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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 لمحتلة. هنا تقرير عن أبرزا
 
 

 :االرض الفلسطينية المحتلةفي  مستجدات
 

  شهيداً،من بينهم ثمانية أطفال وثالثة  35أسفرت األحداث األخيرة في قطاع غزة عن استشهاد
 الفلسطينية.حة امرأة، وفقاا لوزارة الص 11طفًلا و 51آخرين، منهم  106وإصابة نساء، 

  
 

 وتزداد حدة حتى اآلن، 2018آذار   نهاية منذ مسيرات العودة في قطاع غزة مستمرة التزال 
في يوم الجمعة من كل  ،ين وقوات االحتالل االسرائيلييالمواجهات بين المحتجين الفلسطين

 .على الحدود الشرقية لقطاع غزة أسبوع
 
 

 لمنظمة الصحة العالمية ً ممن أصيبوا في أطرافهم  جريح 1200ا يقارب م،  (WHO)تبعا
محدودة أصبحت  الخدمات هذه  ولكن، لتركيب أطرف صناعية بحاجةمن قطاع غزة السفلية 

 .بسبب تكلفتها المالية باهظة الثمنجداً 
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 (:30/11/2019-1خالل فترة التقرير ) تدخالت الجمعية االنسانية
   
 

 
 

 قطاع غزة:
 

 ،صابام332 نحوها خدماتها االسعافية لوقدمت طواقم الجمعية ومتطوع ،ريرخالل فترة التق

 كاالتي:  اإلصابات توزعت .شهيداً  35من أصل  شهيداً  23وانتشلت 
 

 العدد االصابات

 71 اصابات بالرصاص الحي

 92 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل ات اصاب
 موعللد

59 

بالحروق جراء ضربات مباشرة بقنابل ات اصاب
 الغاز

34 

 17 )سقوط،حروق...(اخرى مختلفة اتاصاب

 اصابات جراء القصف
 

59 
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  عائلة تضررت منازلها جراء القصف  19قدمت فرق اإلغاثة في الجمعية خدماتها  ل
نظيف، أدوات مواد ت بطانيات،مواد إغاثية اشتملت على )مدافىء،  اإلسرائيلي ووزعت

 شوادر...الخ(. مطبخ،
 

  أعضاء فريق التدخل  من ا  ختصاصيإ122تم تقديم خدمة اإلسعاف النفسي األولي من قبل

لمصابين ومقدمي الخدمة الطبية، من الجرحى وا شخصا   498لنحو  النفسي الطارئ بالقطاع،

افة إلى األهالي والمرافقين، للتخفيف من آثار الصدمة والحزن الواقعة عليهم، وإعادة ضإ

 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 

 دس في غزة التابعين للجمعية. والق
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 :الضفة الغربية

  جراء اعتداءات  ،ًامصاب 314قدمت 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 صاباتاال

 8 اصابات بالرصاص الحي

 47 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

اصابة باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل 
 للدموع

243 

 16 اخرى مختلفة اتاصاب
 

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

المباشرة االنتهاكات للعديد من  فراد وطواقم ومراكز الجمعية أثناء تأدية واجبهم االنساني،يتعرض أ
وغير المباشرة التي تعرض حياتهم للخطر، وتلحق أضرارا جسيمة بمراكز وسيارات االسعاف 

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

  ،لحالتي  وسيارات اإلسعاف التابعة للجمعية تعرضت طواقم االسعاففي قطاع غزة 
 مسعف إصابة إلى أدىما  ،باشر من قبل قوات االحتالل االسرائيليماستهداف و نتهاكا

واصابة سيارة االسعاف ما أدى إلى أضرار ،بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط   متطوع
  في هيكلها.

 

 في الضفة الغربية  تعرضت طواقم وسيارات اإلسعاف التابعة للجمعية رير، خالل فترة التق
أثناء تأديتهم لواجبهم  لمصاب على مفترق بيت عوا بالخليل، في  وصول منع  ةلحال

 اإلنساني.
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