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رقم2018/71 :
تقرير عن تدخالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني
)  03أذار  9 -يونيو (8302
عمالً بواجبها الوطني ورسالتها االنسانية عززت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني جاهزيتها لتلبية
االحتياجات االنسانية لضحايا االعتداءات االسرائيلية على أبناء شعبنا في األرض الفلسطينية
المحتلة .وهنا تقرير عن أبرز تدخالت الجمعية في الفترة المذكورة أعاله.
تطورات الوضع في االرض الفلسطينية المحتلة:
 تصاعدت حدة المواجهات في االرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع
غزة) بعد اعالن الرئيس االمريكي "دونالد ترامب" القدس عاصمة لدولة اسرائيل .وازدادت
حدة المواجهات في نهاية شهر اذار بمناسبة يوم االرض الذي يصادف الثالثين من اذار في كل
عام وخاصة في قطاع غزة حيث نظم المتظاهرون "مسيرات العودة" على حدود القطاع التي ال
تزال مستمرة حتى فترة اعداد التقرير ،والتي شهدت تطورا بحدة االحداث بمناسبة ذكرى النكبة
السبعين التي تصادف  51ايار من كل عام.
 استهدفت قوات االحتالل االسرائيلي الممرضة المتطوعة في جمعية االغاثة الطبية رزان النجار
(15عاما) ،اثناء قيامها بواجبها االنساني في خانيونس ما أدى الى استشهادها بتاريخ
 ،1152\6\5وأدانت الجمعية هذه الجريمة التي ارتكبت من قبل قوات االحتالل عن سبق
اصرار وترصد ،والتي تشكل جريمة حرب وخرقا صارخا الحكام القانون الدولي االنساني
التي تنص على احترام الطواقم الطبية وتوفير حماية خاصة لهم حتى يقوموا بتأدية واجبهم
االنساني بأمان ودون خطر يتهدد حياتهم وايصال خدماتهم االسعافية واالغاثية للضحايا المدنيين
الواقعين تحت االحتالل.
 جراء تصاعد حدة المواجهات واالحتجاجات المبينة أعاله وزيادة االحتياجات االنسانية للشعب
الفلسطيني الواقع تحت االحتالل االسرائيلي ،ولتستطيع الجمعية االستمرار بتقديم خدماتها
االسعافية واالغاثية والتأهيلية واالجتماعية والنفسية على المدى القصير والمتوسط للشعب
الفلسطيني وتلبية احتياجاته االنسانية والصحية الطارئة ،أطلقت الجمعية نداء استغاثة مؤخرا
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طالبة الدعم والمساندة من الشركاء المختلفين .لمعلومات اكثر عن النداء ،يرجى االطالع على
الرابط االتي:
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=24524&ca
tid=4&parentid=11185

 استجاب عدد من الشركاء من الحركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر لنداء االغاثة
الذي اطلقته الجمعية وهم :الجمعيات الوطنية لكل من النرويج ،المانيا ،تركيا ،انجلترا،
الدنمارك ،ايسلندا ،السويد ،الكويت ،اسبانيا واللجنة الدولية للصليب االحمر،وساهم شركاء
آخرون مثل أوبك-أوفد.
 زارت عدد من المؤسسات الدولية الجمعية دعما لطواقمها وعملها االنساني الذي تقوم به في
الميدان منهم:
.5
.1
.3
.4

رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر ،د .فرانشيسكو روكا
رئيس الهالل االحمر التركي ،د .كرم كينيك
القنصل العام البريطاني ،السيد فيليب هال
مدير مكتب المساعدات االنسانية ( ،)OCHAالسيد ديفيد كاردن
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العديد من المدنيين وضوء عدم امكانية اخالئهم السريع من ة.
تدخالت الجمعية االنسانية خالل فترة التقرير (:)8302/6/9 - 0/03
قطاع غزة:
شارك نحو  123مسعفا ومتطوعا في خدمات االسعاف والطوارئ واإلغاثة للمصابين خالل
االحتجاجات الدائرة على الحدود لقطاع غزة.
خالل فترة التقرير ،اسعفت ونقلت طواقم المسعفين والمتطوعين في الجمعية
موزعة حسب نوع االصابة كاالتي:
االصابات
اصابات بالرصاص الحي
اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط
اصابات باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل
للدموع
اصابات بالحروق جراء ضربات مباشرة بقنابل
الغاز
اصابات اخرى مختلفة
اصابات جراء القصف

