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 نا وجاليتنا وطلبتاحتياجاتنا من اجل وزارة الخارجية والمغتربين // حراك دولي مكثف 

 

 المالكي يرسل رسالة الى االمين العام لألمم المتحدة

وجه وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي رسالة الى االمين العام، وضعه فيها في صورة االوضاع في 
االرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وما يعاني منه الشعب الفلسطيني، في ظل تفشي جائحة فايروس 

المالكي من االمين العام ومنه الى جميع  ، والتحديات الخطيرة التي تواجه البشرية جمعاء، كما توجه"كورونا"
الشعوب والدول برسالة تضامن من الشعب الفلسطيني وقيادته، وأعرب عن تعازيه العميقة للعائالت الثكلى، وامنياتنا 

 .بالشفاء العاجل للمصابين

طوارئ، ئيس لحالة الوأطلع المالكي االمين العام على االجراءات التي قامت بها دولة فلسطين منذ اعالن السيد الر 
موجها الشكر الى جميع الدول ومؤسسات االمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ساهمت في تقديم المساعدة للشعب 
الفلسطيني. وتطرق الى استمرار اسرائيل، سلطة االحتالل غير الشرعي، في ممارساتها وسياساتها وجرائمها ضد 

 .الدولي، بما فيها مبادرة االمين العام االخيرة لوقف إطالق النار ابناء شعبنا ضاربة عرض الحائط القانون 

وعبر وزير الخارجية عن دعم دولة فلسطين لمبادرة االمين العام، وشدد على أنه يجب وضع نهاية للصراعات 
ر من يالمسلحة، بما في ذلك حاالت االحتالل األجنبي، مشيرا الى االحتالل االسرائيلي الذي ال يزال يسبب الكث

المعاناة والدمار للشعب الفلسطيني، وخاصة للنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والالجئين والنازحين باعتبارهم 
 .الفئات االكثر هشاشة، في هذه الفترة من جائحة كورنا

ر اوأوضح المالكي صعوبة وسوء االوضاع في فلسطين، لذات االسباب، وخاصة في قطاع غزة، حيث استنفد الحص
اإلسرائيلي واالعتداءات المتكررة، القدرات الصحية وأوصلها إلى حافة االنهيار، وتطرق الى خطورة األوضاع 
الالإنسانية واإلهمال الطبي الذي يتعرض له الفلسطينيون، بمن فيهم االسرى الذين يعانون من ظروف صحية 

روا  للخطر، باالضافة الى تجاهل مناشدة اسرانا وأمراض مزمنة بما يهدد حياتهم من الوباء، مما يعرض ماليين األ
البواسل ورفض سلطات االحتالل التخاذ االجراءات الالزمة لمنع تفشي الفايروس بين االسرى والمعتقلين، في 

 .تجاهل واضح لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف، ومسؤوليات اسرائيل، كقوة احتالل
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العام أن يستخدم مساعيه الحميدة لدعوة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، إلى وناشد وزير الخارجية االمين 
التوقف عن أفعالها غير القانونية، وإنهاء عدوانها الممنهج ضد الشعب الفلسطيني االعزل، بما في ذلك رفع الحصار 

 ."وباء الحرب" بإنهاءعاًما على قطاع غزة، ومطالبتها  41الذي تفرضه بشكل غير قانوني منذ ما يقرب من 

وتذكيرها بالتزاماتها الواضحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة في ضمان سالمة وحقوق شعبنا الواقع تحت االحتالل، 
 .حتى في أوقات الطوارئ 

وأشار المالكي الى التعاون الفلسطيني اإلسرائيلي لمواجهة أزمة كورونا، واعتبره أمرا مهما لالعتراف به وتشجيعه 
ه، ولكن في نفس الوقت أكد على ضرورة عدم تجاهل الواقع على األرض، وانه يجب على للمجتمع الدولي ودعم

