
  

  דכון פעילות

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

השלכות ההומניטריות ל אשרמשיך להתערב אצל הרשויות הישראליות בהאומי 
במיוחד במחוזות חברון וטול , בתוך השטחים הכבושיםבלתי חוקי של גדר ההפרדה 

 מהבעיות בהן נתקלים חקלאים פלשתיניים המבקשים  מודאג במיוחד הבינלאומי
, )הקרקעות שבין הקו הירוק וגדר ההפרדה" (אזור קו התפר"עלות פרטית והנמצאות ב

  .דדות חלק מהקהילות המבודדות החיות שם

  .ן יעיל למישרין ובאופ2007נה להבטחת ניהולו של מסיק הזיתים 

נוכחותם של מאחזים והתנחלויות ישראליים קשר לרשויות הנוגעות בדבר בפנה לאומי 
כגון התופעה הנמשכת של אלימות מתנחלים , הבעיות הנובעות מכך באזור

ושא המשך הריסת בתים ב האדום הבינלאומי אף פנה לרשויות הנוגעות בדבר בנ
  .טריות

  צר

 באופן סדיר עצורים הצלב האדום הבינלאומימבקר , כבושים ובשטחי האוטונומיה
הצלב האדום  הבחנות. על מנת לעקוב אחר תנאי המעצר שלהם והיחס כלפיהם, הם
  . לרשויות הממונות באופן חסויותוגשיו מ

   מעצר ישראלייםקני

תחנות , כולל מתקני השהייה,  מקומות מעצר20 -ב צלב האדום הבינלאומיקר ה
  .מתקני חקירה בהם נערכים ביקורים מידי שבוע

  חים הפלשתיניים

 ,תחנות משטרה ומתקני מעצר אחרים,  בתי סוהרצלב האדום הבינלאומירו נציגי ה
  טובאס, קלקיליה, סלפית, נין'ג, שכם, יריחו, רמאללה, שות הפלשתינית בבית לחם

  לעצוריםדעות 

, הגדה המערביתמ,  למשפחות מעזהאפשרת ממיצלב האדום הבינלאופחות של ה
  .הגולן הכבוש לבקר קרובי משפחה המוחזקים במקומות מעצר ישראליים

קרובי משפחה  5,397וביקרו ,  מקומות מעצר ישראליים27 -מבקרים ל 12,432עו 
 השעיה - ונכון לעכשיו ,  ביוני6 - ב מעזהת  השעו את ביקורי המשפחושויות הישראליות

  . עצורים מעזה המוחזקים בבתי סוהר ישראליים900 -עת בכ

 ות הנושאהודעות 1,596: ם דרך נוספת לקיום קשרי משפחה בעת מעצרמהוויאדום 
  . ורים לבין קרוביהם בין עצצלב האדום הבינלאומימסרו באמצעות ה

 מקום הימצאם יידעם לגבי  מאות שיחות טלפון לקרובי משפחה על מנת לקיים אומי
 . עצורים
ע
  
 
 

 בשטחים, בישראל
 )האדום הבינלאומי

הרביעית בדבר הגנת
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יחס של כבודקידום 

ינלהצלב האדום הב
הנובעות מהתוואי ה
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   פעילויות הצלב האדום הבינלאומי ברמת הגולן

סייע , בושהכ ובאמצעות משלחותיו בדמשק ובתל אביב ומשרדו בגולן נייטרלימתוקף תפקידו כמתווך 
 וצעיר מסוריה הכבושבחודש ספטמבר בארגון טקס החתונה של צעירה מהגולן  הצלב האדום הבינלאומי

את הגבול על מנת להצטרף לבעלה , וואעד חאסם נאיף מונדיר' גב, חצתה הכלה, לאחר הטקס. גופא
  .בדמשק

שביקשו ,  עולי רגל דרוזים500רגן את חציית הגבול בקונייטרה הן עבור יהצלב האדום הבינלאומי א, בנוסף
 סטודנטים שביקשו לשוב לאוניברסיטאות בדמשק 261והן עבור , להשתתף בטקס הדתי השנתי בסוריה
 את חציית אירגןהצלב האדום הבינלאומי , יתר על כן.  הכבושבגולן , לאחר שבילו את חופשת הקיץ בביתם