6106

مصابا،

العدد
1343
3
1695
313
143
2

 شغلت الجمعية كامل اسطولها من سيارات االسعاف والبالغ عددها  12سيارة اسعاف.
ونظرا لالعداد الكبيرة من المصابين في بعض االيام خاصة بتاريخ ،1152/1/54
اضطرت طواقم االسعاف والطوارئ بالهالل االحمر الستخدام السيارات االدارية لنقل عدد
من المصابين الى المستشفيات.
 أخلت طواقم الجمعية  65شهيدا من مناطق مختلفة من قطاع غزة من أصل  531شهيدا
اعلنت عنهم وزارة الصحة الفلسطينية.
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 اقامت الجمعية  4نقاط طبية متقدمة موزعة على محافظات قطاع غزة الستقبال االصابات
البسيطة والمتوسطة حيث استقبلت هذه النقاط نحو  3396مصابا .وتم تحويل نحو 1921
اصابة مختلفة من النقاط الطبية الى المستشفيات المختلفة في القطاع.
 انضم نحو  511متطوع من الكوادر الطبية لكل من مستشفى القدس في غزة واالمل في
خانيونس التابعتين للجمعية ،للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية واالسعافية للمصابين الذين
بلغ عددهم  959مصابا.
المستشفى
القدس في غزة
االمل في خانيونس

عدد المصابين
313
156

كما استقبل هذان المستشفيان المئات من الحاالت الطارئة التي حولت من قبل مستشفيات وزارة
الصحة الفلسطينية نظرا لوضع الطوارئ في مستشفياتها وذلك في اطار اتفاق مسبق مع الجمعية
لتلقي الحاالت المرضية في حاالت الطوارئ.
من ناحية أخرى ،قام فريق اإلسعاف النفسي األولي في قطاع غزة بتقديم خدمة الدعم النفسي لنحو
 6724منهم 2664 :شخصا ً من المصابين ومقدمي الخدمة الطبية من مسعفين ومتطوعين واطباء
وممرضين ،وقدمت الخدمة لنحو  0473من االهالي والمرافقين ،للتخفيف من آثار الصدمة والحزن
الواقعة عليهم ،واعادة التوازن الذاتي لديهم.
وعمل فريق االسعاف النفسي االولي المكون من نحو  693من االختصاصين ً في جميع مستشفيات
وزارة الصحة الفلسطينية باالضافة الى  7مراكز االسعاف والطوارئ التابعة للجمعية ومستشفى
االمل في خانيونس والقدس في غزة التابعين للجمعية.
الضفة الغربية:
قدمت طواقم الجمعية خدماتها االسعافية واالغاثية لنحو  1895مصابا جراء اعتداءات قوات
االحتالل االسرائيلي على المواطنين الفلسطينين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بما فيها
القدس ،وهي موزعة كاالتي:
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االصابات
اصابات بالرصاص الحي
اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط
اصابة باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل
للدموع
اصابات اخرى مختلفة
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العدد
47
516
1280
52

اعتداءات تواجه طواقم ومراكز الجمعية في االرض الفلسطينية المحتلة خالل فترة التقرير:
 يتعرض أفراد وطواقم ومراكز الجمعية في أثناء تأدية واجبهم االنساني ،للعديد من االخطار
واالعتداءات المباشرة وغير المباشرة التي تعرض حياتهم للخطر ،وتلحق أضرارا جسيمة
بمراكز وسيارات االسعاف التابعة للجمعية ما يعيق تقديم الخدمات االسعافية واالغاثية
بشكل كبير للمتضررين والمصابين.
 خالل فترة التقرير ،أصيب  3من كوادر االسعاف والطوارئ بحاالت إختناق جراء اطالق
قوات االحتالل قنابل الغاز بشكل مباشر بإتجاههم أثناء عملهم في الميدان في الضفة الغربية
بما فيها القدس .كما تضررت سيارة اسعاف واحدة جراء االستهداف المباشر في الضفة
وسجلت الجمعية  11حاالت اعاقة لسيارات االسعاف حيث تم تأخير او منع السيارة
وطاقمها من الوصول الى هدفها.
 أما في قطاع غزة ،فقد تعرضت طواقم االسعاف لالستهداف المباشر من قبل قوات
االحتالل االسرائيلي ،ما ادى الى اصابة  7مسعفين بالرصاص الحي أثناء عملهم االنساني
على الحدود للقطاع .كما تعرضت  29سيارة اسعاف تابعة للجمعية الضرارمختلفة جراء
اطالق النيران وقنابل الغاز مباشرة عليها اثناء تقديمهم االسعافات االولية للمصابين في
قطاع غزة.
انتهى.
لمعلومات اضافية ،يمكن التواصل مع عراب الفقهاء  -الناطقة االعالمية في جمعية الهالل االحمر -المقر العام ،على جوال  972 599251116او هاتف رقم972 2 :
 - 2978520فرعي .8170

