
 
 .תרגום זה נעשה על ידי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לשם הנוחות בלבד

  .נוסח המקור בשפה האנגלית הוא הנוסח הרשמי
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראל של הצלב האדום בפעילויות הוועד הבינלאומי
   2008 אפריל  - שטחי האוטונומיהבהכבושים ו

צלב האדום ה: להלן (האדום הצלב של הבינלאומי האוטונומיה פועל הוועד ובשטחי בושים
נבה הרביעית בדבר הגנת 'ובעיקר אמנת ג,  של המשפט ההומניטרי הבינלאומי הנאמןושומיי

 .זוין וכיבוש

 ופועל, הפעילויות הצבאיות ברצועת עזהשל  ההשלכות ההומניטריות אחר בקומשיך לעמי מ
  . במהלך פעילויות צבאיותיתרפואהפעילות השל וים 

  . תושבים 83,000הנים שמהם נ, מים הנוגעים לפרויקטיםצלב האדום עשרה ה

 באופן סדיר עצורים שהמנדט הצלב האדום הבינלאומימבקר , בושים ובשטחי האוטונומיה
 הצלב האדום הבינלאומיהבחנות . כלפיהםת לעקוב אחר תנאי המעצר שלהם והיחס 

  .שויות הממונות באופן חסוי

  האוכלוסייה האזרחית כלפי 

 למעןומתערב , ל האחרונות" לעקוב אחר השלכותיהן של פעילויות צההבינלאומיצלב האדום 
משיך הינלאומי הצלב האדום הבדה המערבית בג.  במהלך פעילויות צבאיותתלות הרפואי

 של גדר ההפרדה חוקי- הבלתיהשלכות ההומניטריות הנובעות מהתוואיל אשר הישראליות ב
 מודאג במיוחד מהבעיות בהן נתקלים חקלאים פלשתיניים המבקשים להגיע ארגוןה. ים

הבעיות עימן מו, )הקרקעות שבין הקו הירוק וגדר ההפרדה" (אזור קו התפר"טית והנמצאות ב
 ממשיך לעקוב אחר ההשלכות הצלב האדום הבינלאומי .ת החיות שםהילות המבודדו

   .הגן על התנחלויות להגבלות שנועדו ,יניתשת הפליה של האוכלוסיתהתנועל על "ות צה

   מעצר ישראלייםקני

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

  חים הפלשתיניים

 המנוהלים ,תחנות משטרה ומתקני מעצר אחרים,  בתי סוהרדום הבינלאומיצלב האנציגי ה
  .ועת עזהורצ טובאס, סלפית, נין'ג,  בית לחם,חברון, יריחו, נית ברמאללה

  לעצוריםדעות 

זרח ירושלים ממ ,גדה המערביתמה למשפחות אפשרת מצלב האדום הבינלאומיחות של ה
  .קרובי משפחה המוחזקים במקומות מעצר ישראליים

 עצורים מעזה 900 -ופוגעת בכ,  ביוני6 -מה  את ביקורי המשפחות מעזהותשעלה ממשיכות
  . ישראליים

קרובי משפחה הנתונים  5,000 - כוביקרו, ראליים מקומות מעצר יש27 -מבקרים ל  ,12

 בין עצורים לבין צלב האדום הבינלאומי חדשות משפחתיות נמסרו באמצעות הותשא

מקום הימצאם ושלומם של יידעם לגבי  מאות שיחות טלפון לקרובי משפחה על מנת לקיים מי

  ת הריסת בתים

הרסו נ משפחות שבתיהם 34-ל מזון ומצרכים חיוניים אחרים צלב האדום הבינלאומיסיפק ה
 , כסאות49,  דליים27 , מזרנים95 ,ריקנים' ג23,  ערכות היגיינה61, חבילות מזון 80( ל"צה

  קומקומים31,  אוהלים3, ערכות מטבח 51,  יריעות ברזנט33 , מנורות גז24,  גזיות24 ,קפהת 
ע
  
 
  

הכ בשטחים, בישראל
 להבטחת )הבינלאומי

 סכסוך מבעתאזרחים 
  

  סקירה כללית

הצלב האדום הבינלאו
אזרחלמען כיבודם של 

בגדה המערבית מבצע 

בשטחים הכ, בישראל
על מנ, שלו חל עליהם

והמלצותיו מוגשות לר
  

  הגנה 

יחס של כבודקידום 

ברצועת עזה המשיך ה
אזרחים והפעיהכיבוד 

להתערב אצל הרשויות
בתוך השטחים הכבוש

ת שבבעלות פרלאדמו
מתמודדות חלק מהק

של הגבלההומניטריות 

תמביקורי עצורים ב

צלב הביקר ה, אפרילב
ומתקני חקירה בהם נ

ביקורי עצורים בשט

ביקרו , בצד הפלשתיני
על ידי הרשות הפלשתי

והוביקורי משפחות 

תוכנית ביקורי המשפ
הגולן הכבוש לבקר מו

 הרשויות הישראליות
המוחזקים בבתי סוהר

  
000 מעל נסעו, אפרילב

   .במעצר

 הנוהודעות 2,600מעל 
  . קרוביהם

צלב האדום הבינלאוה
  .  עצוריםקרובים

  

  יועס

תוכנית סיוע בעקבו

בגדה המערבית ובעזה 
 על ידי כליל או חלקית

ערכו 31 ,ותשמיכ 272
  . מגשים31-ו



 
  2Hתוכנית סיוע באזור 

 -למעלה מוכן , גיינהי הערכות 1,314,  חבילות מזון2,628 צלב האדום הבינלאומיחילק ה, )2H(בעיר העתיקה בחברון 
  .סגרים נוקשיםכתוצאה ממשפחות שנפגעו במיוחד  1,314 -ל קמח חיטה  שלג" ק8,550

