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 BDSרשימת מענקים מהאיחוד האירופי ופירוט פעילות ארגונים תומכי  – 1נספח 

 BDS פעילות בפרויקט ארגונים שנים סכום )אירו( מנגנון שם הפרויקט #

1 
פעולות ישראל ומדיניות הקרקע שלה "

 "בשטחים הכבושים

Partnership 
for Peace 

(PfP) 
497,040 

06/2014 
עד 

12/2016 

שומי ירושלים יהמכון למחקר י
(ARIJ) 

 ל 2005-חתומים על קריאה עולמית ב-BDS  ומילא
-ב BDS-תפקיד מרכזי ביוזמות אחרות כמו וועידת ה

ל"סיום  2013בפברואר  BDS-לבגרמניה וקריאה  2009
 סחר בינלאומי עם חברות חקלאיות ישראליות"

 מענק נוסף ל-ARIJ 30, ראו סעיף. 

 Landמרכז לחקר האדמות )
Research Center) 

 ל 2005-חתומים על קריאה עולמית ב-BDS  ועל יוזמות
וספר   2015-, כולל סמינר  בספרד בBDS-נוספות ל
 בצרפתית. BDS-הדרכה ל

  20מענק נוסף למרכז לחקר האדמות , ראו.# 

 לא נמצאה פעילות כרם נבות

2 
מועצת הביטחון  תהחלטקידום יישום "

 "בפלסטין 1325 של האו"ם

Partnership 
for Peace 

(PfP) 
481,773 

01/2015 
עד 

12/2017 

האיחוד הכללי של הנשים 
 הפלסטיניות

  2016האיחוד הכללי של הנשים הפלסטניות פרסם במרץ 
, שבה מוזכר הארגון כאחד BDS-ת נשים לקריא

-הארגונים הפעילים "שהשתתפו בהשקת הקריאה ב
 ."BDS-ל 2005

  בכנסים של השתתפותBDS. 

  ללחוץ על ראש עיריית טורונטו להחרים את  עצומההובילו
 .BDS-כנס ירושלים ולאמץ את קמפיין ה

העמותה לתרבות וחופש 
 (CFTAהמחשבה )

 על "קריאת הנשים הפלסטיניות לנשים ברחבי  חתומים
)ראו למעלה(  2016-" בBDS–העולם לאימוץ ה 

 לחרם אקדמי על ישראל. 2005-ב והקריאה

  ללהקת האבנים  2007-ב מכתב פתוחחתומים על
 המתגלגלות, הקורא להם לא להופיע בישראל. 

 מענק נוסף ל-CFTA  28ראו סעיף. 

 פעילותלא נמצאה  ארגון הנשים של האו"ם

3 
נוער ערבי נגד 'רצח על כבוד "

 "המשפחה'
EIDHR 231,939 

02/2014 
עד 

07/2016 

 בלדנא

 בתשובה להצהרת משרד החוץ האמריקאי על קמפיין ה-
BDS ש"זה בהחלט  פרסמו בדף הפייסבוק שלהם, בלדנא

שכולנו היינו רוצים... ]אבל[  BDS-לא התמיכה המלאה ב
אלו דוגמאות נוספות למדוע עלינו להמשיך להחרים את 

 ישראל".

  שמטרתה לגרום לסטודנטים  בתוכנית משלחתהשתתפו
בצפון אמריקה "להתחבר למאבק בפלסטין על מנת 

 בערים שלהם". BDS-להיטב לבטא את תנועת ה

  18מענק נוסף לבלדנא, ראו.# 

 לא נמצאה פעילות כיאן

4 
קיימא באמצעות  -בונים שלום בר"

API יוזמת החברה האזרחית :
 "האזורית

Partnership 
for Peace 

(PfP) 
456,902 

01/2014 
עד 

01/2016 
IKV Pax Christi 

 IKV Pax Christi הקוראת  2014-פרסמו הצהרה ב
להפעיל לחץ על גרמניה לעצור עסקאות נשק עם 

 "האפרטהייד הישראלי".

