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 جمعية الهالل االحمر الفلسطينين تدخالت ع رتقري
(1-31\12\2019) 

 
 
 

لتلبية جمعية الهالل االحمر الفلسطيني جاهزيتها عززت ،عماًل بواجبها الوطني ورسالتها االنسانية
ية لضحايا االعتداءات االسرائيلية على أبناء شعبنا في األرض الفلسطينالحتياجات االنسانية ا

 .أعاله تدخالت الجمعية في الفترة المذكورة المحتلة. هنا تقريرعن أبرز
 
 
 

 :االرض الفلسطينية المحتلةفي  مستجدات
 
 

  مت آخر مظاهرة من مظاهرات مسيرة العودة في العام 27/12بتاريخ  .في غزة 2019، نُظ ِّ
 

  مة لمسيرات العودة أنالجهة ، أعلنت 26/12وبتاريخ األسبوعية ستتوقف  المظاهرات المنظ ِّ
، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لهذه المظاهرات، ثم ستتواصل 2020آذار 30حتى يوم 

  على أساس شهري وفي مناسبات خاصة.
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 (:31/12/2019-1خالل فترة التقرير ) تدخالت الجمعية االنسانية
   
 

 قطاع غزة:
 

 ،صابم201نحوا خدماتها االسعافية لهوقدمت طواقم الجمعية ومتطوع ،خالل فترة التقرير

 كاالتي:  اإلصابات توزعتو
 

 العدد االصابات

 7 اصابات بالرصاص الحي

 113 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل ات اصاب
 للدموع

46 

بالحروق جراء ضربات مباشرة بقنابل ات اصاب
 الغاز

21 

 12 )سقوط،حروق...(مختلفة اخرى اتاصاب

 اصابات جراء القصف
 

2 

 
 :الضفة الغربية

 

  جراء اعتداءات قوات  ،ًامصاب 42قدمت طواقم الجمعية خدماتها االسعافية واالغاثية لنحو

بما  ،ةفي مناطق مختلفة من الضفة الغربيعلى المواطنين الفلسطينين  االحتالل االسرائيلي
 موزعة كاالتي: االصابات ، وفيها القدس

 
 العدد االصابات

 7 اصابات بالرصاص الحي

 13 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

اصابة باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل 
 للدموع

20 

 2 اخرى مختلفة اتاصاب
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  : تقريرخالل فترة ال واجه طواقم ومراكز الجمعية في االرض الفلسطينية المحتلةاالنتهاكات التي ت

 
المباشرة االنتهاكات للعديد من  يتعرض أفراد وطواقم ومراكز الجمعية أثناء تأدية واجبهم االنساني،

وغير المباشرة التي تعرض حياتهم للخطر، وتلحق أضرارا جسيمة بمراكز وسيارات االسعاف 
 . والمصابين ضررينما يعيق تقديم الخدمات االسعافية واالغاثية بشكل كبير للمت ،التابعة للجمعية

 

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

  .االيمن في منطقة خزاعةبالكتف بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط   متطوع
 

 في الضفة الغربية  تعرضت طواقم وسيارات اإلسعاف التابعة للجمعية ، خالل فترة التقرير
 بيت جاال.  -شارع النفق  فيلمصاب  وصول منع  ةلحال
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