 νομιμοποιήσει	 τις	 διάφορες	 μεθόδους	 που	 χρησιμοποιεί	 για	 να	
πραγματοποιήσει	τη	συστηματική	πολιτική	της	να	κατάσχει	τα	Παλαιστινιακά	εδάφη	
ώστε	 να	 είναι	 αυτά	 διαθέσιμα	 στο	 στρατό	 κατοχής	 ή	 και	 στους	 Ισραηλινούς	
εποίκους.».	

France: settlements represent a violation of international law 
and are inconsistent with the Israeli authorities’ commitments 
to a two-State solution.
16/03/2016, France is highly concerned by the Israeli authorities’ decision 
to proceed with the appropriation of an additional 234 hectares of land in 
the West Bank for settlement purposes stated the French Foreign Ministry. 
A similar measure affecting 150 hectares had already been decided on 
in the same part of the Jordan Valley near Jericho this past January.
The settlements represent a violation of international law and are 
inconsistent with the Israeli authorities’ commitments to a two-State 
solution. Promoting this solution is the goal that guides France’s 
diplomatic efforts.

Γαλλία:	Οι	εποικισμοί	αποτελούν	παραβίαση	του	Διεθνούς	
Δικαίου	και	δεν	είναι	συνεπείς	με	τις	δεσμεύσεις	των	
Ισραηλινών	αρχών	στη	λύση		των	δύο	Κρατών	.
16/03/2016	,	Η	Γαλλία	είναι	ιδιαίτερα	ανήσυχη	αναφορικά	με	την	απόφαση	των	
Ισραηλινών	αρχών	 να	προχωρήσουν	 	 στην	 ιδιοποίηση	 επιπλέον	 234	 εκτάριων	
γης	 στη	 Δυτική	 Όχθη	 για	 εποικιστικούς	 σκοπούς	 όπως	 δήλωσε	 ο	 Γάλλος	
Υπουργός	 	Εξωτερικών	 .¨Ένα	παρόμοιο	μέτρο	που	αφορούσε	150	εκτάρια	είχε	
ήδη	 αποφασιστεί	 τον	 περασμένο	 Ιανουάριο	 στο	 ίδιο	 τμήμα	 της	 κοιλάδας	 του	
Ιορδάνη	κοντά	στην	Ιεριχώ.
Οι	εποικισμοί	αποτελούν	παραβίαση	του	Διεθνούς	Δικαίου	και	δεν	είναι	συνεπείς	
με	 τις	 δεσμεύσεις	 των	 Ισραηλινών	 αρχών	 για	 τη	 λύση	 των	 δύο	 Κρατών	 .	 Οι	
διπλωματικές	προσπάθειες	της	Γαλλίας	 έχουν	σκοπό	την	προώθηση	αυτής	της	
λύσης,	δηλαδή	τη	λύση	των	δύο	Κρατών.
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Palestine, New member of the Permanent Court of Arbitration
15/03/2016, At its meetings on 9 and 14 March 2016 the PCA 
Administrative Council discussed the status of the State of Palestine in 
relation to the 1907 Hague Convention for the Pacific Settlement of 
International Disputes. By a vote of 54 in favour and 25 abstentions, the 
Council concluded its consideration by taking note that the State of 
Palestine is a Contracting Party to the 1907 Hague Convention for the 
Pacific Settlement of International Disputes, and a Member of the 
Permanent Court of Arbitration, in accordance with the letter of the 
depositary of the Convention, the Ministry of Foreign Affairs of The 
Netherlands, dated 13 November 2015. Palestine has thereby become the 
118th Member State of the PCA on 29 December 2015.

Παλαιστίνη, Νέο µέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου
15/03/2016 , Κατά τις συνεδριάσεις µεταξύ  9 και 14 Μαρτίου 2016, το 
Διοικητικό Συµβούλιο  του PCA συζήτησε την κατάσταση του κράτους της 
Παλαιστίνης σε σχέση µε τη Σύµβαση της Χάγης του 1907 για την ειρηνική 
διευθέτηση των διεθνών διαφορών. Με ψήφους 54 υπέρ και 25 αποχές , το 
Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα να εξετάσει την υπόθεση λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το κράτος της Παλαιστίνης είναι συµβαλλόµενο µέρος στη 
Σύµβαση της Χάγης του 1907 για την ειρηνική  διευθέτηση  των διεθνών 
διαφορών , καθώς και µέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου , σύµφωνα 
µε το γράµµα του νόµου του θεµατοφύλακα της σύµβασης  το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ολλανδίας , µε ηµεροµηνία 13 Νοεµβρίου 2015. Η 

Παλαιστίνη έγινε το 118ο  κράτος µέλος της PCA στις 29 Δεκεµβρίου 2015.
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http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/israel/events/article/israel-palestinian-territories-settlements-march-16-03-16
https://pca-cpa.org/en/news/new-pca-member-state-palestine/
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UNGA Human rights Council votes in favour of establishing a 
database of “Black List” businesses involved in Israeli 
settlements
24/03/2016, In its resolution A/HRC/31/L.39 the Human rights council 
requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in 
close consultation with the Working Group on the issue of human rights 
and transnational corporations and other business enterprises, in follow-
up to the report of the independent international fact-finding mission to 
investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, 
political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people 
throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,2 
and as a necessary step for the implementation of the recommendation 
contained in paragraph 117 thereof, to produce a database of all business 
enterprises involved in the activities detailed in paragraph 96 of the 
afore-mentioned report, to be updated annually, and to transmit the data 
therein in the form of a report to the Council at its thirty-fourth session. 
The resolution was adopted with 32 countries in favour and 15 countries 
abstaining. The database will cover a wide range of industries, including 
construction, security services, banks and utility companies, potentially 
covering a number of Israeli and international companies.
wheelchair to the ground.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ψηφίζει υπέρ της δημιουργίας μιας βάσης 
δεδομένων των επιχειρήσεων που θα μπουν στη «μαύρη λίστα» 
και που εμπλέκονται σε Ισραηλινούς εποικισμούς
24/03/2016,	 Το	 ψήφισμά	 A	 /	 HRC	 /	 31	 /	 L.39	 του	 Συμβούλιου	 Ανθρωπίνων	
Δικαιωμάτων	 ζητά	 από	 τον	 Ύπατο	 Αρμοστή	 των	 Ηνωμένων	 Εθνών	 για	 τα	
Ανθρώπινα	Δικαιώματα,	σε	στενή	συνεργασία	με	την	Ομάδα	Εργασίας	για	το	θέμα	
των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 και	 τις	 υπερεθνικές	 εταιρείες	 και	 άλλες	
επιχειρήσεις,	 ως	 συνέχεια	 της	 έκθεσης	 της	 ανεξάρτητης	 αποστολής	 διεθνούς	
διερεύνησης	 να	 εξετάσει	 	 τις	 επιπτώσεις	 των	 Ισραηλινών	 οικισμών	 στα	 αστικά,	
πολιτικά,	 οικονομικά,	 κοινωνικά	 και	 πολιτιστικά	 δικαιώματα	 του	Παλαιστινιακού	
λαού	 σε	 όλα	 τα	 Κατεχόμενα	 Παλαιστινιακά	 Εδάφη,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	
Ανατολικής	 Ιερουσαλήμ,	 2	 και	 ως	 ένα	 απαραίτητο	 βήμα	 για	 την	 εφαρμογή	 της	
σύστασης	 που	 περιέχεται	 στην	 παράγραφο	 117	 αυτής,	 για	 να	 παράγει	 μια	 βάση	
δεδομένων	 όλων	 των	 επιχειρήσεων	 που	 συμμετέχουν	 στις	 δραστηριότητες	 που	
περιγράφονται	 στην	 παράγραφο	 96	 της	 προαναφερθέντας	 έκθεσης,	 που	 θα	
ενημερώνει	σε	ετήσια	βάση,	και	θα	διαβιβάσει	τα	στοιχεία	 ,	με	τη	μορφή	έκθεσης		
κατά	τη	τριακοστή	τέταρτη	σύνοδό	του	Συμβουλίου.	Το	ψήφισμα	υιοθετήθηκε	με	
32	χώρες	υπέρ	και	15	χώρες	να	απέχουν	από	την	ψηφοφορία.	Η	βάση	δεδομένων	
θα	 καλύψει	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	 όπως	 βιομηχανίες,	 συμπεριλαμβανομένων	
κατασκευαστικές	 	 εταιρείες,	υπηρεσίες	ασφαλείας,	τράπεζες	 	και	εταιρείες	κοινής	
ωφέλειας,	 ενδεχομένως	 καλύπτοντας	 μια	 σειρά	 από	 Ισραηλινές	 και	 διεθνείς	
εταιρείες.

