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" )1أوتشا" يدعو لدعم خطة االستجابة لمواجهة "كورونا" بفلسطين.
 ) 2رسالة أممية لألمين العام للجامعة العربية بشأن ضم "إسرائيل" لألراضي الفلسطينية.
 )3التعاون اإلسالمي" :إجراءات "إسرائيل" انتهاك للقانون الدولي.
 )4أسرى فلسطين :االحتالل ال يزال يحتجز جثامين  5من شهداء الحركة األسيرة.
 22 )5اخطار بالهدم ووقف البناء في بلدة قراوة بني حسان.
 )6ارتفاع المصابين بفيروس كورونا في الداخل لـ.908
 )7خبراء أمميون يطالبون إسرائيل باإلفراج عن المعتقلين األكثر ضعفا.

"أوتشا" يدعو لدعم خطة االستجابة لمواجهة "كورونا" بفلسطين
دعا مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إلى
توفير الدعم المالي الالزمة لـ(خطة االستجابة) التي وجهتها األمم المتحدة لمقاومة فيروس كورونا
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ضمن االستراتيجية المشتركة للمجتمع اإلنساني لالستجابة
لالحتياجات الصحية العامة واالنعكاسات اإلنسانية الفورية للوباء خالل الشهرين المتبقيين من
الخطة األصلية ،وتوفير المتطلبات واالحتياجات من قبل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية.
وأوضحت األمم المتحدة أن الخطة تهدف إلى دعم رفع مستوى قدرات فحص اإلصابة بفيروس
كوفيد 91-إلى  020222فحص ،ورفع الطاقة االستيعابية للمستشفيات بـ 022سرير إضافي .ومن
المقرر أيضا ً دعم القدرات على معالجة التهابات الجهاز التنفسي وتقديم العناية المركزة لدعم 922
سرير إضافي(.القدس)2020/4/27 ،

رسالة أممية لألمين العام للجامعة العربية بشأن ضم "إسرائيل" لألراضي الفلسطينية
أكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،رفضه للتوجهات والنوايا "اإلسرائيلية" ،بإعالن
ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية.
واعتبر غوتيريش ،في رسالة بعثها إلى األمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،أن
قراراً مثل هذا ،سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،ويقضي على أفق
حل الدولتين.
وقال بيان صادر عن األمانة العامة للجامعة العربية ،اليوم السبت ،إن األمين العام لألمم المتحدة،
عبر في رسالته عن مشاركته أبو الغيط االنزعاج حيال النوايا "اإلسرائيلية"ُ ،معتبراً أن اتخاذ
ت نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية ،بما في ذلك
الحكومة "اإلسرائيلية" خطوا ٍ
القدس الشرقية ،سيمثل خرقا ً خطيراً للقانون الدولي .
وأكد أن المطلوب اليوم ،هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي ،وليس اإلجراءات