 ה תנועת-BDS  שהוא אחד הארגונים האחראים טוענת
" להפעלת לחץ על דויטשה המוצלח BDS-קמפיין הל"

 פרויקט ישראלי.בנק למשוך השקעות מ

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
https://bdsmovement.net/2016/palestinian-womens-call-for-worldwide-womens-endorsement-of-bds-13851
http://palsolidarity.org/2016/04/5th-annual-bds-conference-held-in-ramallah/
https://www.change.org/p/city-of-toronto-don-t-whitewash-racist-israeli-policy-in-the-name-of-equity
https://bdsmovement.net/news/palestinian-women%E2%80%99s-call-worldwide-women%E2%80%99s-endorsement-bds
https://bdsmovement.net/news/palestinian-women%E2%80%99s-call-worldwide-women%E2%80%99s-endorsement-bds
https://electronicintifada.net/content/open-letter-palestinian-civil-society-support-aut-academic-boycott/465
https://electronicintifada.net/content/open-letter-palestinian-civil-society-support-aut-academic-boycott/465
http://www.inminds.com/article.php?id=10105
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/334284_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/334284_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/334284_en.htm
https://www.facebook.com/baladnanc/posts/1597348743849694
https://electronicintifada.net/content/boycott-apartheid-student-delegation-palestine/8352
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
https://bdsmovement.net/2011/db-exits-a1-6985


2 
 

 מרכז לדמוקרטיה ופיתוח קהילתי

 לא נמצאה פעילות
מכון הנגב לאסטרטגיות שלום 

 ופיתוח

 יוזמת איחוד דתות

5 
הגנה ולקידום זכויות של תרומה ל"

PwDs  ולהשתתפות הגוברת שלהם
 "בקהילות שלהם בחברון

Non-State 
Actors (NSA) 

356,350 
02/2014 

עד 
01/2016 

 Health Workועדות הבריאות )
Committees) 

  ל 2005-הקריאה המקורית בחתומים על-BDS. 

  בקמפיינים העולמיים של פעיליםBDS והפגנות שלהם. 

 פציר בה לבטל קונצרט וה אלישיה קיזלבמכתב  ופנ
 .2013-בישראל ב 

 של יחסי ציבוראיש נציג האירופי" / "ה" בש,יוסף ח "
HWC  של  חבר הוועד הלאומיהוא גםBDS. 

Movimiento por la paz 
 לא נמצאה פעילות

el Desarme y la Libertad 

6 
חברתית חדשה,  יצירת מציאות"

יצירתיות אומנותית וחידוש חיי 
 "התרבות בירושלים

תוכנית מזרח 
 ירושלים

675,000 
מועד סיום 
12/2015 

עמותת אדוארד סעיד למוסיקה 
 והקונסבטוריון הלאומי

 בחרם תרבותי ואקדמי ישראל. מיכהת 

  ל 2011 פתוח מכתבעל חתומים- BBC ,להם  הקורא
לבטל קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית 

 בלונדון.

  16סעיף  ורא, קונסרבטוריון אדוארד סעידללמענק נוסף. 

 לא נמצאה פעילות Yabousהפקות 

 "יתדיפלומטיה תרבות" 7
ENI/EIDHR 

 
198,080 

12/2015 
עד 

08/2017 
 

מענק )
נוסף 

לרבים 
מאותם 
מוטבים 

 (16#ראו 

 חרה-אטרון אלת

  חתומים על יוזמות לחרם אקדמאי ותרבותי על ישראל
 .2014ו 2015משנת 

  לבמאי תאטרון בריטי המפציר בו  2016-במכתב בפנו
 הופעה עם התאטרון הישראלי המוביל הקמארי.לבטל 

פונון להקות המחול -עמותת אל
 העממי הפלסטיני

  ל 2005-הקריאה בחתומים על-BDS  2014ועל הצהרת 
 הקוראת לחרם תרבותי ואקדמאי על ישראל.

 קאמנדג'טי-עמותת אל

  ותרבותי על ישראל חתומים על יוזמות לחרם אקדמאי
 . 2014-ו 2015משנת 

  מארגנים אירועיBDS 2010פסטיבל ימי מוסיקה , כגון ,
שהתקיים "תחת המוטו של החרמת מוצרים ישראליים 

 כמו גם חרם על מוסדות אקדמיה ותרבות".

  מייסד העמותה , רמזי אבו רדוואן(Ramzi Abu 
Redwan),  תומך הואBDS מוצהר. 

 קבוצת עמותת רמאללה תחילה

  לרשת ארגונים לא  2005מכתב פתוח חתומים על
, המביע PENGONלתיים פלסטינים למען הסביבה ממש

אילן ואוניברסיטת -תמיכה לחרם על אוניברסיטת בר
חיפה וקריאה ל"הרחבת החרם עד שיקיף את כל מוסדות 

 האקדמיה בישראל".