Humanitarian Coordinator calls on Israel to halt demolitions 
in the occupied West Bank immediately and to respect 
international law 
17/02/2016, The Coordinator for Humanitarian and UN Development 
Activities for the occupied Palestinian territory (oPt), Robert Piper, today 
called for an immediate halt to the destruction of Palestinian-owned 
property in the occupied West Bank and for respect for international law.
“The number of demolitions for just the first six weeks of 2016 is greatly 
alarming,” said Mr. Piper. “Over 400 Palestinians have been displaced 
from their homes – equivalent to over half the total number of Palestinians 
displaced in all of 2015.” Between 1 January and 15 February 2016, 
Israeli forces destroyed, dismantled or confiscated 283 homes and other 
structures, displacing 404 Palestinians, including 219 children, and 
affecting another 1,150 Palestinians, who lost structures related to their 
source of income. Over 100 of the demolished structures were already 
provided as humanitarian assistance to families in need, often in the wake 
of an earlier demolition.

Ο	Συντονιστής	Ανθρωπιστικής	βοήθειας		καλεί	το	Ισραήλ	να	
σταματήσει	τις	κατεδαφίσεις	στην	κατεχόμενη	Δυτική	
Όχθη	άμεσα	και	να	σεβαστεί	το	Διεθνές	Δίκαιο
17/02/2016,	 Ο	 Συντονιστής	 του	 ΟΗΕ	 	 για	 την	 ανθρωπιστική	 βοήθεια,	 για	 τις	
δραστηριότητες	ανάπτυξης	στα	κατεχόμενα	Παλαιστινιακά	εδάφη	(OPT),	Robert	
Piper,	 απεύθυνε	 σήμερα	 έκκληση	 για	 άμεσο	 τερματισμό	 της	 καταστροφής	 της	
παλαιστινιακής	 ιδιοκτησίας	στην	 κατεχόμενη	Δυτική	Όχθη	 και	 το	σεβασμό	 των	
διεθνών	νόμων.
«Ο	 αριθμός	 των	 κατεδαφίσεων	 μόνο	 τις	 πρώτες	 έξι	 εβδομάδες	 του	 2016	 είναι	
πολύ	 ανησυχητικός»,	 είπε	 ο	 κ	 Piper.	 «Πάνω	 από	 400	 Παλαιστίνιοι	 έχουν	
εκτοπιστεί	 από	 τα	 σπίτια	 τους	 -	 που	 ισοδυναμεί	 με	 πάνω	 από	 το	 μισό	 	 του	
συνολικού	 αριθμού	 των	 Παλαιστινίων	 που	 εκτοπίστηκαν	 κατά	 το	 2015.«	 Την	
περίοδο	μεταξύ	1η	Ιανουαρίου	και	15	Φεβρουαρίου	2016,	οι	Ισραηλινές	δυνάμεις	
κατέστρεψαν,	 κατεδάφισαν	 ή	 κατάσχεσαν	 283	 σπίτια	 και	 άλλα	 κτίρια,	
εκτοπίζοντας	404	Παλαιστίνιους,	 μεταξύ	 των	οποίων	219	παιδιά,	 καθώς	 επίσης	
1.150	Παλαιστίνιοι	επηρεάστηκαν	γιατί	έχασαν	τις	δομές	που	σχετίζονται	με	την	
πηγή	 του	 εισοδήματός	 τους.	 Περισσότερες	 	 από	 τις	 100	 υποδομές	 	 που	
κατεδαφίστηκαν	 είχαν	 παραχωρηθεί	 ως	 ανθρωπιστική	 βοήθεια	 σε	 οικογένειες	
που	είχαν	ανάγκη	από	προγενέστερες	κατεδαφίσεις		

PLO EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER DR. 
HANAN ASHRAWI ON AN ISRAELI COUNCIL’S 
APPROVAL OF AN ILLEGAL SETTLER PLAN IN THE 
OCCUPIED EAST JERUSALEM NEIGHBORHOOD OF 
SILWAN
24/03/2016, “We strongly denounce the Israeli National Council for 
Planning and Building’s approval of the “Kedem – City of David” 
project sponsored by the illegal settler organization Eldad which 
would be established at the main entrance of the Wadi Hilweh 
neighborhood in Silwan, south of the Al-Aqsa Mosque.
With such a plan that aims to construct a five-story tourism building to 
be used by the Israeli Antiquities Authority, scientists and settlers, 
Israel is deliberately isolating Jerusalem from its Palestinian environs 
and indigenous people and transforming it into an exclusively Jewish 
city. Once again, the chances for peace and the two-state solution are 
being willfully destroyed and systematically dismantled by Israel and 
its illegal settlement enterprise to superimpose ‘Greater Israel’ on 
historic Palestine.

Μέλος	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	του	ΟΑΠ	η	Dr	.	Hanan	
Ashrawi	αναφέρει	σχετικά	με	την	έγκριση	του	Ισραηλινού	
συμβουλίου	για	το	παράνομο	εποικιστικό		σχέδιο		στην		
κατεχόμενη	Ανατολική	Ιερουσαλήμ	στη	γειτονιά	Silwan
24/03/2016,	«Καταγγέλλουμε	έντονα	το	Ισραηλινό	Εθνικό	Συμβούλιο	για	την	έγκριση	
του	 σχεδιασμού	 και	 την	 κατασκευήν	 του	 Kedem	 -	 	 Πόλη	 του	 Δαβίδ	 »που	
χρηματοδοτείται	 από	 την	 παράνομη	 οργάνωση	 των	 εποίκων	 Eldad	 και	 που	 θα	
κατασκευαστεί	 	στην	κεντρική	είσοδο	της	γειτονιάς	Wadi	Hilweh	στην	Silwan,	νότια	
της	Al-Aqsa	Mosque.
Με	 αυτό	 το	 	 σχέδιο	 που	 έχει	ως	 στόχο	 την	 κατασκευή	 	 πενταώροφου	 τουριστικού	
θέρετρου		που	θα	χρησιμοποιηθεί		από	την	Ισραηλινή	Αρχή	Αρχαιοτήτων,	επιστήμονες	
και	 	 εποίκους	 ,	 το	 Ισραήλ	 αποβλέπει	 στην	 απομόνωση	 της	 Ιερουσαλήμ	 από	 τα	
Παλαιστινιακά	περίχωρά	 	και	 τον	αυτόχθονα	πληθυσμό	και	στην	μετατροπή	της	σε	
μια	αποκλειστικά	εβραϊκή	πόλη.	Για	άλλη	μια	φορά,	οι	πιθανότητες	για	ειρήνη	και	τη	
λύση	 των	 δύο	 κρατών	 εσκεμμένα	 καταστρέφονται	 και	 συστηματικά	
αποσυναρμολογούνται	 από	 το	 Ισραήλ	 και	 την	 παράνομη	 επιχείρηση	 του	
διακανονισμού	για	την	υπέρθεση	του	«Μεγάλου	Ισραήλ»	στην	ιστορική	Παλαιστίνη».
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18535&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18535&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18535&LangID=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/L.39
https://www.facebook.com/mofa.pna/photos/a.390983160944825.90592.390975464278928/1029812500395218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mofa.pna/photos/a.390983160944825.90592.390975464278928/1029812500395218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mofa.pna/photos/a.390983160944825.90592.390975464278928/1029812500395218/?type=3&theater
http://dci.plo.ps/EN/index.php?option=com_content&view=article&id=4460:march-24-2016-plo-executive-committee-member-dr-hanan-ashrawi-on-an-israeli-councils-approval-of-an-illegal-settler-plan-in-the-occupied-east-jerusalem-neighborhood-of-silwan&catid=92:news&Itemid=420
http://dci.plo.ps/EN/index.php?option=com_content&view=article&id=4460:march-24-2016-plo-executive-committee-member-dr-hanan-ashrawi-on-an-israeli-councils-approval-of-an-illegal-settler-plan-in-the-occupied-east-jerusalem-neighborhood-of-silwan&catid=92:news&Itemid=420
http://dci.plo.ps/EN/index.php?option=com_content&view=article&id=4460:march-24-2016-plo-executive-committee-member-dr-hanan-ashrawi-on-an-israeli-councils-approval-of-an-illegal-settler-plan-in-the-occupied-east-jerusalem-neighborhood-of-silwan&catid=92:news&Itemid=420
http://dci.plo.ps/EN/index.php?option=com_content&view=article&id=4460:march-24-2016-plo-executive-committee-member-dr-hanan-ashrawi-on-an-israeli-councils-approval-of-an-illegal-settler-plan-in-the-occupied-east-jerusalem-neighborhood-of-silwan&catid=92:news&Itemid=420
http://dci.plo.ps/EN/index.php?option=com_content&view=article&id=4460:march-24-2016-plo-executive-committee-member-dr-hanan-ashrawi-on-an-israeli-councils-approval-of-an-illegal-settler-plan-in-the-occupied-east-jerusalem-neighborhood-of-silwan&catid=92:news&Itemid=420
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Israeli Foreign Ministry: Foreign Officials who want to 
meet Palestinian Government Officials have to visit Israel 
first.
17/03/2016, In a question at the Israeli Knesset (Parliament) to Israeli 
Prime Minister Netanyahu by The President of the the party - Arab 
Change - Joint List; MP Dr. Ahmed Tibi asked to explain the motives 
behind Israel’s refusal to allow the Indonesian Foreign Minister entry 
to Palestine=. In response, MP Tzipi Hootoopele's Israel’s deputy 
foreign minister said that "there is a precondition that must be staffed 
by every foreign official who wants to enter the Palestinian Authority, 
he must visit Israel first, and to meet with Israeli Foreign Ministry 
officials so that they can enter the Palestinian Authority, and this 
principle applies to every official in this world." In response MP Tibi 
said, "This blatant intervention in the foreign policies of the State of 
Palestine, recognized by the UN and the world, is another embodiment 
of the occupation that must end immediately.”

Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ: Οι ξένοι υπάλληλοι που 
θέλουν να συναντηθούν με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής  
Κυβέρνησης πρέπει να επισκεφθούν πρώτα  το Ισραήλ
17/03/2016,	Σε	ερώτηση	που	τέθηκε	στο	 	 Ισραηλινό	 	Κνίσετε	 	 (Κοινοβούλιο)	στον		
Ισραηλινό	πρωθυπουργό	Νετανιάχου	από	τον	Πρόεδρο	του	κόμματος	-	Arab	Change	–	
τον	 Βουλευτή	 Δρ	 Ahmed	 Tibi	 ζήτησε	 να	 του	 εξηγήσει	 τα	 κίνητρα	 πίσω	 από	 την	
άρνηση	 του	 Ισραήλ	 να	 επιτρέψει	 την	 είσοδο	 στον	 Υπουργό	 Εξωτερικών	 της	
Ινδονησίας	 στην	 Παλαιστίνη.	 Σε	 απάντηση,	 ο	 αναπληρωτής	 Υπουργός	 Εξωτερικών	
του	 Ισραήλ	 Tzipi	 Hootoopele	 είπε	 ότι	 «υπάρχει	 μια	 προϋπόθεση	 που	 πρέπει	 να	
υιοθετηθεί	από	κάθε	ξένο	υπάλληλο,	ο	οποίος	θέλει	να	εισέλθει	στις	Παλαιστινιακές	
Αρχές,	θα	πρέπει	να	επισκεφθεί	πρώτα	το	Ισραήλ	και	να	συναντηθεί	με	Ισραηλινούς	
αξιωματούχους	 του	Υπουργείου	Εξωτερικών,	ώστε	 να	 μπορούν	 να	συναντηθούν	 με	
τις	 Παλαιστινιακές	 	 Αρχές,	 και	 αυτός	 ο	 όρος	 θα	 ισχύει	 απαρέγκλιτα	 για	 κάθε	
υπάλληλο	ανά	τον	κόσμο.»	Σε	απάντηση	ο	βουλευτής	του	Tibi,	δήλωσε,	«Αυτή	η	ωμή	
παρέμβαση	 στα	 εξωτερική	 πολιτική	 του	 κράτους	 της	 Παλαιστίνης,	 που	 έχει	
αναγνωριστεί	 	από	τον	ΟΗΕ	και	τον	κόσμο,	είναι	μια	άλλη	εκδοχή	της	κατοχής	που	
πρέπει	να	τερματιστεί	αμέσως.»

Non-Jews are forbidden by Jewish law to live in Israel, 
chief rabbi says
Jewish law forbids “goyim” – or gentiles – from living in Israel, the 
country’s chief Sephardic rabbi, Yitzhak Yosef, told followers in his 
weekly sermon.Audio from the sermon was obtained by Channel 10, 
which was the first to air its contents.Yosef is the son of the late Shas 
spiritual leader Ovadia Yosef, who was also known to make 
incendiary remarks about non-Jews. “According to Jewish law, it’s 
forbidden for a non-Jew to live in the Land of Israel – unless he has 
accepted the seven Noachide laws,” Yosef is heard saying in the 
sermon.“If the gentile is unwilling to accept these laws, then they must 
be sent to Saudi Arabia,” the rabbi said. “When there will be full, true 
redemption, we will do this.”

«Οι	Μη	-	Εβραίοι	απαγορεύεται	από	το	εβραϊκό	νόμο	να	
ζήσουν	στο	Ισραήλ»,	αναφέρει	επικεφαλής	ραβίνος	
Ο	Εβραϊκός	νόμος	«	goyim	»	 -	ή	«Εθνικός»	 -	απαγορεύει	να	ζουν	στο	 Ισραήλ	οι	μη-
Εβραίοι	 ,	όπως	ο	επικεφαλής	ραβίνος	των	Σεφαραδιτών,	Yitzhak	Yosef	 ,	 είπε	στους	
οπαδούς	του	κατά	το	εβδομαδιαίο	κήρυγμα.	Ηχητικό	απόσπασμα	 	από	το	κήρυγμα	
του	ελήφθη	από	το	κανάλι	10	,το	οποίο	ήταν	το	πρώτο	που	το	έβγαλε	στον	αέρα.	Ο	
Yitzhak	 Yosef	 είναι	 γιος	 του	 αείμνηστου	 Shas	 πνευματικού	 ηγέτη	 Ovadia	 Yosef	 ,	 ο	
οποίος	ήταν	επίσης	γνωστός	για	τις	εμπρηστικές	του	παρατηρήσεις	σχετικά	με	τους		
μη	-Εβραίους.	«Σύμφωνα	με	τον	εβραϊκό	νόμο	 ,	απαγορεύεται	για	έναν	μη	-	Εβραίο	
να	ζει	στη	Γη	του	Ισραήλ	-	εκτός	αν	έχει	αποδεχθεί	τους	Επτά	νόμους	του	Νώε.»	.	Στο	
ηχητικό	 απόσπασμα	 ο	 Yosef	 ακούγεται	 λέει	 στο	 κήρυγμα	 «	 Αν	 οι	 Ιουδαίοι	 	 είναι	
απρόθυμοι	να	δεχθούν	 	αυτούς	τους	νόμους	 ,	τότε	θα	πρέπει	να	αποσταλούν	στην	
Σαουδική	Αραβία»,	είπε	ο	ραβίνος	.	«Όταν	θα	υπάρξει	πλήρης	,	αληθινή	λύτρωση	,	θα	
το	κάνουμε	αυτό.»

Half of Israeli Jews back Palestinians' 'expulsion or 
transfer' from Israel
08/03/2016, Nearly half of Israeli Jews believe that Palestinians with 
Israeli citizenship should be "expelled or transferred" from Israel, 
according to an authoritative survey published Tuesday.
The Pew Research Center said its survey found evidence of "deep 
divisions -- not only between Israeli Jews and the country's Arab 
minority, but also among the religious subgroups that make up Israeli 
Jewry."
The survey found that 48 percent of Israeli Jews agree -- including 21 
percent strongly -- that Palestinian citizens of Israel ought to be 
expelled or transferred from Israel.

