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Invitation 

 

The municipalities of Bethlehem, Beit Jala and Beit Sahour warmly invite the Palestinian community 

in Australia, and in particular those who are of Bethlehemite orgin, to visit their homeland as part of 

the Bethlehem District Diaspora Convention II (BDDC). The convention will be held during the period 

of 11th to 14th July, 2019, and will feature the slogan "راجعين يا دار" or “back to the roots” .   

The first BDDC was held in Bethlehem city in October 2016 and aimed to facilitate investment 

opportunities in Bethlehem and the surrounding areas in order to support the local community. 

As part of this forthcoming convention, Bethlehemites will be given the opportunity to re-connect 

with their roots, develop a sense of belonging, and also participate in the future planning of 

Bethlehem city.   

Specifically, convention attendees can expect to: 

• Partner with the local community to assist in planning and promoting the upcoming program:  

"Bethlehem: the Capital of Arab Culture 2020" 

• Engage and contribute to the advancement of Bethlehem’s development 

• Free-of-charge genealogy tours to help trace family lineage and history  

• Enjoy a rich and diverse experience suitable for all ages that is full of social gatherings, culinary 

delights, entertainment and adventures 

• Explore business and investment opportunities in the Bethlehem region 

BDDC II will be your chance to explore Bethlehem’s heritage and history, engage in decision-making, 

and celebrate the Bethlehem of today. 

 

 

Please do not hesitate to contact the General Delegation of Palestine via Counsellor Suheir 

Gedeon for further information. You can also visit the convention’s website: 

city.org/-https://diaspora.bethlehem 

https://diaspora.bethlehem-city.org/


لزيارة بيت لحم منطقة  مغتربيالجالية الفلسطينية في استراليا ونيوزيلندا وخاصة تدعو بلديات بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور 

 .2019يوليو  14و  11بين  المزمع عقده خالل الفترة ماوطنهم كجزء من مؤتمر الشتات الثاني لمنطقة بيت لحم 

تسهيل فرص االستثمار في بيت لحم وهدف في ذلك الوقت الى  2016في مدينة بيت لحم في أكتوبر  المؤتمر االول للمغتربينعقد 

 .تمع المحليلدعم افاق تطور المجوالمناطق المحيطة 

 وتعزيزمع جذورهم  مغتربي بيت لحم  ربط بالدرجة االولى الى ،"راجعين يا دار"تبنى شعارييهدف مؤتمر المغتربين الثاني ، الذي 

 باالنتماء والمشاركة في التخطيط المستقبلي لمدينة بيت لحم. هم شعور

 :التوقعات من المؤتمر

 ".2020: "بيت لحم عاصمة الثقافة العربية برنامجوتعزيز  تطويرالمشاركة مع المجتمع المحلي في • 
 بيت لحم وتطوير منطقة االنخراط والمساهمة في تقدم • 
 للمساعدة في تتبع نسب األسرة والتاريخ.للمشاركين جوالت مجانية  تنظيم• 
 تناسب جميع االعمار.  جتماعية الترفيهيةبالنشاطات االغنية ومتنوعة مليئة  تجربةتقديم • 
 

 .وانجازاتها الستكشاف التراث والتاريخ في بيت لحم  والمشاركة في صنع القرار  واالحتفال ببيت لحميشكل المؤتمر فرصة ذهبية

، وكذلك زيارة الصفحة االلكترونية المستشار سهير جدعون/للمشاركة برجاء التواصل مع البعثة العامة لفلسطين في استراليا

 للمؤتمر على العنوان التالي: 

city.org/-https://diaspora.bethlehem 

 

 

https://diaspora.bethlehem-city.org/