  סיוע חירום

חבילות אוכל  246  שכלל ,משפחות נזקקותל 88- סיוע חירום לסיפק הצלב האדום הבינלאומי, בגדה המערבית ובעזה
  .היגיינה ערכות 128-ו

  ותמיכה בפרנסהתוכנית מזומנים תמורת עבודה 

 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות ברחבי הגדה 2,723 הצלב האדום הבינלאומי שילם תמורת
  .המערבית וברצועת עזה

 משקי בית לפתח דרכים חדשות ליצירת הכנסה למרות הגבלות על התנועה 94 -אפשרו ל תוכניות תמיכה בפרנסה
 כולל חומרים כגון ציוד הצלב האדום הבינלאומיסיוע . על ידי התנחלויות או גדר ההפרדה, שנאכפו באמצעות סגרים

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

  בריאות

 של משרד הבריאות הפלשתיני  בתי חולים18 - טונות של  אספקה רפואית ל104-כסיפק  הצלב האדום הבינלאומי
  . המערבית וברצועת עזהבגדה

רה להבין איזה במט,  בתי חולים כלליים ברצועת עזה של שמונהתםהערכב החל ארגוןרפואי של ה-המהנדס הביו
  .דרושיםחילוף ציוד רפואי וחלקי 

הצלב האדום הבינלאומי ממשיך לעקוב אחר ולנתח את מצב מערכת הבריאות באמצעות קשריו ובאמצעות נוכחותו 
  .מחסור בדלקלבמיוחד ו, תוך שימת דגש על המצב הקריטי של בתי החולים ברצועת עזה, בשטח

 של הארגון השתתף בהרצאות שניתנו לצוותי שלושה בתי חולים בנושא כיבוד איוצוות הרפה , המערביתדהבג
 ,תרופות,  חלקי חילוף, רפואיציוד ( על בסיס קבוע החוליםמצב בתימעקב אחר נמשך ה, כמו כן. הפעילות הרפואית

    .)רזרבות וכסף

  סיוע במים וסביבת מגורים

הכוללים בניית באר ,  איש83,000מהם יהנו ,  פרויקטיםעשרה  האדום הבינלאומיהצלבמקיים , בגדה המערבית
השלים הצלב האדום הבינלאומי את , במחוז חברון.  שני קווי מים ראשיים וששה מאגרי מים, תחנת שאיבה, חדשה

 הא לכפר סמו מטר מיטא8,400בנוסף לקו מים באורך , הא בסמוטרים מעוקביםמ 2,000בנייתו של מאגר מים בגודל 
  .) איש22,000מהם יהנו (

עה ומאגר שפכים נוסף עבור  תחנת שאיבה קבו לבנייתפרויקט  להשיקהצלב האדום הבינלאומיעומד , ברצועת עזה
שיקום ואספקת רכיבים בנוסף ל, ) איש150,000מהם יהנו (יוניס -פינוי שפכים וטיהורם החלקי בעיר חאןפרויקט 
 .בתי חולים ברצועהל) מערכות קירור ומיזוג אוויר, יםגנרטור,  מרכך,דוד חימום(מכניים -אלקטרו

  

    בישראלד אדוםיארגון מגן דושיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו

  .א"בהשתתפות מד, עקב אחר התרגיל למוכנות לשעת אסון שאורגן בחיפה ובאשקלון הצלב האדום הבינלאומי

  .  לסהר האדום הפלשתיני בעזה,נתרמו על ידי הצלב האדום הקפריסאי ש, העביר פריטים רפואייםהארגון
  

   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומיצלב האדום הבינלאומיקידום המודעות ל

הצלב האדום הבינלאומי . כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי חלה על כל המעורבים בסכסוך מזויןלהאחריות 
  . לתפקידו ולפועלו, פט ההומניטרי הבינלאומיתומך במאמציהם על ידי קידום מודעות למש

 של המשפט יםבסיסיה והעקרונותהצלב האדום הבינלאומי  בנושא מפגשי הסברההמשלחת המשיכה בעריכת 
ומפקדי , הדרכה של מנהלת המעבריםה צוות ,קצינים בכירים מהמנהל האזרחי ההומניטרי הבינלאומי עבור

   .משמר הגבול ומל"צהמחסומים מ

מהאוניברסיטה העברית , תחרות הארצית הראשונה במשפט הומניטרי בינלאומישזכתה במקום הראשון ב הקבוצה
-והגיעה לחצי, בנושא משפט הומניטרי בינלאומי, אן פיקטה'הבינלאומית על שם זהשתתפה בתחרות , בירושלים

  .הגמר

נערך , האיסלאמית בעזהאזהאר ובקשתם של סטודנטים מהאוניברסיטה -בעקבות בקשתה של אוניברסיטת אל
-בשיתוף עם מרכז אל,  בנושא הצלב האדום הבינלאומי והמשפט ההומניטרי הבינלאומי למדריכיםהדרכהמפגש 

  . מדעי המדינה השתתפו במפגשלקשורת ולת, ים סטודנטים מפקולטות למשפט50. מזאן לזכויות אדם

 של המשפט ההומניטרי יםבסיסיה והעקרונותמי הצלב האדום הבינלאונערכו מפגשי הסברה נוספים בנושא , כמו כן
כמו גם  ,  וכוחות בטחוןצוותים רפואיים, ממשלתיים-ארגונים לא,  חברות במרכזי נשים, סטודנטים,דתמנהיגי  עבור

  .עבור עובדי הסהר האדום הפלשתיני ומתנדביו בגדה המערבית ובעזה