أن ال يتجاهل حقيقة أن إسرائيل تواصل خططها غير القانونية ومشروعها االستعماري التوسعي الذي يتسبب في 
ير، والستقالل حق تقرير المص ى رأسهاإلحاق األذى المتعمد بالشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة بالتصرف وعل

والعودة، وطالب االمين العام والمجتمع الدولي الى دعم فلسطين وشعبها في ظل هذه الجائحة في كافة المجاالت 
باإلضافة الى الضغط على اسرائيل من اجل تحمل مسؤولياتها، وان توقف كافة انتهاكاتها وجرائمها التي ستدمر 

 .وتدمر فرص تحقيق سالم، وأمن عادل ودائم 4691ما قبل العام  حل الدولتين على حدود
 

 المالكي يناشد رئيس الصليب األحمر الدولي لحماية األسرى 
 

لى المالكي رسالة مناشدة إ وجه وزير خارجية دولة فلسطين د. رياضفي ظل انتشار فايروس كورونا المستجد، 
ماورير، حيث وضعه في صورة األخطار الجدية التي تحدق  رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، السيد بيتر

يتعرضون وما  ،سيرةأسير و أ 177الـ  عددهم الذين تجاوزو  باألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي،
 ، من اإلهمال الطبي والتجاهل المتعمد ألحوالهم الصحية له
 

السجون التخاذ االجراءات الالزمة لمنع تفشي الفايروس بين شار المالكي إلى رفض سلطات االحتالل، وإدارة أ
 .لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف، ومسؤولياتها كقوة احتالل همتجاهل، و سرى والمعتقليناأل

ة االحتالل، سلطصحية، وطالب سرى المرضى والذين يعانون من مشاكل األ للحديث عنوتطرق المالكي في رسالته 
بناء على قواعد القانون الدولي، وتقديم كل ما يلزم لحماية حياة االسرى والمعتقلين، والحفاظ على  اولياتهمسؤ تحمل 

 الصحية.حوالهم أ
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رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر لبذل مساعيه الدبلوماسية والقانونية للضغط على سلطة االحتالل  وناشد
ى ذوي سر االفراج عنهم، وخاصة األعلى  وس )كورونا(، والعمللحماية االسرى والمعتقلين في ظل تفشي فاير 

 ًا.سرى المعتقلين اداريطفال والنساء، واأللى األإ باإلضافةالحاالت الصحية الصعبة، والمزمنة، 

 

 طراف المتعاقدة الساميةلى كافة الدول األإحمر الدولي وفي الختام توجه المالكي من خالل رئيس الصليب األ
 .تهم ومسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني في ظل االزمة العالمية التي تواجه االنسانية ككللتحمل واجبا

إلى رئيس  بعد رسالة وجهها المالكي ناللجنة الدولية للصليب األحمر تعلن توصياتها بشأن األسرى الفلسطينيي 
 اللجنة.

ين في ء، بتقليص أعداد األسرى الفلسطينيأوصت اللجنة الدولية للصليب األحمر في بيان صدر عنها يوم الثالثا
حيث أعربت اللجنة عن قلقها بشأن رعاية المعتقلين في ظل تفشي جائحة الكورونا، وتفهمها قلق سجون االحتالل، 

 األسرى وذويهم في ظل األوضاع القائمة.
تجزين ال تزال تها تجاه المحوأكد البيان بأن الفايروس يشكل تحديًا كبيرًا لسلطات االحتجاز )إسرائيل( ولكن واجبا

قائمة رغم الصعوبات بسبب األزمة الحالية، وأن مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العالج في الوقت 
المناسب للمعتقلين يقع على عاتق سلطات االحتجاز، وأضاف البيان " نصحنا سلطات االحتجاز في إسرائيل 

 .46" –ل عدد المحتجزين في ضوء أزمة كوفيد واألراضي المحتلة بالنظر في تقلي
وأشار البيان أن اللجنة ستواصل زيارتها للسجون اإلسرائيلية بهدف ضمان رعاية المعتقلين الفلسطينيين، وستسمر 

 بالتواجد من أجل المعتقلين وعائالتهم كما هو الحال دائمًا.
 