 מרכז לאומנות עממית
  ל  2005מכתב פתוח חתומים עלPENGON .)ראו לעיל( 

  חתומים על יוזמות לחרם אקדמאי ותרבותי על ישראל
 .2014ו 2015משנת 

אגודת רוזנה לפיתוח מסורת 
 חקלאית

 לא נמצאה פעילות

 .BDSבקווירים פלסטינים למען חברים   (Aswat Societyאגודת אסווט ) EIDHR 481,000 04/2014העצמה של ארגוני אנשים עם " 8

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
https://bdsmovement.net/call
http://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-mondial/
http://www.odsg.org/co/index.php?option=com_content&view=article&id=2907:defence-for-children-international-palestine-and-health-work-committees-to-alicia-keys-cancel-israe&catid=28:boycott&Itemid=64
https://intifadamedia.wordpress.com/tag/yousef-habash/
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
http://www.alkamandjati.com/en/news/302-statement-by-palestinian-performing-art-organizations-17th-july-2014.html
https://londonbds.org/tag/bbc/
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/160115-cultural-diplomacy-2015-2016_en.pdf
http://www.no2brandisrael.org/palestinian-artists-call-for-solidarity/
http://www.artistsagainstapartheid.org/
http://www.usacbi.org/2016/03/british-artists-and-activists-call-on-shakespeares-globe-theatre-to-reject-performance-in-israel/
http://www.alkamandjati.com/en/news/302-statement-by-palestinian-performing-art-organizations-17th-july-2014.html
http://www.no2brandisrael.org/palestinian-artists-call-for-solidarity/
http://www.artistsagainstapartheid.org/
http://www.alkamandjati.com/en/news/118-music-days-festival-2010.html
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/28/academic-boycott-of-israel-is-misguided
https://electronicintifada.net/content/open-letter-palestinian-civil-society-support-aut-academic-boycott/465
https://electronicintifada.net/content/open-letter-palestinian-civil-society-support-aut-academic-boycott/465
http://www.no2brandisrael.org/palestinian-artists-call-for-solidarity/
http://www.artistsagainstapartheid.org/
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
https://pqbds.wordpress.com/about/


3 
 

כויות של ( קידום זDPOמוגבלויות )
( בגדה WWDנשים עם מוגבלויות )

 "המערבית

עד 
01/2017 

 חתומים על מספר יוזמות ל-BDS 2011הצהרת , כמו 
( IGLYOהקוראת לארגון הנוער ההומו לסבי הבינלאומי )

 "לצאת מישראל".

Educaid 

 " ( יחד 2012סימנים של שלום" ארגנו סמינר )תחת אירוע
, על BDSבולוניה" וקבוצות נוספות התומכות  BDSעם "

 "תירות אחראית".

  יחד עם מכתב פתוח לראש ממשלת איטליהחתמו על ,
איטלקים, הקוראת ללחוץ  ארגונים לא ממשלתיים 12עוד 

 –על ישראל דרך הסכם התאגדות האיחוד האירופי 
 ישראל. 

  ארגונים לא  11, יחד עם 2009-ב עצומהחתמו על
ממשלתיים אחרים, הקוראת להקפיא את הסכם 

 ל.ישרא –התאגדות האיחוד האירופי 

ארגון בינלאומי לאנשים עם 
 (DPIמוגבלויות )

 לא נמצאה פעילות

Associazione Italiana Amici 
di Raoul Follereau (AIFO) 

Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap 

(FISH) 

ההסתדרות הכללית של אנשים 
 (GUPWDעם מוגבלות )

 ים של תקווהכוכב

9 

העצמת נשים צעירות המודרות "
חברתית בשטחים הפלסטינים 

הכבושים להופכם לפעילות מבחינה 
כלכלית ולקדם את הזכויות שלהן עם 

 "מקומיים מקבלי החלטות

Non-State 
Actors (NSA) 

750,000 
02/2014 

עד 
01/2017 

ועמותת נשים צעירות נוצריות 
(YWCA) 

 YWCA  השיקה ומנהלת )יחד עםYMCA  מזרח
, (JAI)#( את יוזמת הסינגור המשותפת 10ראו  -ירושלים
ל"חרם נרחב של סחורות מישראל, ממתנחלים  הקוראת

ישראלים ומחברות שתורמות לכיבוש, עד שהכיבוש 
יסתיים והפלסטינים יהנו מזכויות האדם הבסיסיות 

 שלהם".

 JAI להחרים את חגיגות יום  2008-על בקשה ב חתמו
מיליציות וכנופיות "לפני שישים שנה  – 60-העצמאות ה

כפרים  ותציוניות בזזו נכסים פלשתינים והרסו מא
 אנו מפצירים בחברה האזרחית הבינלאומיתפלשתינים ... 
בתחום  יםעבודהדות ויחידים , במיוחד מוסהעל כל מרכיבי

איגודים מקצועיים, הספורט, ההאמנות, האקדמיה, 
בכל  "60מאמינים, להחרים את חגיגות"ישראל וקהילות 

 ערכים בעולם. "הם נהם במקום 

 להחרים  קמפייןהקואליציה למען ירושלים , שהנפיק  חבר
בטענה שהיא "שותפה  2014-פקארד ב-את חברת היולט

 למערכת זיהוי של ישראל"

   עלון שלYWCA של  הציג קריקטורה וכתבה  2010-ב
-שהמסקנה העולה ש BDS Arda Aghazarianתומכת 

BDS "היא "האפשרות היחידה שנותרה. 

