
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראלפעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב
  2007 אוקטובר  - אוטונומיהשטחי הבהכבושים 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 

הצלב האדום הבינלאומי עוקב אחר ההשלכות , ת עזה נכנס לחודשו החמישי
  . בעיקר אחר המעבר של חולים הזקוקים לטיפול רפואי שאינו בנמצא ברצועת עזה

  .מסיק הזיתיםב האדום הבינלאומי עוקב אחר גישתם של חקלאים לאדמותיהם בזמן 

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

  .יו מוגשות לרשויות הממונות באופן חסוי

  האוכלוסייה האזרחית כלפי 

החל הצלב האדום הבינלאומי להתערב לטובת חולים הזקוקים , ק על רצועת עזה
  .ל"בגדה המערבית ובחו, המצוי בישראל

השלכות ההומניטריות ל אשרמשיך להתערב אצל הרשויות הישראליות בהאומי 
 מודאג במיוחד מהבעיות בהן ארגוןה. בתוך השטחים הכבושיםל גדר ההפרדה 

" אזור קו התפר"שתיניים המבקשים להגיע לאדמות שבבעלות פרטית והנמצאות ב
והבעיות עימן מתמודדות חלק מהקהילות המבודדות החיות , ) הירוק וגדר ההפרדה

במזרח ירושלים  הנוגעות בדבר המשך הריסת בתים הישראליות אומי אף פנה לרשויות
  .טריות

   מעצר ישראלייםקני

תחנות , כולל מתקני השהייה,  מקומות מעצר20 -ב צלב האדום הבינלאומיקר ה
  .קירה בהם נערכים ביקורים מידי שבועמתקני ח

  חים הפלשתיניים

 ,תחנות משטרה ומתקני מעצר אחרים,  בתי סוהרצלב האדום הבינלאומירו נציגי ה
  .ורצועת עזה  טול כרם, חברון, שכם, יריחו, רמאללה, שות הפלשתינית בבית לחם

  לעצוריםדעות 

זרח ממ, גדה המערביתמה למשפחות אפשרת מצלב האדום הבינלאומיפחות של ה
  .בוש לבקר קרובי משפחה המוחזקים במקומות מעצר ישראליים

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

קרובי  6,000 -  כוביקרו,  מקומות מעצר ישראליים27 -מבקרים ל 14,000 מעל עו
   .עצר

 עצורים לבין  ביןצלב האדום הבינלאומי חדשות משפחתיות נמסרו באמצעות הותשא

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

 בשטחים, בישראל
 )האדום הבינלאומי

הרביעית בדבר הגנת
  

  קירה כלליתס
  

בעוד הסגר על רצוע
ו, ההמוניטריות שלו

בגדה המערבית הצל

בשטחים ה, בישראל
שהמנדט שלו חל עלי

 והמלצותהבינלאומי

  
  הגנה 

  
ס של כבודיחקידום 

בעקבות הסגר ההדו
לטיפול רפואי דחוף 

ינלהצלב האדום הב
עות מהתוואי שהנוב

נתקלים חקלאים פל
הקרקעות שבין הקו(

  .שם

צלב האדום הבינלה
והשלכותיה ההומני

 
תמביקורי עצורים ב

בי, אוקטוברבחודש 
בתי סוהר ו, משטרה

  
ביקורי עצורים בשט

ביק, בצד הפלשתיני
המנוהלים על ידי הר

  
והופחות ביקורי מש

תוכנית ביקורי המש
הגולן הכמירושלים ו

הרשויות הישראליו
 עצור900 -ופוגעת בכ

נס, אוקטוברבחודש 
משפחה הנתונים במ

 הנוהודעות 1,500 -כ
  . קרוביהם

צלב האדום הבינלה
ושלומם של קרובים 

  



  סיוע
  

  תוכנית סיוע בעקבות הריסת בתים

ת  משפחו10 -ל מזון ומצרכים חיוניים אחרים צלב האדום הבינלאומיבגדה המערבית ובעזה סיפק ה
 , מזרנים46 ,ריקנים' ג9,  ערכות היגיינה20, חבילות מזון 26(ל " על ידי צההרסו כליל או חלקיתנשבתיהם 

  .)דליים 15 - יריעות ברזנט ו14 , כסאות38,  מנורות גז12,  גזיות12 ,ערכות מטבח 19, שמיכות 124
  

