
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראלפעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב
 2007 יוני  - שטחי האוטונומיהבהכבושים ו

צלב ה: להלן (האדום הצלב של הבינלאומי האוטונומיה פועל הוועד ובשטחי הכבושים
נבה 'ובעיקר אמנת ג,  של המשפט ההומניטרי הבינלאומי הנאמןולהבטחת יישומ

 . סכסוך מזוין וכיבושבעת אזרחים 

  האוכלוסייה האזרחית כלפי 

לעקוב אחר הסוגיה הנמשכת של אלימות מתנחלים והשלכותיה ינלאומי הצלב האדום הבך 
כדי ,  הנוגעות בדבר פנה לרשויות ישראליות שונותהצלב האדום הבינלאומי. של העיר חברון

  .להבטחת אכיפת החוקנמרצת יידית ו

 ההשלכות בהרחבה על אודות עם המינהל האזרחי הישראלי דן צלב האדום הבינלאומי
השיח הנמשך בנושא מיועד להבטיח לחקלאים פלשתיניים גישה סדירה .  ההפרדה במחוז
  ").ו הירוקהק"ר ההפרדה לבין 

מי  לבצע רישום שלעל מנת ,  מספר ביקורי עצוריםהצלב האדום הבינלאומיערכו צוותי , זה
היתה גם לוודא מה עלה בגורלם של מי תכלית הביקורים  . ם במהלך העימותים ולאחריהם

  . נים ברצועת עזה במקומות מעצר שוצלב האדום הבינלאומי

על מנת לפגוש בעצורים המוחזקים , אף ביקרו מתקני מעצר ברחבי הגדה המערבית ינלאומי
  .בחלק מהמקומות ניתן סיוע כגון בגדים וערכות היגיינה. ירום

  צר

 פלשתיניים סדיר עצורים פן באוצלב האדום הבינלאומיר ה מבק,האוטונומיה ובשטחי בושים
באופן חסוי  נמסרות צלב האדום הבינלאומיהבחנות והמלצות ה. יהםאלהיחס אחר  וםמעצר

  מות מעצר ישראליים

בתי סוהר , תחנות משטרה, ולל מתקני השהייהכ,  מקומות מעצר20 לב האדום הבינלאומי
  .ערכים ביקורים מידי שבוע

  חים הפלשתיניים

תחנות משטרה ומתקני מעצר אחרים המנוהלים על ,  בתי סוהרצלב האדום הבינלאומינציגי ה
  .רצועת עזהב וכרם-בטול, נין'בג, שכםב, קלקיליהב, יריחוב, מאללהרב, חברוןב, ת בבית לחם

   לעצוריםדעות צלב אדום

זרח ירושלים ממ, הגדה המערביתמ,  מתירה למשפחות מעזהצלב האדום הבינלאומיחות של ה
  .יםקרובי משפחה המוחזקים במקומות מעצר ישראלי

  . קרובי משפחה הנתונים במעצר5,774וביקרו ,  מקומות מעצר ישראליים27 - מבקרים ל14

 900 -ופוגעת בכ,  השעיה זו בעינה עומדת-ונכון לעכשיו ,  ביוני6 -השעו את ביקורי המשפחות ב
  .קים בבתי סוהר ישראליים

 חדשות ות הנושאהודעות 1,000: אדום הינם דרך נוספת לקיום קשרי משפחה בעת מעצר
  . צלב האדום הבינלאומינמסרו באמצעות ה לבין קרוביהם 

 ערך מאות שיחות טלפון לקרובי משפחה על מנת להודיעם את מקום הימצאם ושלומם של מי
ע
  
 
 

 בשטחים, בישראל
 )האדום הבינלאומי

הרביעית בדבר הגנת
  
  

  הגנה 
  

יחס של כבודקידום 
  

בגדה המערבית המשי
 2Hהחמורות ברובע 
מת לדחוק בהן לפעילו

ה, ועוד במחוז חברון
ההומניטריות של גדר

בין גד(לאזור קו התפר 

האירועים בעבעקבות 
שחירותם נשללה מה

השזכו בעבר לביקורי 

צלב האדום הב הנציגי
על פי התקנות לשעת ח

  
מעקב אחר תנאי מע

  
הכ בשטחים, בישראל

כדי לעקוב אחר תנאי 
  .לרשויות הממונות

  
ביקורי עצורים במקו

  
צביקר ה, בחודש מאי

ומתקני חקירה בהם נ
  

ביקורי עצורים בשט
  

ביקרו , בצד הפלשתיני
ידי הרשות הפלשתיני

  
והוביקורי משפחות 

  
תוכנית ביקורי המשפ

הגולן הכבוש לבקר מו

311,נסעו , בחודש מאי

 הרשויות הישראליות
 המוחז,עצורים מעזה

צלב הודעות חילופי 
בין עצוריםמשפחתיות 

צלב האדום הבינלאוה
  .  עצוריםקרובים

  
  

 



  סיוע

   סיוע בעקבות הריסת בתים

חבילות מזון ופריטים , ערכות מטבח, שמיכות,  מזרניםהאדום הבינלאומי

  2Hכנית סיוע באזור 

 משפחות שנפגעו במיוחד 1,735 - חבילות מזון ל3,470 צלב האדום הבינלאומיחילק ה, )עיר העתיקה בחברון 