את שובם מדמשק , את לימודיהם האקדמייםל יחת סטודנטים חדשים העומדים לה36הגבול לדמשק עבור 
 משפחות 2 לבתיהם עם סיום לימודיהם ואת ביקור התנחומים של הכבוש סטודנטים תושבי הגולן 18של 

  .בסוריה
  

  סיוע
  

  תוכנית סיוע בעקבות הריסת בתים

 42 ,ניםריק' ג12,  ערכות היגיינה25, חבילות מזון 38 צלב האדום הבינלאומיבגדה המערבית ובעזה סיפק ה
 - יריעות ברזנט ו19,  אוהלים4,  כסאות22,  מנורות גז19,  גזיות12 ,ערכות מטבח 18, שמיכות 114 ,מזרנים

  .הרסו כליל או חלקיתנ משפחות שבתיהם 19 - ל יריעות פלסטיק4
  

  2Hתוכנית סיוע באזור 

משפחות שנפגעו  1,754 - חבילות מזון ל3,508 צלב האדום הבינלאומיחילק ה, )2H(בעיר העתיקה בחברון 
 1,182עבור , ג תוספת קמח חיטה למשפחה" ק10 -  למעלה מואף, סגרים נוקשיםכתוצאה מבמיוחד 

  .פגיעותמשפחות 
  

  סיוע חירום

 128 -ג קמח חיטה ל" ק3,870-ו  ערכות היגיינה 3 , חבילות מזון137 הצלב האדום הבינלאומי סיפק
  .משפחות נזקקות בגדה המערבית ובעזה

  
  ותמיכה בפרנסהתוכנית מזומנים תמורת עבודה 

 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות 7,005 הצלב האדום הבינלאומי אף שילם תמורת
  .ברחבי הגדה המערבית וברצועת עזה

 משקי בית לפתח דרכים חדשות ליצירת הכנסה למרות הגבלות על 138 -איפשרו ל תוכניות תמיכה בפרנסה
 כולל הצלב האדום הבינלאומיסיוע . על ידי התנחלויות או גדר ההפרדה, נאכפו באמצעות סגריםהתנועה ש

 . או חומרים לשיקום סירות ראשי צאן, ערכות מקצועיות, חומרים כגון ציוד חממות

 
  בריאות

  
  תמיכת חירום בבתי חולים

רים רפואיים לעזה ואספקת הצלב האדום הבינלאומי מוסיף לתמוך בענף הרפואי בעזה על ידי הובלת מוצ
  . בעזה מצויות בעיצומןפיסיותרפיה ותותבות הכנות לפרויקט . סיוע חיוני לבתי חולים

  
  תמיכה שוטפת בבתי חולים

, הצלב האדום הבינלאומיסיפק ,  הפלשתיניבאמצעות החנויות המרכזיות לציוד רפואי של משרד הבריאות
 אספקה  מטרים מעוקבים של140ם של משרד הבריאות  בתי חולים כלליי18 -ל, ספטמברבמהלך חודש 

  .רפואית
  

   בתי חוליםמעקב אחר מצב

, בעזה. ציוד רפואיחלקי חילוף של  הערכת  אחר המצב בבתי החולים השוטףמעקב הכללבגדה המערבית 
  . זיהוי צרכי חירום ומתן מענה להם, במעקבלהתמקד הביקורים בבתי החולים הוסיפו 

  
  
  
  



    בישראלד אדוםיארגון מגן דועם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ושיתוף פעולה 
  
 הארגוניםו ביקורים אצל שתי יצא, נבה'שמושבו בגהצלב האדום הבינלאומי ראשונה של העזרה המוקד מ

 והן את ההתפתחויות האחרונות בהגשת עזרה םבמטרה להבין הן את האתגרים הניצבים לפניה, יםהלאומי
 הצלב האדום הבינלאומיגרסה בשפה הערבית של מדריך ). אמבולנסים(ם רפואיים ראשונה ושירותי חירו