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
https://bdsmovement.net/news/tell-iglyo-get-out-israel
http://parrocchiasanvitalereno.blogspot.co.il/2012/09/costruiamo-giustizia-programma-21-set.html
http://bdsitalia.org/index.php/ultime-notizie-sulbds/1808-ong-renzi
https://www.ammado.com/nonprofit/ciss-ong/articles/9951
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://www.jai-pal.org/en/campaigns/international-campaigns/bds-campaign
http://www.jai-pal.org/en/campaigns/international-campaigns/bds-campaign
http://www.wrmea.org/2008-may-june/palestinian-appeal-to-international-civil-society-boycott-the-israel-at-60-celebrations.html
http://www.coalitionforjerusalem.org/members/
http://www.coalitionforjerusalem.org/members/
http://www.coalitionforjerusalem.org/boycott-hp/
http://www.ywca-palestine.org/UploadCenter/Files/1322007546.pdf
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Y Care International לא נמצאה פעילות 
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רות להגדיל את העצמת נשים צעי"
ההזדמנויות הכלכליות שלהן 

והשתתפותן בתהליך קבלת החלטות 
 "ב'קו התפר' בגדה המערבית

Non-State 
Actors (NSA) 

491,083 
02/2012 

עד 
07/2017 

 ימק"א מזרח ירושלים

  ימק"א מזרח ירושלים הקימה ומנהלת אתJAI  יחד עם
YWCA  (.9)ראו# 

 ( . 9ה למען ירושלים )ראו חבר בקואליצי# 
 

Y Care International לא נמצאה פעילות 

11 

העצמת נוער ונשים צעירות באמצעות "
שיפור השותפות בין ארגוני חברה 

בשטחים אזרחית ורשויות מקומיות 
 "הכבושים

Non-State 
Actors (NSA) 

510,819 
12/2013 

עד 
06/2016 

Cooperazione per lo 
Sviluppo dei Paesi 

Emergenti (COSPE) 

  הקורא למחוקקים  2016מכתב ביולי חתומים על
ולשופטים בקולומביה, לדחות הסכם סחר חופשי עם 

 ישראל. 

  היה שחקן מרכזי, יחד עם"BDS   בולוניה" בשבוע
" בבולוניה, שנועד "לקדם קמפיינים 2015-האפרטהייד ב

 ".BDS-ל

  כמתאמת  במאגר המידע של גרסרוטס ג'רוזלםרשומים
 .BDSמאמצי 

 למענק נוסף ל-COSPE  12ראו.# 

 לא נמצאה פעילות איחוד הנוער הפלסטיני

12 
שיפור זכויות וחרויות של עובדים "

 "פלסטינים
EIDHR 583,986 

12/2015 
עד 

06/2018 

התאחדות המרכז לדמוקרטיה 
 ולזכויות עובדים

  הקורא לחרם אקדמי  2005-ב מכתב פתוחחתומים על
את לאיחוד האירופי הקור 2008-ב הצהרהעל ישראל ו

-לבטל את חידוש תוכנית הפעולה של האיחוד האירופי
 ישראל.

  גל פיגועי הטרור נגד ישראל, בשיא 2015באוקטובר ,
של הוועד הלאומי  הצהרהשלהם  בדף הפייסבוקפרסמו 

 BDS (Palestinian BDS National-הפלסטיני של ה
Committee – BNC) ,בחרם הפלסטיני על  הרואה

ישראל הפגנת "סולידריות" עם השלב הנוכחי של 
 ההתנגדות העממית הפלסטינית.

האגודה לפיתוח האישה העובדת 
 (PWWSDהפלסטינית )

  הקריאה לחתומים על-BDS נשים ל יוזמתועל  2005-ב- 
BDS 2016-ב. 

COSPE  11#ראו 

13 
טיפוח ניוד להכללת אנשים עם "

מוגבלויות בקהילות שלהם באזורים 
 "מוחלשים בשטחים הכבושים

Non-State 
Actors (NSA) 

743,206 
04/2014 

עד 
03/2017 

 האגודה הלאומית לשיקום

  את התאחדות  להחרים 2007-עצומה בחתומים על
הרופאים בישראל, קריאה לרשות הפלסטינית לדחות כל 

 סוג של שיתוף פעולה.

