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 جمعية الهالل االحمر الفلسطينيعن تدخالت تقرير 
(1-30\6\2019) 

 
 

لتلبية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني جاهزيتها عززت ،عماًل بواجبها الوطني ورسالتها االنسانية
لضحايا االعتداءات االسرائيلية على أبناء شعبنا في األرض الفلسطينية الحتياجات االنسانية ا
 .أعاله تدخالت الجمعية في الفترة المذكورة محتلة. هنا تقرير عن أبرزال
 
 

 :االرض الفلسطينية المحتلةفي  مستجدات
 

 ين وقوات االحتالل االسرائيلي مستمرة في كافة يالتزال المواجهات بين المحتجين الفلسطين
يكي "دونالد عالن الرئيس االمرا عقب ، واشتدث حدتهاأرجاء االرض الفلسطينية المحتلة

 ترامب" القدس عاصمة لدولة اسرائيل.
 

 والذي تجلى  ،ستمر سلطات االحتالل بفرض حصارها االقتصادي على السلطة الفلسطينيةت
عدة قطاعات  فيمبالغ ضخمة من أموال المقاصة الضريبية، االمر الذي سيؤثر بإقتطاع مؤخرا 

 القطاع الصحي.  برزها حياتية ومن أ
 

  استشهد المسعف في الجمعية بقطاع غزة  "محمد الجديلي" متأثراً  2019\6\10بتاريخ
من  برصاص معدني مغلف بالمطاط مباشرة باألنف التي أصيب بها جراء استهدافه بجراحه

اإلنساني خالل مسيرات العودة بتاريخ لواجبه  تأديته أثناء ،قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
  شمال قطاع غزة. 2019\5\3
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 :(2019\6\30\1خالل فترة التقرير ) تدخالت الجمعية االنسانية
 

 
 قطاع غزة:

 

 ،صابام566 نحوها خدماتها االسعافية لوقدمت طواقم الجمعية ومتطوع ،خالل فترة التقرير

 كاالتي: توزعت 
 

 العدد االصابات

 81 اصابات بالرصاص الحي

 98 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل  اتاصاب
 للدموع

268 

بالحروق جراء ضربات مباشرة بقنابل ات اصاب
 الغاز

90 

 29 )سقوط،حروق...(اخرى مختلفة اتاصاب

 اصابات جراء القصف
 

0 

 
 

  أعضاء فريق التدخل  من ا  اختصاصي 50 تم تقديم خدمة اإلسعاف النفسي األولي من قبل

لمصابين ومقدمي الخدمة الطبية، من الجرحى وا شخصا   369لنحو  طاع،النفسي الطارئ بالق

ضافة إلى األهالي والمرافقين، للتخفيف من آثار الصدمة والحزن الواقعة عليهم، وإعادة إ

 التوازن الذاتي لديهم.

  وعمل فريق االسعاف النفسي االولي في جميع مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية

باالضافة الى مراكز االسعاف والطوارئ التابعة للجمعية ومستشفيي االمل في خانيونس 

 والقدس في غزة التابعين للجمعية. 
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 :الضفة الغربية
 

  جراء اعتداءات  ،ًامصاب 240قدمت طواقم الجمعية خدماتها االسعافية واالغاثية لنحو

في مناطق مختلفة من الضفة على المواطنين الفلسطينين  قوات االحتالل االسرائيلي
 ، وهي موزعة كاالتي: بما فيها القدس ،ةالغربي

 
 العدد االصابات

 0 اصابات بالرصاص الحي

 91 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

غاز المسيل اصابة باالختناق جراء استنشاق ال
 للدموع

122 

 27 اخرى مختلفة اتاصاب

 
 

  : خالل فترة التقرير واجه طواقم ومراكز الجمعية في االرض الفلسطينية المحتلةاالنتهاكات التي ت
 

المباشرة االنتهاكات للعديد من  يتعرض أفراد وطواقم ومراكز الجمعية أثناء تأدية واجبهم االنساني،
ض حياتهم للخطر، وتلحق أضرارا جسيمة بمراكز وسيارات االسعاف وغير المباشرة التي تعر

 . والمصابين ما يعيق تقديم الخدمات االسعافية واالغاثية بشكل كبير للمتضررين ،التابعة للجمعية
 

  لست وسيارات اإلسعاف التابعة للجمعية  تعرضت طواقم االسعافأما في قطاع غزة، فقد
 إصابة إلى أدىما  ،ن قبل قوات االحتالل االسرائيليباشر مماستهداف و نتهاكاحاالت 
ضربات قنابل غاز، أثناء بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و ينومسعف ينمتطوعخمس 

 ألضرارللجمعية  تابعة إسعاف ةيارس كما تعرضتقطاع. العملهم اإلنساني على حدود 
 .غاز مباشرة عليهاالابل نق إطالقجراء 

 

  ،يارات اإلسعاف التابعة للجمعية في الضفة الغربية  تعرضت طواقم وسخالل فترة التقرير
 .قبل قوات االحتالل االسرائيلي لحالة إعاقة ومنع وصول واحدة  إلى هدفها من 
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