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لتلبية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني جاهزيتها عززت ،عمالً بواجبها الوطني ورسالتها االنسانية
طينية لضحايا االعتداءات االسرائيلية على أبناء شعبنا في األرض الفلسالحتياجات االنسانية ا

 .أعاله تدخالت الجمعية في الفترة المذكورة وهنا تقرير عن أبرز. المحتلة
 
 

 :االرض الفلسطينية المحتلةفي الوضع تطورات 
 

  الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع )االرض الفلسطينية المحتلة تصاعدت حدة المواجهات في
وازدادت . عاصمة لدولة اسرائيل القدس" دونالد ترامب"بعد اعالن الرئيس االمريكي  (غزة

حدة المواجهات في نهاية شهر اذار بمناسبة يوم االرض الذي يصادف الثالثين من اذار في كل 
لقطاع التي ال حدود اعلى " مسيرات العودة"هرون عام وخاصة في قطاع غزة حيث نظم المتظا

حداث بمناسبة ذكرى النكبة ، والتي شهدت تطورا بحدة االتزال مستمرة حتى فترة اعداد التقرير
  . ايار من كل عام 51السبعين التي تصادف 

 

  من القيمة االجمالية لنداء االستغاثة % 51تم المساهمة من الشركاء المختلفين للجمعية بمقدار
لتستطيع الجمعية االستمرار بتقديم خدماتها االسعافية الذي أطلقته الجمعية في شهر نيسان 

للشعب الفلسطيني متوسط ية واالجتماعية والنفسية على المدى القصير والواالغاثية والتأهيل
في حدة المواجهات واالحتجاجات نتيجة تصاعد  ،الطارئة وتلبية احتياجاته االنسانية والصحية

 :  االتي الرابط ىعل االطالعلمعلومات اكثر عن النداء، يرجى . االرض الفلسطينية المحتلة
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=24524&ca

tid=4&parentid=11185 
 
 
 
 
 

https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=24524&catid=4&parentid=11185
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=24524&catid=4&parentid=11185
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 :(01/7/8112 - 1/7)خالل فترة التقرير  تدخالت الجمعية االنسانية

 
 :قطاع غزة

 
 خاللاإلغاثة للمصابين فاً ومتطوعا في خدمات االسعاف والطوارئ ومسع 385شارك نحو 

  .لقطاع غزة االحتجاجات الدائرة على الحدود
 

توزعت  ،مصاباً  171 قدمت طواقم الجمعية ومتطوعيها خدماتها االسعافية ل ،خالل فترة التقرير

 : كاالتياالصابات 
 

 العدد االصابات

 595 اصابات بالرصاص الحي

 0 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اصابات

باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل ات اصاب
 للدموع

160 

بالحروق جراء ضربات مباشرة بقنابل ات اصاب
 الغاز

535 

 88 اخرى مختلفة اتاصاب

 اصابات جراء القصف
 

51 

 
 

 شهيداً  30من أصل  ،مناطق مختلفة من قطاع غزةمن  شهداء 8 طواقم الجمعية  أخلت
  . خالل فترة التقرير عنهم وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت

 

 اإلصاباتالستقبال  ،وخانيونسغزة في محافظتي  تينمتقدم تينطبي نقطتينالجمعية  أقامت 
 515و تم تحويل نحو.  مصاباً 560حيث استقبلت هذه النقاط نحو  ،البسيطة والمتوسطة

، خالل فترة التقرير ى المستشفيات المختلفة في القطاعمن النقاط الطبية ال مختلفة إصابة
 .إلى مستشفى األمل 33إلى مستشفى القدس و  506منها 
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  في  واألملمستشفى القدس في غزة من الكوادر الطبية لكل من  اً متطوع 215انضم نحو
 يةاالسعافالطبية وخدمات للمشاركة في تقديم ال والفروع ،خانيونس التابعتين للجمعية

 .للمصابين 
 

 عدد المصابين المستشفى

 506 القدس في غزة 

 33 االمل في خانيونس 

 
 

 أعضاء  من اختصاصي 44تم تقديم خدمة اإلسعاف النفسي األولي من قبل ، من ناحية أخرى

من الجرحى والمصابين ومقدمي الخدمة  972فريق التدخل النفسي الطارئ بالقطاع، لعدد 

من األهالي والمرافقين، للتخفيف من آثار الصدمة والحزن  992الطبية، باإلضافة إلى 

 .الواقعة عليهم، وإعادة التوازن الذاتي لديهم

 باالضافة الىوزارة الصحة الفلسطينية مستشفيات  جميعفي اف النفسي االولي وعمل فريق االسع

في غزة التابعين مراكز االسعاف والطوارئ التابعة للجمعية ومستشفى االمل في خانيونس والقدس 

 . للجمعية
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 :الضفة الغربية

جراء اعتداءات قوات  ،ًامصاب 177قدمت طواقم الجمعية خدماتها االسعافية واالغاثية لنحو 

بما فيها  ة،في مناطق مختلفة من الضفة الغربيعلى المواطنين الفلسطينين  االحتالل االسرائيلي
 : ، وهي موزعة كاالتيالقدس

 العدد صاباتاال

 6 اصابات بالرصاص الحي

 58 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

اصابة باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل 
 للدموع

88 

 15 اخرى مختلفة اتاصاب

 
 

  : خالل فترة التقرير اعتداءات تواجه طواقم ومراكز الجمعية في االرض الفلسطينية المحتلة
 

 االنتهاكات للعديد من  أثناء تأدية واجبهم االنساني،ومراكز الجمعية طواقم يتعرض أفراد و
المباشرة وغير المباشرة التي تعرض حياتهم للخطر، وتلحق أضرارا جسيمة بمراكز 

ما يعيق تقديم الخدمات االسعافية واالغاثية بشكل كبير  ،سيارات االسعاف التابعة للجمعيةو
 . والمصابين للمتضررين

 

 إعاقة وصول سيارات االسعاف حاالت  7في الضفة الغربية تم تسجيل فترة التقرير،  خالل
   . الى هدفها

 

  تعرضت طواقم االسعاف لالستهداف المباشر من قبل قوات أما في قطاع غزة، فقد
ين بشظايا وضربات مسعفمن المتطوعين وال 9  إصابة إلى أدىما  ،االحتالل االسرائيلي
 إسعاف ةسيار كما تعرضت. على الحدود للقطاع اإلنساني مأثناء عمله ،قنابل غاز واختناق

 .غاز مباشرة عليها ةبلنق إطالقجراء  ألضرار تابعة للجمعية واحدة 
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