
دعم املرافق الصحية والبنية التحتية املترضرة يف غزة:

تفعيل مخزون الطوارئ، 
بما يف ذلك مواسري املياه 
والتجهزيات واملعّدات 
الكهربائية الالزمة لدعم 

اإلصالحات اإلضافية جنويب 
قطاع غزة.

60,000 لرت من الوقود لضمان 
تشغيل البنية التحتية الحيوية 

للمياه والرصف الصحي.

10 نّقاالت.
5 أرسّة مقّدمة لوزارة الصحة.

5 أطقم تضميد مقّدمة لجمعية الهالل 
األحمر الفلسطيين.

3 مجموعات من لوازم جرحى الحروب 
مقّدمة لوزارة الصحة.

كياس  طقمي تضميد و300 من أ
الجثامني مقّدمة للخدمات الطبية 

ية. العسكر

طقمي تضميد مقّدمان لجمعية 
السالمة.

قطع غيار مقّدمة ملولّد املستشفى 
الرتيك.

كن احتجاز. إضاءة مقّدمة لسبعة أما
19 عملية تصليح لشبكات املياه 

والرصف الصحي.

علــى إثــر تجــّدد األعمــال العدائيــة بــن غــزة وإرسائيــل خــال شــهر أيــار/ مايــو، 
االحتياجــات  لتلبيــة  أنشــطتها  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  كّثفــت 

اإلنســانية املرتتّبــة علــى جولــة التصعيــد األخــرة الــي اســتمرّت 11 يومــاً.

الــدويل  القانــون  قواعــد  احــرتام  مــدى  كثــب  عــن  الدوليــة  اللجنــة  ترصــد 
ية، وتوثـّـق التبعــات اإلنســانية املرتتبــة علــى مثل هــذه األعمال  اإلنســاين الســار
العدائيــة علــى جانــي الســياج الحــدودي الفاصــل بــن غــزة وإرسائيــل. كمــا 
كا  علــى  الســلطات  مــع  علنيــة  غــر  ثنائيــة  حــوارات  إجــراء  أننــا يف صــدد 

الطرفــن لإلعــراب عــن دواعــي قلقنــا جــرّاء التصعيــد األخــر.

وعليــه، لقــد عملنــا علــى تقييــم االحتياجــات يف جميــع أماكــن االحتجــاز يف 
يــن بالبقــاء علــى اتصــال  قطــاع غــزة، وأوصينــا الســلطات بالســماح للمحتجز

مــع عائاتهــم خــال هــذا الوقــت العصيــب.

الدعــم  يقتــر ذلــك علــى  املرافــق الصحيــة، وال  أولويتنــا يف دعــم  تتمّثــل 
املــادي، فقــد أرســلت اللجنــة الدوليــة إحــدى الفــرق الجراحيــة التابعــة لهــا إىل 

غــزة للمســاعدة يف إجــراء عمليــات جراحيــة معقــدة.

ويــأيت يف صــدارة قائمــة أولوياتنــا أيضــاً النازحــون واملنشــآت املتــررة مثــل 
ــة، باإلضافــة إىل التلــوث  ــة الحيوي ــة التحتي ــة والبني ي يع التجار ــازل واملشــار املن
باألســلحة، وذلــك بالتنســيق مــع الســلطات ذات الصلــة والجهات اإلنســانية 

الفاعلــة.

نحــن نعمــل جنبــاً إىل جنــب مــع رشكائنا يف جمعية الهال األحمر الفلســطيين 
يف غزة ونجمة داود الحمراء يف إرسائيل.

يف  العدائيــة  األعمــال  تجــدد  علــى  املرتتبــة  امللّحــة  لاحتياجــات  واســتجابًة 
اآلونــة األخــرة، يــّرت اللجنــة الدوليــة عمليــة نقــل اإلمــدادات الطبيــة مــن 
مســتودع جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيين يف رام هللا إىل فرعهــا يف غــزة 
لتجديــد املخــزون الــذي اســتهلكته خدمــة الطــوارئ الطبيــة خــال اســتجابتها 

لجولــة التصعيــد األخــرة.

وألن الصحــة النفســية ال تقــّل أهميــة عــن الصحــة البدنيــة، ســتكّثف اللجنــة 
الدوليــة جهودهــا للمســاعدة يف رفــع القــدرات املحلية لاســتجابة الحتياجات 
يــز برامــج الصحــة النفســية  الصحــة النفســية لألفــراد. كمــا أنّنــا نعمــل علــى تعز
التابعــة لنــا )»مســاعدة املســاعدين« و »التئــام الجــروح«( علــى املســتوى 

املجتمعــي يف غــزة.

إرسائيل واألرايض املحتلة
االستجابة لالحتياجات امللّحة

أيار/ مايو 2021

300 عكاز
40 كريس متحرك

60 أداة للمساعدة على الّسري 
مقّدمة لوزارة الصحة.

كرث من 750,000 شخص  توعية أ
بمخاطر الذخائر غري املنفجرة.

1000 لرت من الوقود مقّدم 
لوحدة التخلص من الذخائر 

املتفجرة.

20 كّشاف إضاءة للرأس مقّدم 
للدفاع املدين.