 - ל צנצנות טחינה 549 - ו ערכות היגיינה26, ג קמח חיטה" ק100,  חבילות מזון228 סיפק הבינלאומי

  (cash for work) מיכה לצורך מחיה ותוכנית מזומנים תמורת עבודה

של תשתיות וחקלאות ברחבי הגדה 

 משקי בית לפתח דרכים חדשות ליצירת הכנסות על אף ההגבלות על 12 -חיה איפשרו ל

    בישראלארגון מגן דוד אדוםשיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו

הסהר האדום 

 שאורגנו על ידי ,למשפט הומניטרי בינלאומים קורסים מתקדמיחלק ב הצלב האדום הבינלאומי

  : בין מגן דויד אדום לבין הסהר האדום הפלשתיניהסדרי ביצועזכר הבנות והסכם 

 הצלב האדום והסהר ארגוניל 

בדבר תיאום , ת החירום בתחנת אשקלוןפוא

   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומיצלב האדום הבינלאומיידום המודעות ל

 נלאומיצלב האדום הביה .כל המעורבים בסכסוך מזויןחלה על   על כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומיחריותא

הכנס התקיים .  שנות כיבוש40אוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל אביב כנס לציון 

העקרונות הבסיסיים של המשפט על  וצלב האדום הבינלאומי הסדירות על האות

 ההומניטרי 
עבור עובדי ארגון הסהר  כןו, מועצות הכפרים, ממשלתיים-ארגונים לא, מרכזי נשיםהבינלאומי עבור חברות ב

  .האדום הפלשתיני ומתנדביו בגדה המערבית ובעזה

  
תוכנית

  
צלב דה המערבית ובעזה סיפק ה בג

  . משפחות שאת בתיהם הרסו כליל או חלקית11 -ל, חיוניים אחרים על פי הצורך
  
תו
  

)2H ב
  .פגיעות משפחות 1,173עבור , ג תוספת קמח חיטה למשפחה" ק10 - למעלה מכמו גם, סגרים נוקשיםכתוצאה מ

  
ס  יוע חירום

  
הצלב האדום 

  . ברצועת עזהליהמאל אדוון ואל אכ, ם אל שיפאבתי החוליכולל ,  משפחות נזקקות בגדה המערבית ובעזה159
  
ת
  
ה שונים  ימי עבודה בפרויקטים6,879  אף שילם תמורתלב האדום הבינלאומיצ

  .רצועת עזהבהמערבית ו

תוכניות תמיכה לצורך מ
 צלב האדום הבינלאומיהסיוע , באופן כללי. התנחלויות או גדר ההפרדה, חופש התנועה שנאכפו באמצעות סגרים

  .ראשי צאן או בקר או חומרים לשיקום סירות, ערכות מקצועיות, חממותאביזרי  כגון יטיםפרכולל 
  
 

  
סניף העזתי של  ב וארגון הסהר האדום הפלשתיני אומדן נזקיםהצלב האדום הבינלאומיהכינו , וני בי

 אמבולנסים 13, ין תרבותיבנ, ין מינהלהיבנ, מחסני ציוד רפואי,  אשר כלל  את בית החולים אל קודס,יניהפלשת
במטרה לסייע לסהר האדום הפלשתיני לשוב לפעילות מלאה בעקבות תוצאות העימותים , יחידה לניהול משבריםו

  .במתקנים אלה
  

נטל , רמאללה ב
  . למנהלים האדמיניסטרטיביים של  סניפיו ברחבי הגדה המערבית,הסהר האדום הפלשתיני

 
ִמ
  

לאומית ששר החוץ לשעבר של פינלנד והמזכיר הכללי לשעבר של  הפדרציה הבינ  
התפקיד אותו ימלא כמשגיח על יישומם של ביקר בישראל ובשטחים הפלשתיניים במסגרת , ֶּפר סֵטנֵּבק, האדום

  .יםהלאומירגונים י האנעל ידי ש ִמזכר ההבנות והסכם הסדרי הביצוע
  

ובפרט עם שירותי ר, תקיים שיתוף פעולה הדוק עם מגן דויד אדום ה
  .אל מחוץ לעזה ים המהירי ופינו)פצועי ירי וחולים כרוניים (הסעת חולים

  
  
ק
  
ה

כמו גם לתפקידו ולפועלו של הצלב האדום , מניטרי הבינלאומיתומך במאמציהם על ידי קידום מודעות למשפט ההו
  . הבינלאומי

 בנערך, ביוני
הצלב האדום הכנס אורגן על ידי . פלשתיני-וך הישראליוהתמקד בדיני הכיבוש בסכס, במשך שלושה ימים

בשיתוף פעולה , אוניברסיטת תל אביבבמרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים ו, הבינלאומי
   .עם קרן קונרד אדנאואר

בהרצהמשלחת המשיכה 
  . ושרות בתי הסוהרמשטרה הצבאיתהשל ר ההפרדה ההומניטרי הבינלאומי לחיילים ביחידת מעברי גד

עקרונות בסיסיים של המשפטעל  וצלב האדום הבינלאומינערכו הרצאות על פעילויות ה, בצד הפלשתיני