  לרשת ארגונים לא  2005מכתב פתוח חתומים על
, המביע PENGONלסטינים למען הסביבה ממשלתיים פ

אילן ואוניברסיטת -תמיכה לחרם על אוניברסיטת בר
חיפה וקריאה ל"הרחבת החרם עד שיקיף את כל מוסדות 

 האקדמיה בישראל".

ההסתדרות הפלסטינית לסעד 
 (PMRSרפואי )

  נס כאחד ממארגניBDS שבו פעילים  2007-ברמאללה ב
פלסטינים יחד עם פעילים מאירופה וצפון אמריקה דנו 

ב"דרכים לקדם כל סוג של חרם נגד ישראל בקרב 
ארגונים קהילתיים פלסטינים, איגודים כמו גם מוסדות 

 פוליטיים אקדמיה ותרבות".

  של הוועד הלאומי של ה 2005יוזמת חתומים על-BDS 

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
https://boicotisraelencolombia.wordpress.com/2016/04/27/carta-abierta-a-congresistas-y-magistrados-constitucionales-de-colombia/
http://www.grassrootsalquds.net/grassroots-jerusalem/global-mobilisation
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://electronicintifada.net/content/open-letter-palestinian-civil-society-support-aut-academic-boycott/465
https://bdsmovement.net/news/%E2%80%9Cno-new-eu-israel-action-plan-april-2009%E2%80%9D
https://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reviews/pages/skira091215.aspx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1225616550797111&id=126841797341264
https://bdsmovement.net/news/solidarity-palestinian-popular-resistance-boycott-israel-now
https://bdsmovement.net/call
https://bdsmovement.net/news/palestinian-women%E2%80%99s-call-worldwide-women%E2%80%99s-endorsement-bds
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://www.inminds.com/article.php?id=10019
https://electronicintifada.net/content/open-letter-palestinian-civil-society-support-aut-academic-boycott/465
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=635
https://bdsmovement.net/2015/nakba-2015-gaza-civil-society-statement-13136
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 BDS-ל"יום הנכבה" להצטרף ולבנות את תנועת ה
 ולהטיל אמברגו על ישראל.

  למענק נוסף להסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי ראו
23.# 

 לא נמצאה פעילות בינלאומיארגון הנכים ה

14 
ת הפצ –ארץ התקוות והחלומות "

גדה אלים ב-גישור סכסוכים בלתי
 "המערבית

Partnership 
for Peace 

(PfP) 
288,177 

12/2015 
עד 

12/2017 

Associazione Comunita 
Papa Giovanni XXIII 

 Papa Giovanni Papa Giovanni XXIII  הצטרף באופן
 .2014בנובמבר  BDS-רשמי לתנועת ה

 פעיל בקמפיינים של ה-BDS וברחבי העולם איטליהב . 

 נמצאה פעילותלא  רבנים לזכויות אדם

15 
השתתפות  -הזכות שלי לעתיד שלי "

 "נשים בבניית שלום ויישוב סכסוכים

Partnership 
for Peace 

(PfP) 
499,735 

04/2015 
ד ע

09/2017 

 הוועדה הטכנית לענייני נשים
  ל 2005-הקריאה בהוועדה חתומה על-BDS  יוזמתועל 

 .2016 -ב BDS-הנשים ל

Care לא נמצאה פעילות אוסטרליה 

16 
עצמי  דרך לביטויאמנויות הבמה: "

 "דמוקרטיהו
תוכנית 
 התרבות

695,970 
02/2014 

עד 
02/2016 

 חרה-לתאטרון א

  ,במהלך השתתפות בתוכנית שנתמכה על ידי מענק זה
-הצהרה משותפת בהארגונים הנהנים מהמענק, פרסמו 

 מוחלט על ישראל. הקוראת לחרם תרבותי ואקדמי 2014
 

  פונון להקות -עמותת אלחרה, -לתאטרון אללמענק נוסף
ועמותת  מרכז לאמנות עממיתהמחול העממי הפלסטיני, 

 #.6קאמנדג'טי, ראו -אל

 עמותת אשתר ירושלים

פונון להקות המחול -עמותת אל
 העממי הפלסטיני

 מרכז לאמנות עממית

 תיאטרון החופש

 לתקשורת בין נוער Yesתיאטרון 

 בית הספר הפלסטיני לקרקס

 קאמנדג'טי-עמותת אל

 תיאטרון הפקות יום

 Magnificatמכון 

עמותת אדוארד סעיד 
 הלאומי למוסיקה ןהקונסרבטוריו

 A.M Qattanקרן 

17 
קידום ושיפור זכויות נשים בדיור, "