  دى دولة فلسطيناجتماع الوزير المالكي مع سفير جمهورية الصين الشعبية ل 
 

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية -رام الله
 في مقر الوزارة صبا  اليوم.  السفير قوه وي 

(، 46-كوفيد )أشاد الوزير المالكي بالقيادة والشعب الصيني على قدرتهم مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد 
حيث شكر الصين على موقفها المسؤول والجاد لمجابهة المرض ومساعدة الدول التي أصابتها هذه الفادحة وما 

 تسببت به من خسائر.
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بدوره أكد السفير قوه وي وبناء على طلب الوزير د. المالكي بدأت الصين بتزويد دولة فلسطين بمساعدات طبية 
دول  6ار إلى ارسال الصين لطائرة مستعجلة األسبوع القادم تحمل مساعدات طبية إلى تلبي جزءًا باحتياجاتها، وأش

 في المنطقة بما فيها دولة فلسطين، حيث تشمل لقاحات لتحليل الحمض النووي.
ضاًل عن فوأكد السفير قوه وي على التعاون الكبير بين سفارة الصين لدى دولة فلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية 

لتنسيق كافة إجراءات االستالم. وأضاف، إن الصين منذ اإلعالن عن أول الدائم مع الحكومة الفلسطينية  تواصله
 حالة كورونا في فلسطين توجهت برسالة للمساعدة والمشاركة في معركة الوقوف في وجه هذا المرض.

اندة جلس حقوق االنسان لمسكما توجه السفير وي بالشكر إلى الوزير المالكي على كلمته على هامش اجتماع م 
 للصين، والتي أشار فيها "إن كان هناك بلد تستطيع أن تهزم الوباء فهي الصين".

كما تباحث الطرفان في سبل التعاون لمكافحة الوباء ومواجهة هذه المحنة سويًا. وقدم الوزير المالكي بعض األفكار 
ة الخارجية سفير، وسيتم متابعتها على المستوى اإلقليمي عبر وزار لمجاالت التعاون المستقبلي اقليميًا، والقت اهتمام ال

والمغتربين.  وفي نهاية اللقاء، شكر الوزير المالكي السفير قوه وي الصين حكومةً وشعبًا على دعمها المستمر 
 لدولة فلسطين، متمنيًا السالمة لكال الشعبين.

 مساندة لوقف انتشار فايروس كورونا.الوزير المالكي يرسل رسالة لنظيره الُعماني لطلب ال
ء تفشي في ضو أرسل الوزير المالكي اليوم الثالثاء رسالة لوزير خارجية سلطنة عمان الوزير يوسف بن علوي 

يد الس أعلنهاالطوارئ التي لطلب مساندة سلطنة عمان لخطة والمخاطر الناتجة عنه،  (46-فايروس كورونا )كوفيد
تي وضاع االقتصادية والمالية الصعبة اللأل نظراً  انتشاره،منع ة تفشي هذا الوباء و الرئيس محمود عباس لمواجه

 .المنهكة بسبب االحتالل واالستيطان واإلمكانيات المواردشح  بسببتواجهها دولة فلسطين، 
إيرادات  ىوأشار المالكي إلى تخصيص الحكومة الفلسطينية موازنة طارئة لمواجهة هذا الفيروس، اال أنه قد أثرت عل

الحكومة الفلسطينية بشكل كبير وكذلك المساعدات الدولية التي تصلنا في الظروف العادية، وكل هذا سينعكس 
 سلبًا على االقتصاد الفلسطيني وبخسائر مالية كبيرة.