األحادية ،معربا ً عن قلقه حيال األوضاع الصحية في قطاع غزة ،والقدس الشرقية ،على وجه
الخصوص(.وكالة القدس لألنباء)2020/4/25،
التعاون اإلسالمي" :إجراءات "إسرائيل" انتهاك للقانون الدولي.
حذرت منظمة التعاون اإلسالمي من خطورة تنفيذ حكومة االحتالل اإلسرائيلي الجديدة إجراءاتها
األحادية بما في ذلك محاولة فرض السيادة اإلسرائيلية على أراض فلسطينية.
واعتبرت التعاون االسالمي في بيان لها ،أن ذلك يشكل انتها ًكا للقانون الدولي وقرارات األمم
المتحدة ذات الصلة ،ومن شأنه أيضًا أن يدمر أي فرصة لتحقيق رؤية حل الدولتين(.وكالة القدس
لألنباء)2020/4/26،
االحتالل يحتجز  50محرراً من صفقة وفاء األحرار كورقة ابتزاز
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات االحتالل ال تزال تحتجز جثامين  5من شهداء
الحركة األسيرة بعد تسليم جثمان الشهيد "نور البرغوتى".
واعتبر "اسرى فلسطين" سياسة احتجاز جثامين الشهداء بانها استمراراً لسياسة العقاب والتعذيب
النفسي التي يستخدمها االحتالل بحق االسرى وذويهم حيث يعاقب األسير وذويه مرتين االولى
باعتقاله والثانية باحتجاز جثمانه.
واوضح " اسرى فلسطين" بان الشهداء هم األسير الشهيد "انيس محمود دولة " من سكان قلقيلية
من مواليد العام  ،9111والشهيد األسير "عزيز موسى عويسات"  55عام من جبل المكبر
بالقدس ،واألسير" فارس أحمد بارود" ( 55عاما ً ) هو اقدم أسرى غزة ،واألسير" نصار ماجد
طقاطقة" ( 59عاماً) من بيت فجار ببيت لحم ،والشهيد األسير" بسام امين السايح"  14عام ،من
مدينة نابلس(.وكالة معا االخبارية)2020/4/26،
 22اخطار بالهدم ووقف البناء في بلدة قراوة بني حسان.
أخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي  00منازال ومنشآت زراعية بالهدم ووقف البناء ،في
المناطق الشمالية والشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

واستنكر محافظ سلفيت عبدهللا كميل ،االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بحق أبناء المحافظة ،مؤكدا
أن االحتالل يستغل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في مواجهة أزمة كورونا ،لتنفيذ
مخططاته االستيطانية والتهويدية على حساب مقدرات االهالي.
وأوضح أنه سيتم التحرك بالوسائل القانونية ومن خالل جهات االختصاص لصد محاوالت
االحتالل التهويدية ،داعيا المواطنين للتمسك بأرضهم وممتلكاتهم وعدم الرضوخ لتهديدات
االحتالل(.وكالة القدس نت لألنباء)2020/4/27،
ارتفاع المصابين بفيروس كورونا في الداخل لـ908
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بعض البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل إلى
 921مصابين حسبما أعلنت وازرة الصحة اإلسرائيلية ،وال يشمل هذا العدد المدن المختلطة
باليهود ،وازداد عدد المصابين اليومين األخيرين بزيادة  52حالة.
كما قدر مجمل عدد الفحوصات في المجتمع الفلسطيني نحو  55104بارتفاع بنحو  0500في
اليومين األخيرين لتشكل  %99.1من مجمل الفحوصات في "إسرائيل" حيث بلغت
(.522555وكالة صفا)2020/4/26،
خبراء أمميون يطالبون إسرائيل باإلفراج عن المعتقلين األكثر ضعفا
طالب خبراء أمميون في مجال حقوق اإلنسان االحتالل اإلسرائيلي باإلفراج عن آالف األسرى
"األكثر ضعفا" القابعين تحت خطر اإلصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان صادر عن عدد من خبراء األمم المتحدة ،أبرزهم المقرر الخاص لحقوق
اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك ،والمقررة المعنية بحاالت اإلعدام خارج
نطاق القضاء ،أغنيس كاالمار.
واستنكر الخبراء األمميون في البيان ،ازدواجية المعايير لدى االحتالل الذي أطلق سراح مئات
السجناء اإلسرائيليين في إطار تدابير الوقاية من كورونا ،فيما استثنى األسرى الفلسطينيين.
وأضافوا أن إجراءات االحتالل "تظهر المعاملة التمييزية" ،داعين إياه إلى عدم ممارسة التمييز
على آالف الفلسطينيين المعتقلين القابعين تحت خطر اإلصابة بكورونا ،واإلفراج عن األكثر ضعفا
منهم ،وخاصة النساء واألطفال والمسنين ،والذين يعانون مشاكل صحية .وأكدوا أن االحتالل
يعتقل في الوقت الراهن  1502فلسطينيا ،بينهم  995طفال ،و 15امرأة ،و 422وضعهم الصحي
سيئ(.فلسطين اون الين)2020/4/24،