 "( ברצועת עזהHLPקרקע וקנין )
EIDHR 496,727 

01/2014 
עד 

12/2015 

המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה 
 (PCDCRולפתרון סכסוכים  )

  הקוראת "להרחיב 2014-" ב"קריאה לפעולהחתומים על ,
 העולמית למען הצדק". BDS-ולהעמיק את תנועת ה

 למענק נוסף ל-PCDCR  22ראו .# 

 לחצו כאןלקריאת הדו"ח על מועצת הפליטים הנורבגית,  מועצת הפליטים הנורבגית

18 
חופש הביטוי זכויות הגנה על וידום ק"

 "רבי בישראלשל הנוער הע
EIDHR 271,523 

11/2015 
עד 

10/2017 

 3#ראו מענק  בלדנא

 לקריאה נוספת על עדאלה עדאלה

19 
קידום שיתוף פעולה חוצה גבולות "

ישראלי פלסטיני בשימור הטבע 
 "ותיירות אקולוגית

Partnership 
for Peace 

(PfP) 
450,923 

01/2014 
עד 

01/2017 

האגודה הפלסטינית לשמירה על 
 חיות בר

  האגודה הפלסטינית להגנה על חיות הבר חתומנה על
להחרים את האקדמיה הישראלית על ידי  היוזמה

 "הקואלציה הפלסטינית לזכות השיבה".

 החברה להגנת הטבע בישראל
 לא נמצאה פעילות

Hanns Seidel Stiftung 

20 
קידום הדמוקרטיה המקומית ופעילות "

כלכלית דרך חיזוק של ארגונים לא 
 "ממשלתיים פלסטינים

Non-State 
Actors (NSA) 

727,425 
01/2014 

עד 
12/2016 

 Landהמרכז לחקר אדמות )
Research Center) 

 1#ראו מענק 

Adwar 
 לא נמצאה פעילות

Fundacion Accion el 

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://tuwaniresiste.operazionecolomba.it/comunita-papa-giovanni-xxiii-joins-the-bds-campaing/
http://tuwaniresiste.operazionecolomba.it/comunita-papa-giovanni-xxiii-joins-the-bds-campaing/
http://tuwaniresiste.operazionecolomba.it/comunita-papa-giovanni-xxiii-joins-the-bds-campaing/
http://www.bdsitalia.org/index.php/la-campagna-bds/campagna-bds
https://boicotisraelencolombia.wordpress.com/2016/04/27/carta-abierta-a-congresistas-y-magistrados-constitucionales-de-colombia/
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
https://bdsmovement.net/call
https://bdsmovement.net/news/palestinian-women%E2%80%99s-call-worldwide-women%E2%80%99s-endorsement-bds
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2013/20140130_culturetable_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2013/20140130_culturetable_en.pdf
http://www.alkamandjati.com/en/news/302-statement-by-palestinian-performing-art-organizations-17th-july-2014.html
http://www.alkamandjati.com/en/news/302-statement-by-palestinian-performing-art-organizations-17th-july-2014.html
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
https://bdsmovement.net/news/joint-call-action-july-2014-month-against-apartheid-wall
http://www.ngo-monitor.org.il/reports/nrc-lawfare-2016/
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/promoting-and-protecting-freedom-expression-rights-arab-youth-israel_en
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/promoting-and-protecting-freedom-expression-rights-arab-youth-israel_en
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/adalah/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/adalah/
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/projects/20160216_eupi-eupfp_programme_at_a_glance_2016_en.pdf
http://www.al-awda.org/academicboycott.html
http://www.al-awda.org/academicboycott.html
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
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Hambre 

21 

פלסטיניות מוחלשות הגנה על קהילות "
בגדה  Cבמזרח ירושלים ובשטח 

המערבית באמצעות סיוע משפטי 
 "והסברה וסינגור

EIDHR 561,100 

12/2015 
עד 

12/2018 

מרכז ירושלים לסיוע  משפטי 
 (JLACוזכויות אדם )

  הקריאה לחתומים על-BDS 2005-ב . 

 מועצת ארגוני זכויות האדם הפלסטיני הארגון חבר ב
(PHROC התומכת ומקדמת )BDS 2016. בפברואר ,

PHROC פרסמו הצהרה בנוגע ל-BDS  שנטען בה
 2015שמהלך התיוג שביצע האיחוד הארופי בנובמבר 

נגד מוצרי התנחלויות ישראליים "אינו מספיק", המועצה 
הפעיל לחץ על מזכ"ל  PHROCקוראת לחרם מוחלט. 

למשוך השקעות מחברות  2015ם בספטמבר האו"
 שעושות עסקים עם ישראל. 