, הנבחן כעת במקומות אחרים במזרח התיכון, "עזרה ראשונה בסכסוכים מזוינים ומצבי אלימות אחרים"
  .יובא בקרוב לשטחים הפלשתיניים

 לארגון הסהר מושנתר, שטח לעזה-רכבי-  איפשר את הובלתם של שני אמבולנסיםהצלב האדום הבינלאומי
   .האדום הפלשתיני על ידי הצלב האדום הנורבגי

, חילופי הנוער הבינלאומיים השלישיים של ארגון מגן דויד אדוםב השתתף הצלב האדום הבינלאומי
  נציגי נוער35משך אליו , נמשך עשרה ימיםואשר ,  בספטמבר7 - שהסתיים ב ,אירוע זה. כרון יעקביבז

, הפיליפינים, ישראל, ירדן, דנמרק, גרמניה, גאורגיה, בריטניה, בולגריה, איטליה, אן'אזרבייג, מאוגנדה
  .שוויץ ותורכיה, רוסיה, פינלנד

אנשים  הביא צוות של שלושה הצלב האדום הבינלאומימתאם שיתוף הפעולה עם מגן דויד אדום מטעם 
תים תאילנדיים וצוותים בעובדו לצד צוו. תאילנד, לאתר התרסקותו לאחרונה של המטוס בפוקט

  . טיפל מגן דויד אדום בניצולים ובמשפחות הנספים) א"רפואה משטרתית וזק(ישראליים אחרים 

  
   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומיצלב האדום הבינלאומיקידום המודעות ל

  
צלב האדום ה .כל המעורבים בסכסוך מזויןחלה על  כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומיל חריותהא
  . לתפקידו ולפועלו, מניטרי הבינלאומי תומך במאמציהם על ידי קידום מודעות למשפט ההוינלאומיהב

 ועקרונות בסיסיים הצלב האדום הבינלאומי הרצאות להצגת המשיכה המשלחת בקיום, ספטמברחודש ב
ל חיילי יחידת מעברי הגדה המערבית ש, ל" למפקדי מחסומים בצהשל המשפט ההומניטרי הבינלאומי 

של מגן דויד אדום חילופי הנוער הבינלאומיים משתתפי פרויקט , שוטרי משמר הגבול, המשטרה הצבאית
  .בישראלוהמשתתפים בתחרות ארצית בנושא המשפט ההומניטרי הבינלאומי 

אותה מארגן הצלב האדום הבינלאומי , בינלאומי בישראלההומניטרי המשפט  הארצית בכהכנה לתחרות
במשפט שעסקו שונים סדנאות לניגשו הסטודנטים המתחרים לקורסים ו, 2007בר ואשר תתקיים בדצמ

ו על ידי מרצים ממוסדות אקדמיים ניתנאשר ו, מצופה מהם במהלך התחרותוב ההומניטרי הבינלאומי
  .שונים ואנשי הצלב האדום הבינלאומי

ה שנתית לתוכנית חקר נערכו ביריחו פורום סטודנטיאלי בן שלושה ימים וסדנת הערכ, בצד הפלשתיני
נציגים , ומפקחים במקצוע החינוך למשפט הומניטרי, מורים,  תלמידים100 - למעלה מ. המשפט ההומניטרי

 הפרויקט של ה התכנסו על מנת לבצע הערכהצלב האדום הבינלאומישל ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו
  .של התלמידים ולבחון את תוכנית הפעולה לשנת הלימודים הנוכחית

עקרונות ה וצלב האדום הבינלאומי פעילויות הלהצגת  נערכו מפגשי הסברהבגדה המערבית ובעזה
 מועצות כפרים, ממשלתיים-  ארגונים לאאנשיבסיסיים של המשפט ההומניטרי הבינלאומי עבור ה

  . עבור עובדי ארגון הסהר האדום הפלשתיני ומתנדביו וכן, וסטודנטים

 