Οι	μισοί	από	τους		Ισραηλινούς	Εβραίους	είναι	υπέρ		της	
«απέλασης	ή	μεταφοράς»	των	Παλαιστινίων	από	το	Ισραήλ
08/03/2016	 ,	 Σχεδόν	 οι	 μισοί	 Ισραηλινοί	 Εβραίοι	 πιστεύουν	 ότι	 οι	 Παλαιστίνιοι	 με	
Ισραηλινή	υπηκοότητα	θα	πρέπει	να	«	απελαθούν	ή	να	μεταφερθούν»	από	το	Ισραήλ	
σύμφωνα	με	μια	έγκυρη	έρευνα	που	δημοσιεύθηκε	την	Τρίτη	.
Το	Κέντρο	Ερευνών	Pew	σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	του	δήλωσε	ότι	
υπάρχουν	 	αποδείξεις	 	για	«βαθύ	διχασμό	όχι	μόνο	μεταξύ	των	Ισραηλινών	Εβραίων	
και	 της	 αραβικής	 μειονότητας	 της	 χώρας	 ,	 αλλά	 και	 μεταξύ	 των	 θρησκευτικών	
υποομάδων		που	απαρτίζουν	τον	Ισραηλινό	Εβραϊσμό».
Η	 έρευνα	 διαπίστωσε	 ότι	 το	 48	 τοις	 εκατό	 των	 Ισραηλινών	 Εβραίων	 συμφωνούν	 -	
συμπεριλαμβανομένων	 των	 21	 τοις	 εκατό	 που	 τάσσονται	 έντονα	 υπέρ	 -	 ότι	 οι	
Παλαιστίνιοι	πολίτες	του	Ισραήλ	θα	έπρεπε	να	απελαθούν	ή	να	μεταφερθούν	από	το	
Ισραήλ	.
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Israeli settlers threaten Palestinian who filmed Hebron 
'execution'
Israeli settlers on Friday gathered outside the home of a human rights 
worker in Hebron to hurl abuse at him, a day after he captured on 
camera an Israeli soldier's killing of a wounded Palestinian which 
sparked international outcry.Emad Abu Shamsiya, a staff member with 
Israeli human rights group B’Tselem, told Ma’an after settlers 
threatened him: “I now fear for my life and the life of my family. I’m 
afraid they might attack my house and do me harm.”He added that he 
fears the possibility of suffering the same fate as the Dawabsha family, 
who were killed in an arson attack committed by settlers last year in the 
village of Duma in the occupied West Bank.
Shamsiya recorded rare video footage of an Israeli soldier shooting 
al-Sharif in the head at point-blank range in plain view of the 
medical team after he had already been shot at least once and left 
motionless on the ground.

Ισραηλινοί	έποικοι	απειλούν	Παλαιστίνιο	που	τράβηξε	βίντεο	
την		«εκτέλεση»	στη	Χεβρώνα	
Ισραηλινοί	 έποικοι	 συγκεντρώθηκαν	 την	 Παρασκευή	 έξω	 από	 το	 σπίτι	 ενός	
εργαζομένου	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων	στη	Χεβρώνα	για	να	τον	κακοποιήσουν	,	
μια	 ημέρα	 μετά	 την	 καταγραφή	 	 με	 κάμερα	 της	 δολοφονίας	 τραυματισμένου	
Παλαιστίνιου	από	 Ισραηλινό	στρατιώτη	που	προκάλεσε	διεθνή	κατακραυγή.	Ο	Emad	
Abu	 Shamsiya,	 	 μέλος	 του	 προσωπικού	 της	 οργάνωσης	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	
B'Tselem	,	είπε	στην	εφημερίδα	Ma'an	ότι	έποικοι	τον	απείλησαν:	«τώρα	φοβάμαι	για	
τη	ζωή	μου	και	τη	ζωή	της	οικογένειάς	μου	 .Φοβάμαι	ότι	μπορούν	να	 	επιτεθούν	στο	
σπίτι	 μου	και	 να	με	βλάψουν.	Πρόσθεσε	ότι	φοβάται	 το	 ενδεχόμενο	 να	 έχει	 την	 ίδια	
τύχη	με	την	οικογένεια	Dawabsha	,	οι	οποίοι	σκοτώθηκαν	σε	μια	εμπρηστική	επίθεση	
που	 διαπράχθηκε	 από	 εποίκους	 πέρυσι	 στο	 χωριό	 Duma	 στην	 	 κατεχόμενη	 Δυτική	
Όχθη	.
Ο	 Shamsiya	 κατέγραψε	 σπάνια	 πλάνα	 στο	 βίντεο	 τη	 στιγμή	 που	 ένας	 Ισραηλινός	
στρατιώτης	 	πυροβολεί	εξ	επαφής	 	στο	κεφάλι	τονAl-Sharif	 	μπροστά	στα	μάτια	της	
ιατρικής	ομάδας	 ,	 αφού	είχε	ήδη	πυροβοληθεί	 	 τουλάχιστον	μία	φορά	και	κείτονταν	
ακίνητος	στο	έδαφος.

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=835280
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=835280
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=835280
http://www.jpost.com/Israel-News/Non-Jews-are-forbidden-by-Jewish-law-to-live-in-Israel-chief-rabbi-says-449395
http://www.jpost.com/Israel-News/Non-Jews-are-forbidden-by-Jewish-law-to-live-in-Israel-chief-rabbi-says-449395
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=770611
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=770611
http://maannews.com/Content.aspx?id=770850
http://maannews.com/Content.aspx?id=770850
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Palestinian Government to ban entry of products of 5 
Israeli companies
22/03/2016,  Among the decisions taken by the Palestinian Cabinet 
today is to ban entry of the products of 5 Israeli companies which 
include (Israeli Dairy Products Company Tnuva and Straus and Tara, 
Zogluvek Meat Company, and Soft Drink Company Tapuzina) in 
response to the Israeli measure to prevent the entry and marketing of 
Palestinian products in occupied Jerusalem. The Cabinet assigned all 
related parties to follow up the implementation of this decision, taking 
into consideration giving enough time until these products run out first 
from the Palestinian stores.

Η Παλαιστινιακή κυβέρνηση θα απαγορεύσει την είσοδο 
προϊόντων από 5 Ισραηλινές εταιρείες
22/03/2016	 ,	 Μεταξύ	 των	 αποφάσεων	 που	 ελήφθησαν	 από	 το	 Παλαιστινιακό	
Υπουργικό	Συμβούλιο	σήμερα,	είναι	η	απαγόρευση	εισόδου	προϊόντων	που	ανήκουν	
σε	5	ισραηλινές	εταιρείες	οι	οποίες	είναι	οι	εξής:	(η		Ισραηλινή	εταιρία	Dairy	Products	
Company	 Tnuva	 και	 Straus	 και	 Tara	 ,	 Zogluvek	 Meat	 Company	 ,	 και	 η	 εταιρία	
αναψυκτικών	 Tapuzina	 ).	 Η	 απόφαση	 αυτή	 λήφθηκε	 ως	 απάντηση	 στα	 μέτρα	 που	
υιοθέτησε	 το	 Ισραήλ	 	 αναφορικά	 με	 την	 απαγόρευση	 εισόδου	 και	 εμπορίας	 των	
παλαιστινιακών	προϊόντων	 στην	 κατεχόμενη	 Ιερουσαλήμ	 .Το	 Υπουργικό	 Συμβούλιο	
ανέθεσε	σε	όλα	τα	συμβαλλόμενα	μέλη	να	προβούν	στις	απαραίτητες	 ενέργειες	 για	
την	 εφαρμογή	 της	 παρούσας	 απόφασης	 ,	 δίνοντας	 	 αρκετό	 χρόνο	 έως	 ότου	 τα	
προϊόντα	αυτά	εξαντληθούν	πρώτα	από	τα	Παλαιστινιακά	καταστήματα.