 

הסוכנות הקתולית לפיתוח 
 (CAFODבינלאומי )

 CAFODלקריאה נוספת על 

22 
סביבה בטוחה עבור ילדים שעברו "

 "ניצול מיני
EIDHR 483,339 

01/2014 
עד 

12/2015 

מרכז הפלסטיני לדמוקרטיה ה
 (PCDCRופתרון סכסוכים )

 17#ראו מענק 

23 
הגנה על זכויות ושיפור החוסן הנפשי "

של אוכלוסיות פגיעות במזרח ירושלים 
 "IIשלב  –

תוכנית מזרח 
 ירושלים

2,500,000 
תאריך 
סיום 

12/2016 

מרכז נשים לסיוע ויעוץ משפטי 
(WCLAC) 

 הקריאה לעל  חתומים-BDS 2005-ב. 

 של הארגון מציין כדוגמא  2014 הדו"ח השנתי
יכה לצבור תאוצה המש BDS-להתקדמות "תנועת ה

כשהכנסייה הפרסביטריאנית האמריקנית הצביעה למשוך 
(. ארגון 5מיליון דולר מישראל." )עמ'  21השקעות בסך 

של "עצרת המונים לחרם על מוצרים ישראלים" נרשם 
 (. 58כפעילות )עמ' 

  הארגון חבר במועצת ארגוני זכויות האדם הפלסטיני
(PHROC התומכת ומקדמת )BDS  (.21)ראו# 

PMRS  13#ראו מענק 

ועדות פלסטיניות לסיוע חקלאי 
(PARC) 

  חבר ברשת הארגונים הלא ממשלתיים הפלסטינים
(Palestinian NGOs Network-PNGOהתומכת ב )-

BDS . 

  הקריאה לחתומים על-BDS מכתב פתוחועל  2005-ב 
 לחרם אקדמאי. 2005-ב

 על תמיכתו ב הצהיר-BDS 2011-ב" :PARC  מצדיע לכל
 BDS-הפעילים והתומכים הבינלאומיים בקמפיין ה
יחו לסכל את ובמיוחד לידידיינו ושותפינו הצרפתיים שהצל

הנסיון של אגרקסו לערוך מסיבת עיתונאים עם יצרנים 
 פלסטינים."

(/ PCCהמרכז ליעוץ פלסטיני )
 לא נמצאה פעילות קואליציית ירושלים

 אוקספם נוביב

24 
השבת הזכויות לריפוי ופיצוי לקורבנות "

 "עינויים וטיפולים אחרים לחולים
EIDHR 450,000 

01/2014 
עד 

12/2016 

מרכז לטיפול ושיקום לקורבנות ה
 (TRCעינויים )

  למען "הטלת צעדים נגד  2007-ההצהרה בחתומים על
-והקריאה לפעולה בההסתדרות הרפואית בישראל" 

 .  G4Sהמפצירה בביל גייטס למשוך השקעתו מ 2014

  28למענק נוסף לארגון, ראו.# 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://bdsmovement.net/call
http://www.ngo-monitor.org/funder/catholic_agency_for_overseas_development_cafod_/
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/projects/20160517_ejp9-webpage_final_en.pdf
https://bdsmovement.net/call
http://www.wclac.org/english/userfiles/WCLAC%20Annual%20Narrative%20Report%202014%5b2015032385122%5d.pdf
http://www.wclac.org/english/userfiles/WCLAC%20Annual%20Narrative%20Report%202014%5b2015032385122%5d.pdf
https://bdsmovement.net/call
http://www.al-awda.org/academicboycott.html
http://www.pal-arc.org/press3112011.html
http://www.pal-arc.org/press3112011.html
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
https://bdsmovement.net/news/palestinian-medical-and-health-institutions-call-imposing-measures-against-israel-medical
http://www.addameer.org/news/call-action-join-palestinian-political-prisoner%E2%80%99s-day-free-all-palestinian-political-prisoners
http://www.addameer.org/news/call-action-join-palestinian-political-prisoner%E2%80%99s-day-free-all-palestinian-political-prisoners
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Hurryyat 

  שכוונה כלפי חברת  2012-ב קריאה לפעולהחתומים על
 קים עם ישראל.על עשיית עס G4Sהאבטחה הבריטית 

  במועצת ארגוני זכויות האדם הפלסטיני  חברהארגון
(PHROC התומכת ומקדמת )BDS  (.21)ראו# 

SHAMS  המרכז לזכויות אדם
 ותקשורת דמוקרטית

 לא נמצאה פעילות

25 
חיזוק היכולת של ארגוני החברה "

וקו התפר לקדם  Cהאזרחית בשטח 
 "את המים כנושא של זכויות אדם

EIDHR 391,722 
01/2014 

עד 
12/2016 

הקבוצה ההידרולוגית הפלסטינית 
מים וסביבה לפיתוח משאבי 

(PHG) 

  הקריאה לחתומים על-BDS 2005-ב . 