 طلب العون والمساعدة بشكل طارئ وسريع دعمنا لموازنة الطوارئ حتى نتمكن من االستمرارب كما توجه المالكي
 في مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره
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* في إطار متابعتنا ألوضاع الطلبة الفلسطينيين في جميع دول العالم، خاصة الذين ال زال البعض منهم يبدي 
الوزارة تحيي سفارات دولة فلسطين على تعاملها االيجابي مع تلك  رغبته في العودة الى أرض الوطن، فإن

الطلبات، وتبادر بإحصاء وجمع المعلومات الالزمة حول ذلك. إن الوزارة تجدد مناشدتها لجميع الطلبة الدارسين 
هبة أفي الخارج بالبقاء في أماكنهم واالهتمام بأوضاعهم الصحية والمعيشية، وأن سفارات دولة فلسطين على 

 االستعداد في متابعة اوضاعهم والوقوف على احتياجاتهم وحل مشاكلهم، ريثما تتغير الظروف
 

التي رسالة وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نظيره الفنلندي و  فنلنداتتابع سفارة دولة فلسطين لدي 
فنلندا  التواصل مع أبناء جاليتنا وطلبتنا فيتتضمن طلب الدعم الحتياجات دولة فلسطين الطبية. تقوم الوزارة ب

قيمين لتحقيق هذا الغرض، وتتواصل في ذلك مع الفلسطينيين الم ودول البلطيق، وأعلنت عن ارقام وعناوين إلكترونية
في دولة استونيا وهم سبعة مواطنين، وتطمئن السفارة شعبنا بعدم وجود أي إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا. 

سفارة أيضا حالة ثالث طالب في ليتوانيا لم يتمكنوا من دفع أقساطهم الجامعية، وتدخلت لصالحهم وتتابع ال
 مع جامعتهم باطالع وزارة الخارجية اللتوانية للمساعدة في حل هذه األزمة. وتواصلت

 

صل بشكل ابتشكيل فريق طوارئ واستحدثت ارقام الطوارئ وتتو  المملكة المتحدةقامت سفارة دولة فلسطين لدى 
مستمر مع ابناء جاليتنا وطلبتنا وتقوم بنشر الوعي في صفوفهم حول هذا الوباء والتدابير الصحية وتحثهم على 

اجة والطلبة الطارئة ألي أسرة فلسطينية محت االلتزام بتعليمات الدولة المضيفة، وهي على جاهزية لتلبية االحتياجات
ال لتأسيس صندوق لهذا الغرض وتنسق عملها مع ممثلي الجالية. بشكل خاص، وتواصلت مع عدد من رجال األعم

إلخالء سكنهم وامنت سكن جديد لهم في مناطقهم. تم  اكما قامت السفارة بمتابعة أوضاع الطلبة الذين اضطرو 
الجالية معظمها تماثل إلى الشفاء وبقي حالة واحدة قيد العالج في أحد  تسجيل بعض اإلصابات في صفوف

 .ات البريطانية وتقوم السفارة بالتواصل مع جميع الحاالت المصابة لالطمئنان على صحتهمالمستشفي
 

جهدها مع مؤسسات الدولة التركية لتزويد وزارة الصحة  الجمهورية التركيةتواصل سفارة دولة فلسطين لدى 
أنه لم يتم تسجيل   تؤكد السفارةالفلسطينية بالمعدات والتجهيزات والطبية االزمة، وتستبشر خيرا في هذا المضمار، و 

اية إصابة حتى اآلن في أوساط الحالية الفلسطينية أو الالجئين او العالقين او الطالب فهم بخير والحمد لله، 
وتواصل السفارة تقديم سالت غذائية للعائالت والطلبة المحتاجين وذلك بالتنسيق مع فعاليات الجالية، كما تم سداد 
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عائالت مستورة لشهر كامل وتم تقديم مساعدة لطالب ومواطن بسبب ظروفهم الصعبة. وفي  ةألربع  اجرة السكن
هذا السياق اتخذت القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول التدابير الالزمة لتحقيق التواصل مع أبناء الحالية 

