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

  .נוסח המקור בשפה האנגלית הוא הנוסח הרשמי
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראלפעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב
   2008 פברואר  - 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

 ההשלכות ההומניטריות הנובעות מהתוואי הבלתי חוקי של גדר אחר בקומשיך לעמי מ
  .ם הכבושים

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

  .שויות הממונות באופן חסוי

  רחיתהאוכלוסייה האז כלפי 

 ההומניטריות  על ההשלכות הרלוונטיות להקל הישראליותהמשיך לבקש מהרשויותמי 
 של חולים הזקוקים  ספציפיים העלה מקריםארגוןה. הסגר על רצועת עזה להגביר את ישראל

 ברים של יבוא סחורה ואספקת חשמלגוהולכים וים היהקשאת ו, מנת לקבל טיפול רפואי

השלכות ההומניטריות הנובעות ל אשרמשיך להתערב אצל הרשויות הישראליות בהמי 
 מודאג במיוחד מהבעיות בהן נתקלים ארגוןה. בתוך השטחים הכבושיםשל גדר ההפרדה 

הקרקעות שבין הקו " (אזור קו התפר"מות שבבעלות פרטית והנמצאות במבקשים להגיע לאד
  .הבעיות עימן מתמודדות חלק מהקהילות המבודדות החיות שםמו

   מעצר ישראלייםקני

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

  חים הפלשתיניים

 המנוהלים ,תחנות משטרה ומתקני מעצר אחרים,  בתי סוהרצלב האדום הבינלאומינציגי ה
  . עזהורצועת סלפית, טובס, קלקיליה, חברון, יריחו, נית ברמאללה

  לעצוריםדעות 

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

קרובי משפחה הנתונים  6,650 - כווביקר,  מקומות מעצר ישראליים27 -מבקרים ל  16,0

 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

ופוגעת ,  השעיה זו בעינה עומדת-ונכון לעכשיו ,  ביוני6 -ב השעו את ביקורי המשפחות מעזה
  .המוחזקים בבתי סוהר ישראליים

  ת הריסת בתים

הרסו נ משפחות שבתיהם 15-לם  מזון ומצרכים חיוניים אחריצלב האדום הבינלאומיסיפק ה
 , כסאות30,  דליים15 , מזרנים60 ,ריקנים' ג15,  ערכות היגיינה30, חבילות מזון 30(ל "צה

  קומקומים15,  אוהלים12, ערכות מטבח 30,  יריעות ברזנט15 , מנורות גז15,  גזיות15 ,קפהת 
ע
  
 
  

הכ בשטחים, בישראל
 להבטחת )הבינלאומי

 סכסוך מבעתאזרחים 
  

  סקירה כללית

הצלב האדום הבינלאו
ההפרדה בתוך השטחי

כבשטחים ה, בישראל
על מנ, שלו חל עליהם

והמלצותיו מוגשות לר
  

  הגנה 

יחס של כבודקידום 

הצלב האדום הבינלאו
של  המדיניותבעקבות 

לצאת מרצועת עזה על 
  . לרצועה

ינלאוהצלב האדום הב
 חוקי- הבלתימהתוואי

חקלאים פלשתיניים ה
, )הירוק וגדר ההפרדה

תמביקורי עצורים ב

צלב ביקר ה, וארפברב
ומתקני חקירה בהם נ

ביקורי עצורים בשט

ביקרו , בצד הפלשתיני
על ידי הרשות הפלשתי

והוביקורי משפחות 

תוכנית ביקורי המשפ
הגולן הכבוש לבקר מו

00 מעל נסעו, פברוארב
   .במעצר

 הנוהודעות 2,000מעל 
  . קרוביהם

צלב האדום הבינלאוה
  . קרובים עצורים

שויות הישראליות הר
 עצורים מעזה 900 -בכ
  

  יועס

תוכנית סיוע בעקבו

בגדה המערבית ובעזה 
 על ידי כליל או חלקית

ערכו 15 ,שמיכות 180
  ). מגשים5-ו



 
  2H סיוע באזור תוכנית

משפחות שנפגעו במיוחד  1,640 - חבילות מזון ל3,280 צלב האדום הבינלאומיחילק ה, )2H(בעיר העתיקה בחברון 
  . קמח חיטה שלג" ק11,000 - למעלה מואף, סגרים נוקשיםכתוצאה מ

  סיוע חירום

חבילות אוכל  126  שכלל ,זקקותמשפחות נל 32- סיוע חירום לסיפק הצלב האדום הבינלאומי, בגדה המערבית ובעזה
  .היגיינה ערכות 42-ו

  ותמיכה בפרנסהתוכנית מזומנים תמורת עבודה 

 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות ברחבי הגדה 2,574 הצלב האדום הבינלאומי שילם תמורת
  .המערבית וברצועת עזה

  בריאות

 17 כמעט הצלב האדום הבינלאומיסיפק , באמצעות החנויות המרכזיות לציוד רפואי של משרד הבריאות הפלשתיני
  .תי חולים כלליים של משרד הבריאות ב18 - לטונות של  אספקה רפואית