British giant G4S to end Israeli business after BDS pressure
10/03/2016, British security giant G4S announced Wednesday plans to 
sell its Israeli businesses in the next 12 to 24 months, citing commercial 
reasons, according to the official website of the Boycott, Divestment, 
and Sanctions Movement. The world’s largest private security company 
has been a major target for the movement, and has lost millions of 
dollars in contracts in more than a dozen countries as a result of a four-
year long BDS campaign against them. The announcement to close the 
Israeli subsidiary of the company was reported in their full-year results 
released Wednesday, which showed a 40 percent fall in pre-tax profits.
Private businesses, universities, trade unions, and UN bodies are among 
the company’s lost clients, including the Bill Gates Foundation, which 
divested its $170 million stake in the company in 2014 following 
protests at its offices in Seattle, London and Johannesburg.
Earlier this month, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in 
Jordan also ended its contract with G4S.
In April 2012, the company's involvement in Israeli prisons came under 
the spotlight as thousands of detainees in Israeli jails launched a mass 
hunger strike against poor treatment in custody.
G4S provides assistance to prisons inside Israel, as well as equipment 
for Ofer prison in the occupied West Bank and other detention 
facilities, activists say.

Η	Βρετανική	εταιρεία	ασφάλειας	G4S	θα	σταματήσει	τις	
επιχειρήσεις	της	στο	Ισραήλ	μετά	από	πίεση	του	BDS
10/03/2016,	 Η	 γιγαντιαία	 Βρετανική	 εταιρεία	 ασφαλείας	 G4S	 ανακοίνωσε	 την	
Τετάρτη	 ότι	 σχεδιάζει	 να	 πουλήσει	 τις	 Ισραηλινές	 της	 επιχειρήσεις	 μέσα	 στους	
επόμενους	 12	 έως	 24	 μήνες,	 επικαλούμενη	 εμπορικούς	 λόγους,	 σύμφωνα	 με	 την	
επίσημη	ιστοσελίδα	του	κινήματος	Μποϊκοτάζ,	Απόσυρση	Επενδύσεων	και	Κυρώσεις	
(BDS).		Η	μεγαλύτερη	εταιρεία	ιδιωτικής	ασφάλειας	στον	κόσμο	υπήρξε			στόχος	για	
το	κίνημα,	και	έχει	χάσει	εκατομμύρια	δολάρια	σε	συμβόλαια	σε	περισσότερες	από	
δώδεκα	χώρες,	ως	αποτέλεσμα	της	μακράς	τετραετούς	 	εκστρατείας	του	κινήματος	
BDS	 εναντίον	 τους.	 Η	 ανακοίνωση	 για	 να	 κλείσει	 η	 Ισραηλινή	 θυγατρική	 εταιρεία	
έγινε	κατά	την	αναφορά	των	ετήσιων	αποτελεσμάτων	την	Τετάρτη,	η	οποία	έδειξε	
πτώση	των	προ	φόρων	κερδών	κατά	40	τοις	εκατό.
Ιδιωτικές	επιχειρήσεις,	πανεπιστήμια,	συνδικάτα	και	φορείς	των	Ηνωμένων	Εθνών	
είναι	 μεταξύ	 των	 χαμένων	 πελατών	 της	 εταιρείας,	 συμπεριλαμβανομένου	 του	
Ιδρύματος	 Bill	 Gates,	 η	 οποία	 εκποίησε	 τις	 μετοχές	 	 της	 αξίας	 170	 εκατομμυρίων	
δολαρίων	το	2014,	έπειτα	από	διαδηλώσεις	στα	γραφεία	της	στο	Σηάτλ,	το	Λονδίνο	
και	 το	 Γιοχάνεσμπουργκ.	 Νωρίτερα	 αυτό	 το	 μήνα,	 η	 (UNICEF)	 έκλεισε	 επίσης	 τη	
σύμβασή	της	με	την	G4S	στην	Ιορδανία.
Τον	Απρίλιο	του	2012,	η	ανάμειξη	της	εταιρείας	με	τις	Ισραηλινές	φυλακές	ήρθε	στο	
προσκήνιο	καθώς	χιλιάδες	κρατούμενοι	στις	 Ισραηλινές	φυλακές	 ξεκίνησαν	μαζική	
απεργία	 πείνας	 ενάντια	 στην	 κακομεταχείριση	 	 των	 κρατουμένων.	 Η	 G4S	 παρέχει	
βοήθεια	 σε	 φυλακές	 στο	 εσωτερικό	 του	 Ισραήλ,	 καθώς	 και	 εξοπλισμό	 για	 τις	
φυλακές	Ofer	στην	κατεχόμενη	Δυτική	Όχθη	και	σε	άλλες	εγκαταστάσεις	κράτησης,	
σύμφωνα	με	τους	ακτιβιστές.
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Spain ‘issues arrest warrant’ for Israeli PM Benjamin 
Netanyahu over 2010 Gaza flotilla attack
16/11/2015, According to the Latin American Herald Tribune, 
Spanish national court judge Jose de la Mata ordered the police and 
civil guard to notify him if Mr Netanyahu and the six other 
individuals enter the country, as their actions could see a case 
against them regarding the Freedom Flotilla attack of 2010 
reopened.
The other men named in the issue are former defence minister Ehud 
Barak, former foreign minister Avigdor Leiberman, former minister 
of strategic affairs Moshe Yaalon, former interior minister Eli 
Yishai, minister without portfolio Benny Begin and vice admiral 
maron Eliezer, who was in charge of the operation.

Η	Ισπανία	εξέδωσε		«	ένταλμα	σύλληψης	»	για	τον	Ισραηλινό	
Πρωθυπουργό	Μπέντζαμιν	Νετανιάχου	για	την	επίθεση	στο	Στόλο	
Ελευθερίας	το	2010	στη	Γάζα	
16/11/2015	 ,	 Σύμφωνα	 με	 την	 Λατίνο-Αμερικάνικη	 	 εφημερίδα	 Herald	 Tribune	 ,	 ο	
δικαστής	του	ισπανικού	 	εθνικού	δικαστηρίου,	Jose	de	la	Mata	,	διέταξε	την	αστυνομία	και	
την	 πολιτική	 φρουρά	 να	 τον	 ενημερώσουν	 αν	 ο	 κ.	 Νετανιάχου	 και	 έξι	 ακόμα	 	 άτομα	
εισέλθουν	 στη	 χώρα	 ,	 καθώς	 οι	 ενέργειές	 τους	 αναφορικά	 με	 την	 επίθεση	 στο	 Στόλο	
Ελευθερίας	 το	 2010	 είναι	 αξιόποινες	 και	 η	 υπόθεση	 εναντίον	 τους	 θα	 μπορούσε	 να	
ξανανοίξει.
Τα	 άλλα	 μέλη	 που	 εμπλέκονται	 στην	 υπόθεση	 είναι	 ο	 πρώην	 Υπουργός	 Άμυνας	 Ehund	
Barak,	 ο	 πρώην	 Υπουργός	 Εξωτερικών	 Avigdor	 Leiberman	 ,	 ο	 πρώην	 Υπουργός	
Στρατηγικών	 Υποθέσεων	 Moshe	 Yaalon	 ,	 ο	 πρώην	 Υπουργός	 Εσωτερικών	 Eli	 Yishai	 ,	 ο	
Υπουργός	άνευ	Χαρτοφυλακίου	Benny	Begin	και	ο	αντιναύαρχος	Maron	Eliezer	,	ο	οποίος	
ήταν	υπεύθυνος	για	αυτή	την	επιχείρηση.