انحاز  عمل طوارئ تتمكن من خاللهوالطلبة في كل ما يتعلق بأمور حالتهم الصحية المعيشية، وأعلنت عن برنامج 
معامالت جميع المواطنين وتلبية طلباتهم، وقامت بتأمين أماكن إقامة العالقين في سكن جماعي لعدة أشخاص، 

 وساعدت عدد من المواطنين في توفير العالج لهم
 

 

حية الصعوبات الصفي اطار جهودها المبذولة لمساعدة اهلنا في قطاع غزة في مواجهة فايروس كورونا وفي ظل 
صحة ة فلسطين باهتمام كبير قضية تسليم مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي لوزارة السفارة دولتتابع  في القطاع،

 الفلسطينية ،حتى يتمكن من تقديم خدماته الطبية لشعبنا في قطاع غزة .
 

تنا صحة وسالمة جاليتنا وطلببذل قصارى جهودها لالطمئنان على لقاهرة تواصل سفارة دولة فلسطين في ا  *
واء المصرية االج إلغالقن المدن المصرية والذين علقوا نظرا بالقادمين الى القاهرة وغيرها مالى االهتمام  باإلضافة،

تنسق في و  واغالق منفذ رفح البري وتتابع على مدار الساعة أوضاعهم الصحية والمعيشية وخاصة المرضى منهم،
ت وفي ذلك قامت بمتابعة اوضاع اربعة مواطنين وتأكد الرسمية وفعاليات الجالية والطلبة، ذلك مع الجهات المصرية

جنة من وشكلت ل وشكلت لجنة من مدرسي كلية الطب وطلبة االمتياز لمساعدة الطلبة في دراستهم، من سالمتهم،
مة في االسكندرية تقوم القنصلية العا اإلطارفي هذا  الجالية. ألبناءاالطباء الفلسطينيين ليتم نشر ارشاداتهم الصحية 
 .الحالية كالمعتاد ألبناءبمهامها على أكمل وجه وتقدم الخدمات القنصلية 

 

تحدة الواليات المبالرغم من الصعوبات التي تواجه الوزارة في متابعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا في عموم  *

 وميا وعلى مدار الساعة بمتابعة اوضاعهم ، ويفيد بانه، اال ان فريق العمل المختص في الوزارة يقوم ياالمريكية
الت الفلسطينية في من العائتم تشكيل صندوق االغاثة الفلسطيني الذي يقوم بدوره بتوفير سالت غذائية لعدد كبير 

كما نطمئن شعبنا على صحة وسالمة ابناء الجالية في والية ايدوا خاصة في ظل الزلزال الذي ضرب  ،الوطن
 ،٤١ الية في عدد من الوالياتجدد االصابات في صفوف العالتي لدينا حتى اآلن بلغ  للمعلوماتووفقا  ة،الوالي

 وحالة وفاة واحدة حدثت باألمس
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اليتنا جخلية ازمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة اوضاع  المملكة المغربيةشكلت سفارة دولة فلسطين لدى * 
فلسطينيين  طباءامجموعة تضم  الفلسطينيين وشكلتجميع المعامالت القنصلية للمواطنين  بإنجازوتقوم  وطلبتنا،

ة بدعم من بوتقوم السفارة بتقديم مساعدات عاجلة لعدد من الطل والطلبة، للجاليةمتخصصين لتقديم االرشادات 
وتشرف يوميا على مساعدة  ومة المغربية،مشاكل منح الطلبة المقدمة من الحكل حل باإلضافة ،المغرب الشقيق

وتقوم بالتواصل مع الطلبة الذين ابدوا الرغبة في مغادرة البلد المضيف الى حين توفر  ابناء الجالية لتجديد اقامتهم،
 .امكانية لذلك

بالتواصل مع كافة أبناء الحالية الفلسطينية وتؤكد أنهم جميعا بصحة جيدة  غاناتقوم سفارة دولة فلسطين لدى *
 .لى احتياجاتهم وتوفر لهم االرشادات والتعليمات الكفيلة بالمحافظة على صحتهم،وتقف ع

