
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראלפעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב
 2007  מאי - 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 

עם נושאי משרות בממשלת ישראל ינלאומי הצלב האדום הבדן , ניטרית השוטפת שלו
השפעה זו קשורה . במספר תחומים הנוגעים למזרח ירושליםעל המצב ההומניטרי  ישראל 
ניתוק מזרח ירושלים מיתר חלקי הגדה ל והרחבת התנחלויותל, יות הריסת הבתיםלמדינ

אלימות ,  לבין עצמם הפלגים הפלשתינייםביןל לחמושים פלשתיניים והן " הן בין צה,לימות
רונות הבסיסיים של  לכבד את העק לכל הכוחות המזויניםצלב האדום הבינלאומיקרא ה, ה

על ידי נקיטה באמצעי זהירות בעת , בינלאומי על ידי הבחנה בכל עת בין לוחמים לבין אזרחים
  .  קפדני של עקרון המידתיות

 הפרדה סטיית גדר ה שלהן  , לעקוב אחר ההשלכות ההומניטריותצלב האדום הבינלאומיך ה
ל על אזרחים פלשתיניים כדי להגן על "ים והן של הגבלות חופש התנועה שהטיל צה

 שבו , בעיר חברון2H הקדיש תשומת לב מיוחדת למקרה הייחודי של אזור אדום הבינלאומי
  .ת הכלכליות והחברתיות של הגבלות מעין אלה

  צר

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

  לייםמות מעצר ישרא

בתי סוהר , תחנות משטרה, כולל מתקני השהייה,  מקומות מעצר20 ב האדום הבינלאומי
  .ערכים ביקורים מידי שבוע

  חים הפלשתיניים

ר אחרים המנוהלים על תחנות משטרה ומתקני מעצ,  בתי סוהרצלב האדום הבינלאומינציגי ה
  .רצועת עזהבשכם וב, טובאסב, קלקיליהב, יריחוב, רמאללהב, חברוןב, ת בבית לחם

   לעצוריםדעות צלב אדום

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

  . קרובי משפחה הנתונים במעצר7,052וביקרו ,  מקומות מעצר ישראליים27 - מבקרים ל15

 חדשות ות הנושאהודעות 1,194: ום 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 
  

כחלק מהפעילות ההומ
של מדיניותה תבהשפע

, להקמת גדר ההפרדה
   . המערבית

בעקבות התגברות הא
אשר פגעה ברצועת עז
המשפט ההומניטרי ה
התקיפה ועל ידי יישום

המשי, בגדה המערבית
לתוך השטחים הכבוש

צלב הה. ההתנחלויות
ההשלכוקשות במיוחד 

  
אחר תנאי מעמעקב 

  
הכ בשטחים, בישראל

כדי לעקוב אחר תנאי 
  .לרשויות הממונות

  
ביקורי עצורים במקו

  
צלביקר ה, בחודש מאי

ומתקני חקירה בהם נ
  

ביקורי עצורים בשט
  

ביקרו , בצד הפלשתיני
ידי הרשות הפלשתיני

  
והוביקורי משפחות 

  
תוכנית ביקורי המשפ

כבוש לבקר הגולן המו

753,נסעו , בחודש מאי

צלב אדהודעות חילופי 
 עצוריםביןמשפחתיות 

צלב האדום הבינלאוה
  . קרובים עצורים

  
  

 
 



  סיוע
  

  תוכנית סיוע בעקבות הריסת בתים
  

חבילות מזון ופריטים , ערכות מטבח, שמיכות, מזרנים צלב האדום הבינלאומיבגדה המערבית ובעזה סיפק ה
  . משפחות שאת בתיהם הרסו כליל או חלקית8 -ל, חיוניים אחרים על פי הצורך

  
  2Hתוכנית סיוע באזור 

  
 משפחות שנפגעו במיוחד 1,741 - חבילות מזון ל3,482 צלב האדום הבינלאומיחילק ה, )2H(בעיר העתיקה בחברון 

  .פגיעות משפחות 1,177עבור , ג תוספת קמח חיטה למשפחה" ק10 - למעלה מכמו גם, שיםסגרים נוקכתוצאה מ
  

  סיוע חירום
  
פלטות  13,  ערכות מטבח25,  ערכות היגיינה48, ג קמח חיטה" ק63,  חבילות מזון154 סיפק צלב האדום הבינלאומיה