	Ο	Παλαιστίνιος	Δάσκαλος	Hanan	Al	Hroub	τιμήθηκε	με	το	
Παγκόσμιο	Βραβείο	Δασκάλου	2016	που	απενεμήθη	από	το	Ίδρυμα	
Varkey
Συγχαρητήρια	στον	φετινό	νικητή	του	Παγκόσμιου	 	Βραβείου	Δασκάλου	,Hanan	Al	Hroub	
από	την	Παλαιστίνη	 !	Σε	μια	κοινωνία	που	σπαράζεται	από	συγκρούσεις,	όπου	τα	παιδιά	
εκτίθενται	τακτικά	σε	βία	,ο	Hanan	χτίζει	την	εμπιστοσύνη	και	υποστηρίζει	τα	παιδιά	που	
πάσχουν	από	ψυχολογικά	τραύματα	μέσα	 	στην	τάξη.	Παρακαλώ	κάντε	κλικ	 εδώ	για	 τη	
σελίδα	του		νικητή	για	να	μάθετε	περισσότερα

Palestinian Teacher Hanan Al Hroub is awarded the 
Varkey Foundation Global Teacher Prize 2016
Congratulations to this year’s Global Teacher Prize winner, Hanan 
Al Hroub from Palestine! In a society torn apart by conflict where 
children are regularly exposed to violence, Hanan is building trust 
and supporting children suffering psychological trauma – from the 
heart of her classroom. Please click here for her winner’s page to 
find out more

http://pnn.ps/2016/03/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1/
http://pnn.ps/2016/03/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1/
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=770645
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/spain-issues-arrest-warrant-for-israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-over-2010-gaza-flotilla-a6736436.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/spain-issues-arrest-warrant-for-israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-over-2010-gaza-flotilla-a6736436.html
https://educationandskillsforum.org/press_release/palestinian-teacher-hanan-al-hroub-wins-us1-million-global-teacher-prize-2016/
https://educationandskillsforum.org/press_release/palestinian-teacher-hanan-al-hroub-wins-us1-million-global-teacher-prize-2016/
http://www.globalteacherprize.org/winner-2016
http://www.globalteacherprize.org/winner-2016
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Το Βατικανό απορρίπτει τον ισχυρισμό « εκλεκτός λαός» και 
καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την «κατοχή»
30/10/2010,	 Ο	 Αρχιεπίσκοπος	 Κύριλλος	 Bustros	 πυροδότησε	 μια	 θρησκευτική	
θύελλα	 όταν	 είπε	 ότι	 το	 Ισραήλ	 «χρησιμοποιεί	 τις	 Γραφές»	 για	 να	 συνεχίσει	 την		
κατοχή	σε	Παλαιστινιακά	εδάφη.

«Οι	 Άγιες	 Γραφές	 δεν	 δύναται	 	 να	 χρησιμοποιηθούν	 ως	 δικαιολογία	 για	 την	
επιστροφή	 των	 Εβραίων	 στο	 Ισραήλ	 και	 τον	 εκτοπισμό	 των	Παλαιστινίων»,	 είπε	 ο	
Αρχιεπίσκοπος	 	 Bustros	 κατά	 το	 κλείσιμο	 του	 συνεδρίου	 που	 διήρκησε	 	 δύο	
εβδομάδες	 	 στη	 Ρώμη,	 Ιταλία.	 Ο	 Αρχιεπίσκοπος	 στη	 συνέχεια	 αμφισβήτησε	 την	
βιβλική	ιδέα		«	Γη	της	Επαγγελίας	»,	από	μία	συγκεκριμένη	ομάδα	ανθρώπων.
«Εμείς	 οι	 χριστιανοί	 δεν	 μπορούμε	 να	 μιλάμε	 για	 τη	 γη	 της	 επαγγελίας	 ως	
αποκλειστικό	δικαίωμα	του		προνομιακού	εβραϊκού	λαού»,	συνέχισε	ο	Αρχιεπίσκοπος	
Bustros.	«Αυτή	η	υπόσχεση	είχε	καταλυθεί	από	τον	Χριστό.	Δεν	υπάρχει	πλέον	ένας	
εκλεκτός	λαός	-	όλοι	οι	άνδρες	και	γυναίκες	όλων	των	χωρών	είναι	ο	εκλεκτός	λαός»	
Ο	 Αρχιεπίσκοπος	 Bustros	 ηγήθηκε	 της	 ομάδας	 που	 συνέταξε	 τη	 δήλωση	 για	 τη	
σύναψη	της	Συνόδου	για	το	Ισραήλ	και	τους	Παλαιστίνιους.

Ο	Ισραηλινής	καταγωγής	και	Νικητής	στο	Φεστιβάλ	
Κινηματογράφου	του	Βερολίνου	αποκάλεσε	την	Ισραηλινή	
κυβέρνηση	«	φασιστική	»	στη	Μεγάλη	Οθόνη.
20/02/2016	,	Ο	Ισραηλινός	σκηνοθέτης	 	Udi	Aloni	έγινε	πρωτοσέλιδο	στο	Βερολίνο	,	όταν	
αποκάλεσε	την	Ισραηλινή	κυβέρνηση	«	φασιστική»	σε	μια	τηλεοπτική	εκπομπή	ερωτήσεων	
και	απαντήσεων	για	τη	βραβευμένη	ταινία	του		«Junction	48».
Ο	Udi	Aloni,	του	οποίου	η	αραβική	λαϊκή	γλώσσα	της	ταινία	που	παρουσιάζεται	είναι	ως	
επί	 το	 πλείστον	 από	 Παλαιστίνιους	 ηθοποιούς	 ,	 είπε	 ότι	 η	 Γερμανία	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	
προμηθεύει	το	Ισραήλ	με	υποβρύχια	,	λόγω	της	φασιστικής	κυβέρνησης.	Ανέφερε	 	επίσης,	
κατά	τη	διάρκεια	της	 εκπομπής	 	 τον	Παλαιστίνιο	απεργό	πείνας	Mohammed	Al	 -	Qiq	ως	
παράδειγμα	 	για	την	έλλειψη	 	των	δικαιωμάτων	στους	μη-Εβραίους	,	λέγοντας	ότι	Al	-	Qiq	
πεθαίνει	ενώ	βρίσκεται	σε	διοικητική	κράτηση	,	χωρίς	να	του	έχουν	αποδοθεί	κατηγορίες	
για	τη	διάπραξη	ενός	εγκλήματος	.
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Israeli Director Winner at Berlin Film Festival Calls 
Israeli Government 'Fascist' at Movie Screening
20/02/2016, Israeli director Udi Aloni made headlines in Berlin 
when he called the Israeli government "fascist" at a Q&A session 
about his award-winning film "Junction 48."
Aloni, whose Arabic-language hip-hop film featuring mostly 
Palestinian actors, said that Germany shouldn't supply Israel with 
submarines because of its fascist government. He also mentioned 
at the session Palestinian hunger-striker Mohammed al-Qiq as an 
example non-Jews' lack of rights in Israel, saying that Qiq was 
dying in administrative detention without being accused of 
committing a crime.

Νόαμ	Τσόμσκι	:	Οι	Δράσεις	του	Ισραήλ	στην	Παλαιστίνη	είναι	«	
Πολύ	χειρότερες	από	το	απαρτχάιντ	»	στη	Νότια	Αφρική

Vatican rejects “chosen people” claim, calls on Israel to end 
“occupation”
30/10/2010, Greek-Melchite Archbishop Cyrille Bustros sparked an 
interreligious firestorm when he suggested that Israel was “using 
Scripture” to continue its occupation of Palestinian territory.
"The Holy Scriptures cannot be used to justify the return of Jews to 
Israel and the displacement of the Palestinians,” Bustros said at the 
close of a two-week conference in Rome, Italy, “to justify the 
occupation by Israel of Palestinian lands.” The Archbishop then 
questioned the biblical idea of a “promised land” set aside by a specific 
group of people.
"We Christians cannot speak of the promised land as an exclusive right 
for a privileged Jewish people,” Bustros continued. "This promise was 
nullified by Christ. There is no longer a chosen people – all men and 
women of all countries have become the chosen people." Bustros led 
the group that drafted the synod's concluding statement on Israel and 
the Palestinians.

Noam Chomsky: Israel's Actions in Palestine are "Much 
Worse Than Apartheid" in South Africa

Videos Documenting Israeli War Crimes

Video: Israeli soldier executes Palestinian suspect Abed 
al Fatah a-Sharif in plain view | March 2016

Video: This is what life's like for a Palestinian teenager 
living under Israeli house arrest.
This Palestinian Teen, Mohammad Musa Mustafa was not allowed 
by the Israeli Occupation Forces to leave his home for 8 months 
from June 2015 to February 2016. Israeli Occupation forces 
stormed his home in the Middle of the night, arrested him and put 
him Israeli Jail for 7 days. In February 2016, Mohammad was 
given a new sentence and sent to Jail for a further 8 Months. Israeli 
Occupation Forces arrested over  900 Palestinian Children in 2015.