الشعبية  شجمهورية بنغالديتتواصل سفارتنا لدى  البنغالية قرار تمديد االغالق، الوزراءبعد ان اصدرت رئيسة *
 .وتؤكد انهم جميعا بخير وصحة جيدة مع الطلبة الفلسطينيين وتقف على احتياجاتهم،

 

أنها ومنذ اليوم األول النتشار فيروس كورونا قامت بالطلب  االتحاديةروسيا كدت سفارة دولة فلسطين لدى أ *
من أبناء الجالية الفلسطينية والطالب الدارسين في عموم روسيا بتوخي الحذر واالبتعاد عن األماكن المزدحمة ، 

 اية من خطر الوباء ، كما نشرت بيانًا بهذا الخصوصوااللتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الروسية للوق
تضمن التأكيد على تعليمات الوقاية ، وهواتف السفارة والطوارئ في حال حدوث أي أمر مستجد ، وكذلك هواتف 

فارة كما قامت سطارئ. سلطات الروسية لإلجابة على أي استفسار والرد على أي ال أعلنتها التيالخطوط الساخنة
دولة فلسطين لدى روسيا بالرد على اتصاالت أهالي بعض الطالب الدارسين في روسيا وطمأنتهم على أوضاع 

 أبنائهم.

 الجالية أبناء ينب وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى روسيا أنه لم تبلغ عن تسجيل أية حالة إصابة أو حالة مشتبه بها
 الجالية أبناء لمساعدة االستعداد أتم على. الطوارئ  لجنة فيها بما ،السفارة كوادر أنو  ،الدارسين والطالب الفلسطينية
 المطلوبة.مة والمساعدات الالز  الخدمات كافة وتقديم الدارسين والطالب

وتنوه سفارة دولة فلسطين في روسيا أن عددًا من األطباء الفلسطينيين خريجي روسيا يمارسون دورهم وعملهم على 
كما يقوم اتحاد الطلبة الفلسطينيين بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد  الطبية،أكمل وجه في المشافي والعيادات 
 .روسيا في الطب كليات يجيوخر  الطبية المعاهد في الروسية لالستفادة من الدارسين
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، قامت سفارة دولة فلسطين بفتح خطوط اتصال يومي، ان جمهورية االكوادورمنذ بدايات انتشار الوباء في * 
كان عبر الهاتف المباشر مع السفير او مع نائبه او عبر البريد االلكتروني للسفارة وذلك مع كافة ابناء الجالية 

او لحل المشاكل العالقة التي من الممكن حلها والتعامل معها بسرعة وذلك لمعرفة الفلسطينية من اجل االستفسار 
منزل الالزمة خاصة البقاء في ال باإلرشاداتاالحتياجات التي يمكن ان تساعد بها السفارة اذا لزم االمر وتزويدهم 

 .وعدم المغادرة اال للضرورة القصوى 

 .كوادوريةالتي قدمتها وزارة الصحة اال باإلرشاداتالمقيمين في االكوادور كما وظهر بوضو  التزام جميع ابناء الجالية 

 ونطمئن شعبنا بأنه لم يتم تسجيل اي حالة من بين ابناء الجالية الفلسطينية في االكوادور
. 

، تتابع سفارة دولة فلسطين مع السلطات البيروفية قضية مواطن فلسطيني عالق في البيرو جراء البيرووفي  *
الغاء كافة الرحالت الجوية والبرية والبحرية من والى البالد، حتى يتم ارجاعه الى مكان اقامته في االردن، وقامت 

ما يتم حل مشكلته وتأمين رحلة العودة له. ك فيه حتى ان لإلقامةالسفارة بمساعدة المواطن في ايجاد مكان آمن له 
 دائم بشكل عليهم لالطمئنان الفلسطينية الجالية ابناء كبار من ٠٣٣من  أكثروقام السفير بإنشاء شبكة تواصل مع 

