مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين

Palestine Red Crescent Society

رقم2015/24:

تقرير عن التدخالت اإلنسانية لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني
()2015/12/10-12
أبرز األحداث:


قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،منذ الثالث من شهر تشرين األول/أكتوبر 120فلسطينيا ً في األرض
الفلسطينية المحتلة ،منهم  25طفال وطفلة ،و 5سيدات وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



تحتجز قوات االحتالل االسرائيلي جثمان  50شهيدا ً منذ أكتوبر الماضي.



بلغت نسبة األطفال والنساء من بين مجموع الشهداء  ،%26.8فيما بلغت نسبتهم من بين الجرحى %17
وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



تركزعدد كبيرمن االصابات بالرصاص كانت في األجزاء العليا من الجسم ،وتم عالجها في المستشفيات
المختلفة وذلك بحسب وزارة الصحة.



أصيب مئات األشخاص بجراح منذ الثالث من شهر تشرين األول/أكتوبر في األرض الفلسطينية المحتلة جراء
اعتداءات شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون (ترد أدناه األعداد التفصيلية للجرحى الفلسطينيين في
األرض الفلسطينية المحتلة والتي تعاملت معها طواقم الهالل االحمر).



أزالت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،عدد من الحواجز التي اقامتها في وقت سابق في القدس المحتلة ،ولكنها ابقت
على الحواجز والمكعبات االسمنتية في كل من حي سلوان وحي جبل المكبر وحي راس العامود وصور باهر
والعيسوية في القدس المحتلة.



وثقت الجمعية حاالت عدة منعت فيها طواقم الجمعية من تقديم االسعافات االولية للمصابين في عدد من مناطق
االرض الفلسطينية المحتلة.



تتواصل اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين على طواقم الجمعية وعلى سيارات اإلسعاف التابعة
لها .وجرى منذ الثالث من تشرين األول/أكتوبر رصد 318اعتدا ًء  ،ما أدى إلى إصابة 145مسعفا ً ومتطوعا ً
بجروح ،وإلى إلحاق أضرار مختلفة بنحو  90سيارة إسعاف ،كما جرى توثيق  87حادثا ً ُمنعت فيها سيارات
اإلسعاف من الوصول إلى وجهتها.
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تدخالت الجمعية االنسانية في االرض الفلسطينية المحتلة:

الخليل-بيت فجار 2015\12\11
انطالقا ً من واجبها الوطني ورسالتها االنسانية ،تواصل جمعية الهالل االحمر الفلسطيني تعزيز جاهزيتها لتلبية
االحتياجات االنسانية لضحايا االعتداءات االسرائيلية على أبناء شعبنا في األرض الفلسطينية المحتلة .وفيما يلي
أبرز تدخالت الجمعية في الفترة المذكورة.
حايا العديد من المدنيين وضوء عدم امكانية اخالئهم السريع من مسرح االحداث وتقديم العناية الطبية المناسبة.
قدمت طواقم الجمعية خدماتها االسعافية لنحو  370مصابا ً جراء اعتداءات قوات االحتالل على المواطنين
الفلسطينين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس ،حيث قام جنود االحتالل بإطالق الرصاص الحي
والمطاطي وقنابل الغاز عليهم ،كما اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين .وكانت تتمحور المواجهات في مناطق
القدس المحتلة ورام هللا والخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس.

2

مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين

Palestine Red Crescent Society

وكانت االصابات على النحو التالي بتاريخ ( :)2015/12/12-10
المنطقة
نوع االصابة

حي

غاز

عدد االصابات
حروق
مطاط

الضفة الغربية

38

205

48

6

قطاع غزة

35

3

14

21

المجموع الكلي

ضرب
مبرح\سقوط

المجموع

297
73

370

بلغ اجمالي عدد االصابات التي تعاملت معها طواقم الجمعية في االرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس
14469اصابة ،توزعت كاالتي:
الموقع
الضفة الغربية
قطاع غزة

التاريخ
3\10-12\12\2015
9\10-12\12\2015

المجموع
13203
1266

االنتهاكات االسرائيلية بحق طواقم وسيارات الجمعية في االرض الفلسطينية المحتلة:
تعرضت سيارات اسعاف الجمعية وطواقمها ،في أثناء تأدية واجبها االنساني ،للعديد من االنتهاكات المباشرة وغير
المباشرة .وقد الحقت هذه االعتداءات أضرارا ً جسيمة بالسيارات .وقد بلغ عدد هذه االعتداءات  6اعتداءات خالل
الفترة المذكورة .وهنا امثلة عليها:
رام هللا  -يوم الجمعة  :2015\12\11اطلقت قوات االحتالل االسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط
وقنابل الغازعلى سيارتي اسعاف تابعة للجمعية،في منطقة سلواد شرق رام هللا ما ادى الى اصابة مسعف بحالة
اختناق.
بيت لحم -يوم الجمعة  :2015\12\11استهدفت قوات االحتالل االسرائيلي سيارة اسعاف تابعة للجمعية بشكل
مباشر وأطلقت عليها قنابل الغاز خالل نقلها الصابة بالرصاص الحي ما أدى الى اصابة طاقمها بحاالت اختناق.
انتهى.

لمعلومات اضافية ،يمكن التواصل مع عراب الفقهاء  -الناطقة االعالمية في جمعية الهالل االحمر -المقر العام ،على جوال  972 599251116او هاتف رقم972 2 :
 2978520فرعي .2741
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