 אספקתידי -על מוצרים רפואיים לעזה עברתהצלב האדום הבינלאומי מוסיף לתמוך בענף הרפואי בעזה על ידי ה
 כמו בתי החוליםל דלק חשמל ו אחר אספקתקרובמ  החודשעקבהארגון  צוות הרפואי שלה . לבתי חוליםדחוףסיוע 

  .בל טיפול ויחס הולםלק  ממשיכים לוודא שחולים ופצועים על מנתשגרתי מעקבביצע כן 

  של הארגוןהרפואי הצוות .אל מקום עבודתם  בתי החוליםעובדיגישתם של  מעקב שוטף אחר נערךבגדה המערבית 
  .הפעילות הרפואית כיבוד בנושא לצוותי חמישה בתי חוליםשניתנו  בהרצאות השתתף

,  בשטחו ובאמצעות נוכחותו מערכת הבריאות באמצעות קשרילעקוב אחר מצבהצלב האדום הבינלאומי ממשיך 
  .עזהרצועת על תוך שימת דגש 

  .   לחולים הזקוקים לטיפול רפואי מחוץ לעזהאחר מתן גישהאדום הבינלאומי ממשיך לעקוב הצלב ה

  סיוע במים וסביבת מגורים

ת  בניית באר אחהכוללים, ) איש105,000מהם יהנו ( פרויקטים 12 הצלב האדום הבינלאומי קייםמ, בגדה המערבית
  .  ושבעה מאגרי מיםראשייםשלושה קווי מים , תחנת שאיבה אחת, חדשה

מאגר שפכים נוסף עבור תכנון תחנת שאיבה קבועה ו  של בשלבי הסיוםהבינלאומיהצלב האדום  נמצא ,עזהרצועת ב
 .)תושבים 150,000( יוניס- חאןשפכים וטיהורים החלקי בעירפינוי פרויקט 

  

    בישראלד אדוםיארגון מגן דושיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו

 ידי - משפט הומניטרי בינלאומי שאורגנו עלנושאהדרכות בהצלב האדום הבינלאומי השתתף במספר הרצאות ו
 הקציני משטרל משפט הומניטרי בינלאומי בנושא  בן שלושה ימים אירוע, בין היתר, שכללהסהר האדום הפלשתיני

יני שת הראשי של הסהר האדום הפלומשרד  עבור עובדי נערך ימים3 בן  נוסף אירוע לאומי,יניתשתהרשות הפלשל 
   . ברצועת עזהעבור שלוחות הסהר האדום הפלשתיני  מספר אירועים פנימיים  אורגנוכמו כן, באל בירה

' יגיבור- במחנה אל שאירע הערכת צרכים משותפת בעקבות הפיצוץערכו והסהר האדום  הבינלאומיהצלב האדום
  . ברצועת עזה

  קה בעקבות פיגוע ההתאבדות  מגן דויד אדום בדימונה ובבית חולים סורויחד עםבהצלב האדום הבינלאומי ביקר 
  .  לפברואר4-ב
  

   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומיצלב האדום הבינלאומיקידום המודעות ל

 צלב האדום הבינלאומיה .כל המעורבים בסכסוך מזויןחלה על  כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומיל חריותהא
  . לתפקידו ולפועלו, ומימניטרי הבינלאתומך במאמציהם על ידי קידום מודעות למשפט ההו

 של המשפט ההומניטרי יםבסיסיה והעקרונותפעילויות הצלב האדום הבינלאומי  בנושא מפגשי הסברהנערכו 
  . שומרון של חטיבת  המטהקציניעבור  קצינים בכירים מהמנהל האזרחי והבינלאומי עבור

 תמטר. ל"איתור נעדרים של צהנף קציני מילואים של ע בורע  הדרכה האדום הבינלאומי השתתף בסמינרהצלב
  . ביניהם הצלב האדום הבינלאומי, ל" השונים העוסקים בעניין נעדרי צהיםגופה נהלי עבודה עם גבשהייתה להסמינר 

בעקבות ההסלמה באלימות הפוגעת ,  לפברואר28 של הצלב האדום הבינלאומי בתאריך לעיתונותהודעה הופצה 
 ואף דווחה על ידי , והפלסטיניתתהישראלי עיתונותל ההודעה הופצה.  אליהוכותברצועת עזה ועיירות ישראליות סמ

  . תקשורתאמצעימספר 

על פעילויות הצלב האדום הבינלאומי ועל עקרונות בסיסיים של המשפט ההומניטרי אחרות נערכו הרצאות 
כמו גם  ,  וכוחות בטחוןואייםצוותים רפ, ממשלתיים-ארגונים לא, חברות במרכזי נשים, הבינלאומי עבור סטודנטים

  .עבור עובדי ארגון הסהר האדום הפלשתיני ומתנדביו בגדה המערבית ובעזה

  