Video footage from AlJazeera, Mohammad Abu Khalaf 
was shot by over 50 bullets in point Blanc by Israeli 
Occupation Forces
Warning This video contains graphic Video and can be 
upsetting to some people

Βίντεο	–Ντοκουμέντο	για	τα	Ισραηλινά	εγκλήματα	πολέμου

Βίντεο	:	Ισραηλινός	στρατιώτης	εκτελεί	Παλαιστίνιο		ύποπτο	Abed	
al-Fatah	Sharif	σε	κοινή	θέα	|	Μάρτης	2016

Βίντεο	:	Αυτή	είναι		η	ζωή	ενός	έφηβου	Παλαιστίνιου	που	ζει	υπό	
κατ’οίκον	περιορισμό	από	τους	Ισραηλίτες	
Ο	Παλαιστίνιος	έφηβος	,	Mohammad	Musa	Mustafa	δεν	επιτρέπονταν	να	
βγει		από	το	σπίτι		από	τις	Ισραηλινές	Δυνάμεις	Κατοχής	για	8	μήνες	από	
τον	Ιούνιο	του	2015	έως	τον	Φεβρουάριο	του	2016.	Οι	Ισραηλινές	
δυνάμεις	κατοχής	εισέβαλαν	στο	σπίτι	του,	στη	μέση	της	νύχτας	,	τον	
συνέλαβαν	και	τον	κράτησαν	φυλακισμένο	για	7	ημέρες.	Τον	
Φεβρουάριο	του	2016	ορίστηκε	νέα	ποινή	φυλάκισης	8	μηνών	για	τον	
Mohammad.	Οι	Ισραηλινές	Δυνάμεις	Κατοχής	συνέλαβαν	πάνω	από	900	
παιδιά	Παλαιστινίων	το	2015	.

Βίντεο	που	δόθηκε	από	το	κανάλι	Αλ	Τζαζίρα	,	δείχνει	τον	εξ	
επαφής	πυροβολισμό	του	Mohammad	Abu	Khalaf	με	περισσότερες	
από	50	σφαίρες	από	τις	Ισραηλινές	Δυνάμεις	Κατοχής
Προειδοποίηση	Αυτό	το	βίντεο	περιέχει	εικόνες		που	μπορεί		να	
προκαλέσουν	μεγάλη	ταραχή	σε	μερικούς	ανθρώπους

http://www.haaretz.com/israel-news/culture/1.704415
http://www.haaretz.com/israel-news/culture/1.704415
https://www.rt.com/politics/vatican-israel-palestinians-catholic/
https://www.rt.com/politics/vatican-israel-palestinians-catholic/
http://www.democracynow.org/2014/8/8/noam_chomsky_what_israel_is_doing
http://www.democracynow.org/2014/8/8/noam_chomsky_what_israel_is_doing
https://www.youtube.com/watch?v=Fj8rGao47Mg
https://www.youtube.com/watch?v=Fj8rGao47Mg
https://www.youtube.com/watch?v=Lx78C3q6j6M
https://www.youtube.com/watch?v=Lx78C3q6j6M
http://english.pnn.ps/wp-content/uploads/2016/02/12761172_1572137393112174_1339133396_n.mp4?_=1
http://english.pnn.ps/wp-content/uploads/2016/02/12761172_1572137393112174_1339133396_n.mp4?_=1
http://english.pnn.ps/wp-content/uploads/2016/02/12761172_1572137393112174_1339133396_n.mp4?_=1
https://www.facebook.com/anamnalqudscom/videos/1728583360688004/
https://www.facebook.com/anamnalqudscom/videos/1728583360688004/
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Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά κυρώσεις κατά του 
Ισραήλ για τους εποικισμούς
19/01/2016	 ,	 Η	 Επιτροπή	 Ανθρωπίνων	 Δικαιωμάτων	 σε	 αυτή	 την	 πρωτοποριακή	
έκθεση	 ,	 με	 τίτλο	 «	 Κατοχή»	 όχι	 μόνο	 αποδεικνύει	 ότι	 η	 επιχειρηματική	
δραστηριότητα	σε	εποικισμούς	του	Ισραήλ	ή	στα	κατεχόμενα	Παλαιστινιακά	εδάφη	,	
συμπεριλαμβανομένης	και	 	της	Ανατολικής	Ιερουσαλήμ	,	ισούται	με	συνέργεια	 	στην	
παραβίαση	 του	 Διεθνούς	 Δικαίου	 αλλά	 συμβάλλει	 και	 στην	 εδραίωση	 του	
καθεστώτος	 	 της	 	 Ισραηλινής	 κατοχής	 ,	 του	 εποικισμό	 και	 του	 ρατσισμού	 .	

Π ρ α γ μ α τ ι κ ά	
π ρ έ π ε ι	 ν α	
ε π ι β λ η θ ο ύ ν	
κυρώσεις	!»
Αναμφισβήτητα	
η	 π ι ο	
ε κ τ ε τ α μ έ ν η	
σύσταση	 της	
έκθεσης	 είναι	
να	 σταματήσει	
η	βοήθεια	 	προς	
το	 Ισραήλ	 κατά	
π ο σ ό	
ισοδύναμο	 με	
α υ τ ό	 π ο υ	
δ α π α ν ά	 τ ο	
Ισραήλ	για	τους	
εποικισμούς	 .	
Α υ τ ό	
ντροπιάζει	 τα	
α σ ή μ α ν τ α	
μέτρα	 της	 ΕΕ	
κ α τ ά	 τ ω ν	
εποικισμών	που	
τ ι μ ω ρ ο ύ ν	
μ α γ ι κ ά	 τ ο	
έγκλημα	 ,	 όχι	
ό μ ω ς	 τ ο ν	
εγκληματία.
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Human Rights Watch calls for sanctions against Israel over 
settlements 
19/01/2016, Human Rights Watch in this ground-breaking report, titled 
“Occupation, Inc.,” not only proves that doing business with or in 
Israel’s colonies in the occupied Palestinian territory, including East 
Jerusalem, amounts to complicity in violating international law and in 
entrenching Israel’s regime of occupation, colonization and racism. It 
actually calls for sanctions! 
A r g u a b l y 
t h e m o s t 
far-reaching 
recommend
ation in the 
r e p o r t i s 
cutting aid 
to Israel by 
an amount 
equivalent 
t o w h a t 
I s r a e l 
spends on 
settlements. 
This puts to 
shame the 
m e d i o c r e 
E U 
m e a s u r e s 
a g a i n s t 
settlements 
w h i c h 
m a g i c a l l y 
punish the 
crime, not 
t h e 
criminal. 

http://mondoweiss.net/2016/01/sanctions-against-settlements/
http://mondoweiss.net/2016/01/sanctions-against-settlements/
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Ambassador Toubassi “It is not justice nor logic to equate 
the victim with the perpetrator”
29/03/2016, Interview with Marisa Baliosi from capital.gr about the 
ongoing situation in Palestine and the crimes perpetrated by the Israeli 
occupation. 

Ο	Πρέσβης	του	κράτους	της	Παλαιστίνης	κ.	Μαρουάν	
Τουμπάσι	“	Δεν	είναι	δυνατό	να	εξισώνεται	το	θύτη	με	
το	θύμα”
29/03/2016,	Συνέντευξη	με	την	Μαρίζα	Μπαλιούση	στο	capital.gr.

Ambassador Toubassi meets with members of the 
Parliamentary Friendship Group Greece - Palestine.
26/03/2016, The Ambassador of the State of Palestine, Mr. 
Marwan Toubassi met with members of the Parliamentary 
Friendship Group Greece - 
P a l e s t i n e w h i c h a r e 
represented by different 
political parties in Greece and 
briefed them on the current 
situation in the occupied State 
of Palestine and the daily 
abuses perpetrated by the 
Israeli occupation against our 
people. 
A m b a s s a d o r T o u b a s s i 
thanked once again the 
Parliamentarians for their 
anonymous support in favour 
of passing a motion calling on 
the greek government to 
r ecogn i se the S ta t e o f 
Palestine on the 22nd of December 2015 and called on the 
members to continue their good work by working with the 
Government to recognise the State of Palestine.
Ambassador Toubassi extended and innovation to the 
Parliamentary Group to visit Palestine.