 - קומקומים ל13 - מגשים ו13,  דליים13,  יריעות ברזנט13,  כסאות26,  מזרנים52,  שמיכות156,  ומנורות גזבישול
ומשפחות , בעת פעולות צבאיות נמשכותבביתן כולל משפחות שנלכדו ,  משפחות נזקקות בגדה המערבית ובעזה95

  . במזרח ירושליםפתעטפון ישמעניות שבתיהן ניזוקו 
  

  (cash for work) מחיה ותוכנית מזומנים תמורת עבודהתמיכה לצורך 
  
 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות ברחבי הגדה 8,113 אף שילם תמורת לב האדום הבינלאומיהצ

  .רצועת עזהבהמערבית ו

לות על  משקי בית לפתח דרכים חדשות ליצירת הכנסות על אף ההגב106 -תוכניות תמיכה לצורך מחיה איפשרו ל
 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 פריטיםכולל 
  
 

   שראל ביארגון מגן דוד אדוםשיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו
  

 3נחגג השנה על ידי ארגון הסהר האדום הפלשתיני באמצעות סדנה בת )  במאי8(יום הצלב האדום והסהר האדום 
.  הצלב האדום והסהר האדוםה הבינלאומית שלתנועעל ה עקרונות הומניטריים ועל, שאורגנה ברמאללה ,ימים

"  במאי8 "אירועי .  בסדנהזרחית נטלו חלקהאמהקהילה הרשות הפלשתינית ומ, צלב האדום הבינלאומינציגים מה
   .אחרים נערכו בסניפי ארגון הסהר האדום הפלשתיני ברחבי הגדה המערבית ועזה

  
,  לשדרותצלב האדום הבינלאומינסעה משלחת של ה, )א"מד ( בישראלארגון מגן דוד אדוםבשיתוף עם ,  במאי21 -ב

 של לכות ההומניטריותבאופן בלתי אמצעי את ההשעל מנת לבחון , רקטות מעזהשיגור בעקבות ההסלמה ב
מאמצי החירום וצוותי שירותי רפואת עבודת שפעה על הה, פגיעה בקהילהה, רכושלשנגרמו כולל נזקים , ההתקפות

  .א להגדלת יכולתם המבצעית"מד

 
הון -מר יונג, מיתקוריאנית והבינלאו-בלוויית מנהל היחידה הבין, סנג האן-ר וואן"ד, נשיא הצלב האדום הקוריאני

עם , לאורך שבוע, ביקרו במשרדי הצלב האדום הבינלאומי בירושלים בטרם החלו בתוכנית עבודה אינטנסיבית, רים
מבקרים נוספים באזור כללו נציגים של הצלב האדום ההולנדי . א בישראל"ארגון הסהר האדום הפלשתיני ועם מד

  .והצלב האדום הספרדי
  
  

   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומידום הבינלאומיצלב האקידום המודעות ל
  
 צלב האדום הבינלאומיה .כל המעורבים בסכסוך מזויןחלה על   על כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומיחריותהא

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

בשיתוף פעולה , יתנה הרצאה נוספת במסגרת סדרת הרצאות האורח בנושא המשפט ההומניטרי הבינלאומינ, במאי
-אביב ואלוף משנה פנינה שרביט-בנבנישתי מאוניברסיטת תל' על ידי פרופ, עם האוניברסיטה העברית בירושלים

חובות מוסדיות "רתה היתה שכות, הרצאהב. ראש מחלקת הדין הבינלאומי במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי, ברוך
  .ממשלתיים והעוסקים במשפטים-ארגונים לא, ישראלמ נכחו חברי אקדמיה ",בדיני מלחמה

העקרונות הבסיסיים של המשפט על  וצלב האדום הבינלאומי הסדירות על הבהרצאותהמשלחת המשיכה 
  .משטרה הצבאיתהשל רדה ר ההפל ולחיילים ביחידת מעברי גד"ההומניטרי הבינלאומי למפקדי מחסומים בצה

עקרונות בסיסיים של המשפט ההומניטרי על  וצלב האדום הבינלאומינערכו הרצאות על פעילויות ה, בצד הפלשתיני
 עבור עובדי ארגון כמו גם , ממשלתיים וכוחות בטחון-ארגונים לא, חברות במרכזי נשים, הבינלאומי עבור סטודנטים

  .ה המערבית ובעזההסהר האדום הפלשתיני ומתנדביו בגד