 .جيدة وبصحة بخير جميعا بأنهم ويؤكد

نشر معلومات تنسيق مع السفارة بمن جهة اخرى، يقوم النادي العربي الفلسطيني في العاصمة البيروفية، ليما، وبال
الجالية الفلسطينية بكيفية الوقاية من الوباء وبالتعامل مع المرض في حال تمت االصابة وذلك  ألبناءوارشادات 

 .عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي والتي تحظى بنسبة متابعة عالية

واصل مع ابناء الجالية المتواجدون على المنطقة الحدودية بين ، قامت السفارة بتشكيل خلية تاالوروغوايوفي  *
مساعدات لألسر  تقديم بمبادرةاالوروغواي والبرازيل وقامت هذه الجالية وبالتنسيق مع السفارة والمحافظة والبلديات 

 عبجمي جميعا ملتزمون  وهم. المختصة الجهات من كبيرا تقديرا المجهود هذا لقى حيث المحتاجة في محيطهم
 .سالمتهم اجل من لهم ارسالها تم التي والتوصيات االرشادات

ف على الية والطلبة وتطمئن على صحتهم وسالمتهم وتقجمع ابناء ال االرجنتينتتواصل سفارة دولة فلسطين في *
 .نا بخيرلبتاليتنا وطجوتطمئن بأن  وتقوم بممارسة نشاطاتها السياسية والدبلوماسية على اكمل وجه، احتياجاتهم،

 بمتابعة اوضاع جاليتنا في هذه الدول وتقف زيمبابوي ومالوي وبوتسواناقامت سفارة دولة فلسطين لدى *
 باءو السلطات المختصة في اتباع سبل الوقاية من نعلى احتياجاتهم وتحثهم على االلتزام بالتعليمات الصادرة ع

 .بخير جاليتنا افراد جميع ان تؤكد وهي كورونا،
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ل وجنوب ميع الفلسطينيين المقيمين في جيبوتي والصومابالتواصل مع ج جيبوتيتقوم سفارة دولة فلسطين في *
 جيدة.السودان وجزر القمر ودولة اريتيريا ،وتؤكد انهم جميعا بخير وبصحة 

 

* باالتصال الدائم مع ابناء الجالية وتؤكد انهم جميعا بخير وصحة  ،بالبرتغالتقوم بعثة فلسطين الدبلوماسية 
 .جيدة ،وتقف على احتياجاتهم ومشاكلهم من خالل ارقام الطوارئ المعلنة

 

لبــــــــة طمــــــــع ممثلــــــــي الجاليــــــــة وال المانيااااااااا االتحاديااااااااة* تتواصــــــــل ســــــــفارة دولــــــــة فلســــــــطين لــــــــدى جمهوريــــــــة 
ــــــــــة  ــــــــــة ،وشــــــــــكلت لجن ــــــــــي عمــــــــــوم المــــــــــدن االلماني ــــــــــة والتنظيمــــــــــات بالتن طــــــــــوارئ ف ــــــــــي الجالي ســــــــــيق مــــــــــع ممثل

وانشـــــــــــــأت صـــــــــــــندوق الطالـــــــــــــب  ي،حوتتـــــــــــــابع اوضـــــــــــــاعها مـــــــــــــن جميـــــــــــــع النـــــــــــــوا والمؤسســـــــــــــات الفلســـــــــــــطينية،
لبـــــــــــة وابنـــــــــــاء طالفلســـــــــــطيني ،وتقـــــــــــوم بتقـــــــــــديم المســـــــــــاعدة الالزمـــــــــــة فيمـــــــــــا يخـــــــــــص االستشـــــــــــارات القانونيـــــــــــة لل

