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  גורמת לבעיות הומניטריות ומשפטיות חמורותהמערבית הגדה גדר
  
 יותר ויותר מודאג  (ICRC)הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ): ICRC(נבה 'ג

לסטינים רבים המתגוררים  של גדר הגדה המערבית על פההומניטריותמההשפעות 
היא ,  חורגת הגדר מן הקו הירוק אל תוך שטח כבושבהםבמקומות . בשטח כבוש

בריאות , כגון מים,  נאותה לשירותים בסיסייםגישהמונעת מאלפי תושבים פלסטינים 
הקהילות .  ומקורות תעסוקה אחריםחקלאותכגון , כמו גם למקורות הכנסה, וחינוך

 מנותקות למעשה מהחברה הגדרת בין הקו הירוק ובין הממוקמו, הפלסטיניות
 לגרום להפקעה ממשיכהבניית גדר הגדה המערבית . הפלסטינית אליה הן שייכות

 . להרס שלהםאוולנזק נרחב לבניינים ולקרקע חקלאית , רחבת היקף של רכוש פלסטיני
  

, ראליים גינה שוב ושוב התקפות מכוונות נגד אזרחים ישהבינלאומי האדום הצלב
מהווה הפרה ,  לזרוע פחד בקרב האוכלוסייה האזרחיתשכוונתווהדגיש שכל מעשה 

הצלב האדום הבינלאומי מכיר בזכותה של . הבינלאומיברורה של המשפט ההומניטרי 
צעדים אלה חייבים , ואולם. אוכלוסייתהישראל לנקוט בצעדים להבטחת בטחון 

 .הבינלאומייטרי לעמוד בכללים הרלוונטיים של המשפט ההומנ
  

גדר הגדה המערבית מנוגדת למשפט ההומניטרי ,  האדום הבינלאומיהצלב של לדעתו
הבעיות .  שלה חורג מן הקו הירוק אל תוך שטח כבוששהתוואיהבינלאומי ככל 

 בחיי היומיום ממחישות בבירור שהגדר סותרת את הפלסטיניתהנגרמות לאוכלוסייה 
להבטיח יחס אנושי כלפי ,  ההומניטרי הבינלאומימשפטהעל פי , מחוייבותה של ישראל

 הצעדים.  ולדאוג לרווחתה של אוכלוסייה זו, כיבושהאוכלוסייה האזרחית החיה תחת 
 מעברחורגים הרבה , שנקטו שלטונות ישראל בכל הקשור לבניית הגדר בשטח כבוש

ים על ממצאים אלה מבוסס. למה שמתיר המשפט ההומניטרי הבינלאומי לכוח כובש
 האוכלוסייה הפלסטינית של תנאי המחייה אחר הצלב האדום הבינלאומי  שלמעקב 

הצלב האדום . זהועל ניתוח הוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי החלות בעניין 
הבינלאומי מביא לידיעת שלטונות ישראל באופן קבוע את דאגתו בנושאים 

 . ומשפטיים אלההומניטריים
  

לבנות או להשאיר על כנה את , דום הבינלאומי לישראל לא לתכנן האהצלב קורא לפיכך
 . כבושהגדר בתוך שטח 
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