 ( הארגון חבר בלעצור את החומהStop the Wall ארגון ,)
 . BDS-קמפיין הב מוביל

 EIDHR 411,861 "חיזוק זכויות אדם וגישה למידע" 26
03/2014 

עד 
02/2016 

ם המרכז הפלסטיני לזכויות אד
(PCHR) 

  לקהילה הבינלאומית להטיל  2016הארגון קרא בינואר
סנקציות על ישראל, כולל "הטלת סנקציות על התנחלויות 

 ישראליות והפללת מי שסוחר איתם."

  גינה את הארגון הבריאות העולמי בגין ארוח כנס
 בירושלים.

  במועצת ארגוני זכויות האדם הפלסטיני  חברהארגון
(PHROC התומכת ומקדמת )BDS  (.21)ראו# 

 לא נמצאה פעילות אוקספם נוביב

27 

-ו UNCATחיזוק התמיכה של "
OPCAT  בחקיקה ברשות הפלסטינית

על מנת להניע לחברה אזרחית 
 "פלסטינית המכוונת לזכויות אדם

EIDHR 446,685 
12/2015 

עד 
12/2018 

מרכז לטיפול ושיקום לקורבנות ה
 (TRCעינויים )

  24#ראו מענק 

ONG Rescate Internacional 
Asociacion 

 לא נמצאה פעילות

28 

ולות של ארגונים בחברה חיזוק היכ"
האזרחית הפלסטינית לקידום והגנה 
של זכויות קורבנות נשים על בסיס 

 "אלימות מגדרית

EIDHR 672,271 
12/2015 

עד 
12/2017 

עמותה לתרבות וחופש המחשבה 
(CFTA) 

  2#ראו מענק 

Fundacion Alianza por los 
Derechos la Igualdad y la 
Solidaridad International 

 

29 

לעבר שירותים טובים יותר בקהילות "
הפגיעות בשטחים הפלסטינים 

הכבושים, באמצעות שילוב שחקנים 
לא מדינתיים פלסטינים בקהילות 

 "מקומיות

Non-State 
Actors (NSA) 

471,542 
01/2014 

עד 
12/2016 

המכון למחקר יישומי ירושלים 
(ARIJ) 

  1#ראו מענק 

## 

      

 אינפורמציה נוספת
 . EIDHR-לישום מתייחסות ל הקווים המנחיםאך   ENIעל  מוענקים. שורת התקציב מצביע בENIאו  EIDHR#( מומן דרך 7לא ברור אם המענק "דיפלומטיה תרבותית" )

אומניות ארבעה מתוך ששת המוענקים היו מוענקים שותפים ל" –מוענקים כל אחד. עם זאת, המוענקים קשורים אחד לשני  3מענק, עם -המענק "דיפלומטיה תרבותית" מפוצל למעשה לשני תתי
 #(.16, כחלק מתוכנית התרבות של האיחוד הארופי )2014-2016-" בהבמה: נתיב לקראת ביטוי עצמי ודמוקרטיה

 " הקוראת לחרם תרבותי ואקדמי על ישראל, במהלך השתתפותם בתוכנית 2014-" יזמו הצהרה כקבוצה באומניות הבמה: נתיב לקראת ביטוי עצמי ודמוקרטיהשניים עשר המוענקים של ,
 התרבות של האיחוד האירופי. 

  רופי. י, גם זאת במהלך השתתפותם בתוכנית האיחוד הא2015במשרד הפנים הפלסטיני בפרואר  הרשת הפלסטינית לאומניות הבמההקבוצה נרשמה באופן רשמי בשם 

 

 

https://bdsmovement.net/2012/prisoners-day-g4s-call-8887
http://alhaq.ps/publications/papers/Phroc-BDS-8-2-2016.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
https://bdsmovement.net/call
http://www.stopthewall.org/2005/04/27/introduction
http://stopthewall.org/s-bds-lessons-elbit-systems-campaign
http://stopthewall.org/s-bds-lessons-elbit-systems-campaign
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140401_eidhrataglance_en.pdf
http://alhaq.ps/publications/papers/Phroc-BDS-8-2-2016.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137020&userlanguage=en
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/160115-cultural-diplomacy-2015-2016_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136821&userlanguage=en
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2013/20140130_culturetable_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2013/20140130_culturetable_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2013/20140130_culturetable_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2013/20140130_culturetable_en.pdf
http://www.ppan.ps/about-pan/who-we-are