Ο	Πρέσβης	Τουμπάση	συναντιέται	με	μέλη	της	Κοινοβουλευτικής	
Ομάδας	Φιλίας	Ελλάδας	-	Παλαιστίνης	.
26/03/2016	 ,	 Ο	 Πρέσβης	 του	 Κράτους	 της	 Παλαιστίνης	 ,	 κ.	 Μαρουάν	
Τουμπάσι	συναντήθηκε	με	 τα	μέλη	της	Κοινοβουλευτικής	Ομάδας	Φιλίας	

Ε λ λ ά δ α ς	 -	 Π α λ α ι σ τ ί ν η ς	 ,	 π ο υ	
αντιπροσωπεύονται	 από	 διάφορα	
πολιτικά	κόμματα	στην	Ελλάδα,	και	τους	
ενημέρωσε	 για	 τη	 σημερινή	 κατάσταση	
σ τ ο	 	 Κ α τ ε χ ό μ ε ν ο	 Κ ρά τ ο ς	 τ η ς		
Παλα ιστ ί νης	 καθώς	 κα ι	 γ ια	 τ ι ς		
κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς	 π α ρ α β ι ά σ ε ι ς	 π ο υ	
διαπράττονται	 από	 την	 Ισραηλινή	
κατοχή	εναντία	στον	Παλαιστινιακό	λαό.
Ο	 Πρέσβης	 Τουμπάσι	 ευχαρίστησε	 για	
άλλη	 μια	 φορά	 τους	 βουλευτές	 για	 την	
ανώνυμη	 υποστήριξή	 τους	 που	 πέρασαν	
την	 πρόταση	 γ ια	 συζήτηση	 κα ι	
ψηφοφορία	 στην	 Ελληνική	 Βουλή,	 που	
ζητούσε	από	την	Ελληνική	κυβέρνηση	να	
αναγνωρίσει	 το	 κράτος	 της	 Παλαιστίνης	

στις	22	 	Δεκεμβρίου	του	2015.	Κάλεσε	επίσης	τα	μέλη	της	να	συνεχίσουν	
την	προσπάθεια	σε	συνεργασία	με	την	Κυβέρνηση	ώστε	να	αναγνωριστεί	
και	από	την	Ελληνική	Κυβέρνηση	το	Κράτος	της	Παλαιστίνης	.
Ο	 Πρέσβης	 Τουμπάσι	 έκανε	 πρόσκληση	 στα	 μέλη	 της	 Κοινοβουλευτικής	
Ομάδας	να	επισκεφθούν	την	Παλαιστίνη	.

Ambassador of the State of Palestine 
receives Greek Parliament Member for 
the Communist Party Ms. Liana Canela 
to Brief her on the current situation in the 
Occupied Palestinian Territories and the 
Occupations’ ruthless murder  cold blood 
of Palestinian Children and the human 
rights abbuses perpetrated against the 
Palestinian Population under occupation 
for nearly 50 years.

Ο	 Πρέσβης	 κ.	 Τουμπάσι	 υποδέχεται	 την	 κα.	 Λιάνα	
Κανέλλη	 μέλος	 του	 Ελληνικού	 Κοινοβουλίου	 από	 το	
Κομμουνιστικό	Κόμμα,	για	να	την	ενημερώσει	για	την	
παρούσα	κατάσταση	στα	Κατεχόμενα	Παλαιστινιακά	
Εδάφη	 και	 την	 εν	 ψυχρώ	 δολοφονία	 Παλαιστίνιων	
παιδιών,	 καθώς	 και	 για	 τις	 παραβιάσεις	 των	
ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 που	 διαπράττονται	
ενάντια	 στον	Παλαιστινιακό	 λαό	 από	 τις	 Ισραηλινές	
Δυνάμεις	Κατοχής		εδώ	και	50	χρόνια.
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Meeting with Chirs Ioaninou, a Greek 
Doctor who helped Palestinians through the 
Shatila Massacres. Dr. Ioaninou presented 
his book  "the story of a doctor in Beirut 
between life and death," to be sent to the 
President of the State of Palestine.

Συνάντηση µε τον έλληνα γιατρό Χρήστο 
Γιάννου που βοήθησε τους Παλαιστίνιους 
στο µακελειό που έγινε στη Shatila το 1982 . 
Ο Δρ Γιάννου παρουσίασε το βιβλίο του «Η 
ιστορία ενός γιατρού στη Βηρυτό µεταξύ 
ζωής και θανάτου », και αντίτυπο του 
βιβλίου θα σταλεί στον Πρόεδρο του 
Κράτους της Παλαιστίνης .

The Ambassador a l so rece ived the i r 
Excellencies the Ambassadors of Iran and 
Argentina. who had recently assumed their 
Duties in the Hellenic Republic. The 
Ambassadors discussed issues of mutual 
interest and the latest developments in the 
region.

http://www.capital.gr/story/3114554
http://www.capital.gr/story/3114554
https://www.rt.com/news/332742-israeli-soldiers-electrocute-palestinian/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154031647494761&set=pcb.10154031753259761&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154031647494761&set=pcb.10154031753259761&type=3&theater
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The Ambassador of the State of Palestine and his 
spouse hosted an event to mark  International 
Women's Day to Celebrate the social, economic, 
cultural and political achievement of women
08/03/2016, In the Event the Ambassador honoured; 
Ambassador Ms. Mariana Vardonyiannis, Goodwill 
Ambassador of the United Nations and Ms. Ileana Canela, 
member of the Greek parliament and Ms. Despina Marco 
Chair of the Greek Democratic Solidarity and Ms. Vera 
Nicolivo Chairperson of the Committee on World Peace 
Greece branch.

Ο	Πρέσβης	του	Κράτους	της	Παλαιστίνης	και	η	σύζυγος	του,	
διοργάνωσαν	μια	εκδήλωση	για	να	τιμήσουν	την	Παγκόσμια	Ημέρα	
της	Γυναίκας	και	να	γιορτάσουν	την	κοινωνική,	οικονομική	,	
πολιτιστική	και	πολιτική	επιτυχία	των	γυναικών
08/03/2016	 ,	 Στην	 εκδήλωση	 ο	 Πρέσβης	 τίμησε	 την	 Πρέσβειρα	 Καλής	
Θελήσεως	 των	 Ηνωμένων	 Εθνών	 κα	 Μαριάνα	 Βαρδινογιάννη	 ,	 την	 κα	
Λιάνα	 Κανέλλη	 μέλος	 του	 Ελληνικού	 κοινοβουλίου,	 την	 κα	 Δέσποινα	
Μάρκου,	 Πρόεδρο	 της	 Ελληνικής	 Επιτροπής	 Διεθνούς	 Δημοκρατικής	
Αλληλεγγύης	 και	 την	 κα	 Βέρα	 Νικολιβ,	 Πρόεδρο	 της	 Επιτροπής	 για	 την	
Παγκόσμια	Ειρήνη	στην	Ελλάδα.	
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The Ambassador also received their Excellencies the 
Ambassadors of Iran and Argentina. who had recently assumed 
their Duties in the Hellenic Republic. The Ambassadors 
discussed issues of mutual interest and the latest developments in 
the region.

Ο	Πρέσβης	δέχτηκε	 επίσης	τις	 εξοχότητές	 τους	τον	Πρέσβη	του	 Ιράν	και	
τον	Πρέσβη		της	Αργεντινής	.	οι	οποίοι		πρόσφατα	ανέλαβαν	τα	καθήκοντά	
τους	 στην	 Ελληνική	 Δημοκρατία	 .	 Οι	 πρέσβεις	 συζήτησαν	 θέματα	
αμοιβαίου	ενδιαφέροντος	και	τις	τελευταίες	εξελίξεις	στην	περιοχή	.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153958628879761&set=pcb.10153958753074761&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153958628879761&set=pcb.10153958753074761&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153958628879761&set=pcb.10153958753074761&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153958628879761&set=pcb.10153958753074761&type=3&theater

