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 39/2016رقم:

 

 جمعية الهالل االحمر الفلسطينيل التدخالت اإلنسانيةتقرير عن 
(2016/2/6 - 2016/1/31) 

 :أبرز األحداث

 

 فلسطينياً في األرض  169 ،2015\تشرين األول/أكتوبرشهر منذ الثالث من  ،قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي

 .وزارة الصحة الفلسطينية بحسب وذلك سيدات 8، ووطفلة طفال 34منهم الفلسطينية المحتلة، 

 

 26قتلت قوات االحتالل االسرائيلي   2016 العام منذ بداية  ً  .تحت سن الثامنة عشر 6بينهم  ،فلسطينيا

 

  من القدس المحتلة جميعهم، منذ أكتوبر الماضي شهداء 10ن اميجث تحتجز قوات االحتالل االسرائيليال زالت. 

 

 ولكنها ابقت القدس المحتلة،  التي اقامتها في وقت سابق فيمن الحواجز عدد  ،ئيليقوات االحتالل اإلسرازالت أ

 في القدس المحتلة.  العيسويةابقت الحاجز والمكعبات في و حي جبل المكبرواحد في اجز حعلى 
 

 ناطق وثقت الجمعية حاالت عدة منعت فيها طواقم الجمعية من تقديم االسعافات االولية للمصابين في عدد من م

 االرض الفلسطينية المحتلة. 

 

  تتواصل اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين على طواقم الجمعية وعلى سيارات اإلسعاف التابعة

مسعفاً ومتطوعاً 153ما أدى إلى إصابة ، اعتداًء  363  لها. وجرى منذ الثالث من تشرين األول/أكتوبر رصد

ً ُمنعت فيها  110إسعاف، كما جرى توثيق  سيارة 100بنحو  تلفةوإلى إلحاق أضرار مخ ،بجروح حادثا

 سيارات اإلسعاف من الوصول إلى وجهتها.

 
 :في االرض الفلسطينية المحتلة تدخالت الجمعية االنسانية

 

ً من  بية جاهزيتها لتلتعزيز جمعية الهالل االحمر الفلسطيني تواصل  ،واجبها الوطني ورسالتها االنسانيةانطالقا

وفيما يلي االحتياجات االنسانية لضحايا االعتداءات االسرائيلية على أبناء شعبنا في األرض الفلسطينية المحتلة. 

 .تدخالت الجمعية في الفترة المذكورة أبرز

 

  أكتوبر  -تشرين أول منذ مطلع مصاب15,000قدمت طواقم االسعاف التابعة للجمعية العالج ألكثر من

معدني الرصاص اصابات بالو اصابات بالرصاص حي،بين  االصاباتتنوعت  ،2015وحتى نهاية العام

 حروق. \سقوط\وضرب مبرح واختناق جراء استنشاق الغاز، مغلف بالمطاط،ال
 .المناسبةح االحداث وتقديم العناية الطحايا العديد من المدنيين وضوء عدم امكانية اخالئهم السريع من مسر
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 جراء اعتداءات قوات اً مصاب 163 لنحوفترة التقرير خاللدماتها االسعافية قدمت طواقم الجمعية خ

 ،وقطاع غزة بما فيها القدس االحتالل على المواطنين الفلسطينين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

كما اعتدوا بالضرب  ،قام جنود االحتالل بإطالق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز عليهم حيث

  .والقدس وقطاع غزة وبيت لحم رام هللا فيلمواجهات على المواطنين. وكانت تتمحور ا المبرح

 

 

 (2016/1/31 - 2016/2/6)بتاريخ  وكانت االصابات على النحو التالي 

 

 عدد االصابات  المنطقة

ضرب  مطاط غاز حي نوع االصابة

 سقوط\مبرح

 

 المجموع

 154 4 26 98 26 الضفة الغربية

 9  2  7 قطاع غزة

 163 المجموع الكلي

 

 

 :التي قدمتها طواقم الجمعية االغاثيةالخدمات 

 

 

 خالل االغاثية  ، خدماتهبالتعاون مع الصليب االحمر الوطني الدارة الكوارث التابع للجمعيةق يفرال قدم

حتالل هدمت منازلهم من قبل قوات اال فرداً من الضفة الغربية،148تضم ، عائلة25لنحو فترة التقرير،

وأدوات  وحرامات، وفرشات، وزعت خاللها، شوادر،في منطقتي قرى الخليل وطوباس،  ،االسرائيلي

 ومدفئات. وخيم، وأدوات نظافة، مطبخ،

 

 

 الجمعية في االرض الفلسطينية المحتلة: وسياراتطواقم  االنتهاكات االسرائيلية بحق

 

ير غللعديد من االنتهاكات المباشرة و ،دية واجبها االنسانيأثناء تأفي  ،تعرضت سيارات اسعاف الجمعية وطواقمها

خالل الفترة  حاالت 4هذه الحاالت  وقد بلغ عدد .أضراراً جسيمة بالسيارات هذه االعتداءات الحقتقد و .المباشرة

 المذكورة.

 



 Palestine Red Crescent Society     مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين
 

3 

 

من الوصول الى ة، قوات االحتالل االسرائيلي طواقم االسعاف التابعة للجمعي منعت:2016\1\31رام هللا والبيرة 

 مصاب على حاجز بيت ايل.

 

سيارة اسعاف تابعة للجميعة،من الوصول لنقل اصابات من قوات االحتالل االسرائيلي  منعت: 2016\2\4جنين 

 ف عند الدخول والخروج من البلدة.منطقة قباطية، وقامت بتفتيش سيارة االسعا

 

 انتهى.
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