ــــــــــذين يتعرضــــــــــون  ــــــــــة ال  ألســــــــــرةة بالتنســــــــــيق )مــــــــــثال مــــــــــع مــــــــــالكي الشــــــــــقق(.قامت الســــــــــفار  تلإلشــــــــــكاالالجالي
مكونــــــــة مــــــــن خمســــــــة افـــــــــراد علقــــــــت فــــــــي المانيـــــــــا لتمكيــــــــنهم مــــــــن العــــــــودة الـــــــــى الــــــــوطن ،وتطمــــــــئن الســـــــــفارة 

 .الجالية او الالجئين او الطلبة شعبنا انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف
 

ــــــــــدى  ــــــــــة فلســــــــــطين ل ــــــــــابع ســــــــــفارة دول ــــــــــق  ماليزيااااااااااا* تت ــــــــــة، خاصــــــــــة فيمــــــــــا يتعل ــــــــــة والطلب اوضــــــــــاع الجالي
ــــــــــا لصــــــــــالح بقضــــــــــية اح ــــــــــل الحكومــــــــــة بســــــــــبب جانحــــــــــة كورون ــــــــــرة االغــــــــــالق المفروضــــــــــة مــــــــــن قب تســــــــــاب فت

الطلبـــــــــة ذوي المـــــــــنح، وهـــــــــو مـــــــــا يخفـــــــــف عـــــــــنهم بعـــــــــض االعبـــــــــاء الماليـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث مصـــــــــاري  الســـــــــفر 
واالقامـــــــــة. وتبـــــــــذل الســـــــــفارة جهودهـــــــــا للوقـــــــــوف الـــــــــى جانـــــــــب عـــــــــدد مـــــــــن العـــــــــالقين والـــــــــراغبين بـــــــــالعودة الـــــــــى 

جديــــــــد تطمــــــــئن الســــــــفارة بــــــــأن صـــــــحة وســــــــالمة جاليتنــــــــا وطلبتنــــــــا فــــــــي االقطـــــــار التــــــــي يقيمــــــــون فيهــــــــا، ومـــــــن 
 كل من ماليزيا وجمهورية المالدي  وسلطنة بروناي دار السالم ومملكة تايلند بصحة جيدة

 

ة بمتابعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا على مدار الساع االمارات العربية المتحدة* تقوم سفارة دولة فلسطين في  
وتفيدنا بوجود ستة من ابناء جاليتنا مصابين بفايروس كورونا ويتلقون العالج وحالتهم وتقف على اجتياحاتهم، 

ي مطار دبي الفلسطيني الوحيد العالق ف بمستقرة وقيد المتابعة الصحية في مستشفيات الدولة، وجاري متابعة الشا
حين انهاء الشخصية ل احتياجتهكل الدولي مع وزارة الخارجية االماراتية، حيث تم ايوائه في فندق المطار وتأمين 

أزمة وجوده في المطار .وقامت السفارة بتخصيص رابط على موقعها االلكتروني الرسمي لتسجيل رعايانا القادمين 
انتظارا ألول فرصة لتأمين عودتهم، وتتابع ايضا مع مجلسي رجال االعمال  للزيارة وذلك للتمكن من حصر اعدادهم 



 
 دولــــة فلســــــطين

 والمغتربينوزارة الخارجيــة 

 

10 

 

 لبة المحتاجين ،وفي هذا االطارطة امكانية جمع التبرعات لصالح االسر المحتاجة والفي دبي وابو ظبي لدراس
بتغطية نفقات سكن ومعيشة عشر حاالت من العالقين. وتقوم السفارة بتقديم الخدمات القنصلية ألبناء  السفارةقامت 

 .جاليتنا المقيمين في دولة االمارات الشقيقة
 

قضية المواطنين الخمسة العالقين في مطار طوكيو من جميع النواحي،  اليابان *تتابع سفارة دولة فلسطين لدى
وقام سفيرنا هناك بزيارتهم داخل المقر، ويجري كافة الترتيبات الالزمة مع السلطات المختصة لعمل الفحوصات 

 .حتى يتمكنوا من العودة الى ارض الوطن ،الزمة لهمال

 

 انتهى
 0101، ابريل 10، األربعاء 

 