  2Hתוכנית סיוע באזור 

משפחות שנפגעו  1,760 - חבילות מזון ל3,520 נלאומיצלב האדום הביחילק ה, )2H(בעיר העתיקה בחברון 
 1,200 - כעבור, ג תוספת קמח חיטה למשפחה" ק10 -  למעלה מואף, סגרים נוקשיםכתוצאה מבמיוחד 

  .פגיעותמשפחות 
  

  סיוע חירום

נזקקות בגדה  משפחות 626 -  לערכות היגיינה 164 - ו חבילות מזון1,123 הצלב האדום הבינלאומי סיפק
  .המערבית ובעזה

  
  ותמיכה בפרנסהתוכנית מזומנים תמורת עבודה 

 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות 3,164 הצלב האדום הבינלאומי אף שילם תמורת
  .ברחבי הגדה המערבית וברצועת עזה

סה למרות הגבלות על  משקי בית לפתח דרכים חדשות ליצירת הכנ45 -איפשרו ל תוכניות תמיכה בפרנסה
 כולל הצלב האדום הבינלאומיסיוע . על ידי התנחלויות או גדר ההפרדה, התנועה שנאכפו באמצעות סגרים

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

 
  בריאות

  
 מוצרים רפואיים לעזה ואספקת הצלב האדום הבינלאומי מוסיף לתמוך בענף הרפואי בעזה על ידי הובלת

סיפק , באמצעות החנויות המרכזיות לציוד רפואי של משרד הבריאות הפלשתיני. סיוע חיוני לבתי חולים
 350 , בתי חולים כלליים של משרד הבריאות18 -ל, במהלך חודש אוקטובר, הצלב האדום הבינלאומי

  . אספקה רפואיתמטרים מעוקבים של
  

  . אחר המצב בבתי החולים הערכת תשתיות וציוד רפואי השוטףעקבמ הכללבגדה המערבית 
  

צוות הבריאות של הצלב האדום הבינלאומי השתתף , בשלושה בתי חולים ממשלתיים בגדה המערבית
  .להעלאת המודעות לצורך בהגנה על הצוות הרפואי ומתקנים רפואייםהדרכה ב
  

ו ובאמצעות קשרימערכת הבריאות באמצעות  לעקוב מקרוב אחר מצבהצלב האדום הבינלאומי ממשיך 
  .עזהרצועת על תוך שימת דגש ,  בשטחנוכחותו

  
הצלב האדום הבינלאומי ממשיך לעקוב מקרוב אחר מתן גישה לחולים הזקוקים לטיפול רפואי מחוץ 

  .  לעזה
  
  

    בישראלד אדוםיארגון מגן דושיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו
  

רגנה על ידי הסהר האדום  השותפות השנתית השלישית שאותהבינלאומי השתתף בפגישהצלב האדום 
, UNICEFכמו גם , באירוע השתתפו נציגים ממדינות שונות.  באוקטובר30-31הפלשתיני בתאריכים 

ECHO ,UNESCOממשלתיים מקומיים ובינלאומיים- וארגונים לא.  

 11 - א המקומיים והבינלאומיים ב" חברי מדהצלב האדום הבינלאומי נשא דברים בכנס השנתי של
שמומן , יהודי סכנין-א החדשה שנפתחה בישוב הערבי"הארגון גם השתתף בחנוכת תחנת מד. באוקטובר

   .א בבריטניה"י חברי מדעל יד

  
   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומיצלב האדום הבינלאומיקידום המודעות ל

  
צלב האדום ה .כל המעורבים בסכסוך מזויןחלה על  מיכיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאול חריותהא

  . לתפקידו ולפועלו, מניטרי הבינלאומי תומך במאמציהם על ידי קידום מודעות למשפט ההוהבינלאומי



' סמינר בנושא משפט הומניטרי בינלאומי התקיים באוניברסיטה העברית בירושלים בהנחייתו של פרופ
ניהול עת ואכיפת כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי ביחס לאשר דן בסוגיית הטמ, אנטוניו קססה

  .הלחימה

 ותה עבור קבוצות לוחממפגשי הסברה והדרכה בנושא משפט הומניטרי בינלאומי ועזרה ראשונה נערכו בעז
  .מפלגים שונים

בסיסיים של המשפט העקרונות ה פעילויות הצלב האדום הבינלאומי ולהצגת מפגשי הסברה נוספים
, כוחות ביטחון, מועצות כפרים, ממשלתיים- ארגונים לאאנשיעבור נערכו  ,רי הבינלאומיההומניט
  . בגדה המערבית ובעזה  עבור עובדי ארגון הסהר האדום הפלשתיני ומתנדביווכן, סטודנטים


