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August 2022 Hostilities: Key Facts and Figures 
Armed hostilities between Israel and armed groups in 
Gaza broke out in August 2022 for three days. The 
hostilities began days after the border crossings 
between Israel and the Gaza Strip had been closed to 
people, goods and traffic. This closure prevented 
Gaza’s residents from accessing humanitarian services 
and limited supplies for essential services. 

The conflict left dozens of people dead, and hundreds 
injured and displaced. It also damaged property and 
traumatized many others who have already survived 
previous rounds of hostilities. 

Working closely with our partners, the Palestine Red 
Crescent Society (PRCS) in Gaza and Magen David 
Adom (MDA) in Israel, we have been responding to the 
most urgent needs.

• Engaged the parties to the armed conflict to
remind them of their obligations under
International Humanitarian Law (IHL).

• Monitored respect for IHL and the
humanitarian consequences of the hostilities
in Gaza and Israel and raised concerns with
the parties to the conflict as part of our
continuous bilateral and confidential dialogue.

• Supported the health authorities in Gaza with
one war-wounded kit enough to treat 50
seriously injured people and provided
controlled drugs to health facilities.

• Provided water pipes and electrical items from
emergency stocks to support repairs to the
electricity grid and wastewater management
systems during and after the hostilities,
benefiting 60,000 people across the Gaza Strip.

• Organized a joint ICRC-PRCS awareness
campaign on the risks of Unexploded Ordnance
(UXO) through social media, which reached
100,000 people across the Gaza Strip.

• Supported the PRCS Emergency Medical
Services with 10 ambulance spotlights for
rescue operations in areas contaminated by
UXO.

• Supported the Explosive Ordnance Disposal
Unit of the Ministry of Interior with a trailer to
enable safer transportation of UXO.

• Maintained coordination with PRCS, MDA and
the International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies (IFRC) in line with the
Movement Coordination for Collective Impact
Agreement.

• Following a joint assessment with PRCS, 126 
displaced families received a cash grant (about 
700 USD per family) and essential household 
items to meet immediate and basic needs for 
three months.

• The ICRC and PRCS jointly conducted 
awareness sessions on the risks of UXO for 567 
people, 90% of whom were children, to assist 
families to avoid risks as they begin to rebuild 

• Facilitated the visit of 127 family members of
Palestinian detainees from Gaza to Israeli
places of detention following the end of the
hostilities.
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حقائق وأرقام حول األعمال العدائية في آب/أغسطس 2022
تمكين االستجابة

للطوارئ

الحوار بشأن احترام 
القانون الدولي 

اإلنساني

تلبية االحتياجات 
الطارئة

استعادة الخدمات 
اإلنسانية

اندلعــت أعــ�ل عدائيــة مســلّحة بــ� إرسائيــل وج�عــات مســلّحة يف قطــاع 

غــزة خــالل شــهر آب/أغســطس مــن العــام 2022 واســتمرت ملدة ثالثــة أيام، 

ــة بــ� إرسائيــل  ــر الحدودي وكانــت قــد بــدأت بعــد اســتمرار إغــالق املعاب

ــد  ــام. وق ــدة أي ــع لع ــات والبضائ ــراد واملركب ــة األف ــام حرك ــزة أم وقطــاع غ

منــع هــذا اإلغــالق ســكان غــزة مــن الوصــول إىل الخدمــات اإلنســانية، كــ� 

أدى إىل الحــد مــن اإلمــدادات الالزمــة لتوفــ§ الخدمــات األساســية يف 

القطاع. 

خلــف النــزاع عــرشات القتــىل واملئــات مــن النازحــ� والجرحــى، كــ� ألحــق 

ــن  ــراد الذي ــن األف ــد م ــية للعدي ــة نفس ــبّب صدم ــكات وس ــرضر باملمتل ال

كانوا قد نجوا بالفعل من جوالت تصعيد سابقة.

نحــن نعمــل بشــكل وثيــق مــع رشكائنــا يف جمعيــة الهــالل األحمــر 

الفلســطيني يف غــزة ونجمــة داوود الحمــراء يف إرسائيــل بهــدف االســتجابة 

لالحتياجات األك¿ إلحاحاً.

• تناقشــنا مــع أطــراف النــزاع املســلح لتذك§هــم بالتزاماتهــم Àوجــب 

.Åالقانون الدويل اإلنسا

ــة  ــانية املرتتب ــب اإلنس ــاÅ والعواق ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان ــا اح • رصدن

عــىل األعــ�ل العدائيــة يف قطــاع غــزة وإرسائيــل، وطرحنــا الشــواغل التــي 

تثــ§ قلقنــا كجــزء مــن حوارنــا الثنــاÈ غــ§ العلنــي املســتمر مــع أطــراف 

النزاع.

• دعمنــا الســلطات الصحيــة يف غــزة مــن خــالل تقديــم مجموعــة واحــدة 

مــن املــواد املخصصــة لجرحــى الحــرب تكفــي لعــالج 50 مصابــاً بجــروح 

خط§ة، وزّودنا مرافق صحية بأدوية خاضعة للمراقبة.

• وفّرنــا أنابيــب ميــاه ومــواد كهربائيــة مــن مخــزون الطــوارئ لدعــم 

ــاء  ــي أثن ــرصف الصح ــاه ال ــة إدارة مي ــاء وأنظم ــبكة الكهرب ــات ش إصالح

منهــا 60,000 شــخٍص يف  اســتفاد  العدائيــة وبعدهــا، وقــد  األعــ�ل 

جميع أنحاء قطاع غزة.

• نظّمنــا بالرشاكــة مــع جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني حملــة توعيــة 

عــرب وســائل التواصــل االجت�عــي حــول مخاطــر الذخائــر غــ§ املنفجــرة، 

وقد وصلت إىل 100,000 شخٍص يف جميع أنحاء قطاع غزة.

• دعمنــا خدمــات الطــوارئ الطبيــة لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني يف 

ــالل  ــن خ ــرة م ــ§ املنفج ــة بالذخائرغ ــق امللوث ــاذ يف املناط ــات اإلنق عملي

تقديم 10 أضواء كاشفة لسيارات اإلسعاف.

ــة  ــوزارة الداخلي ــع ل ــر املتفجــرة التاب ــن الذخائ ــص م ــا قســم التخل • دعمن

Àقطورة لض�ن نقل الذخائر غ§ املنفجرة بشكل أك¿ أماناً.

• واظبنــا عــىل التنســيق مــع جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني ونجمــة 

ــالل  ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــدويل لجمعي ــاد ال ــراء واالتح داوود الحم

األحمــر Àــا يتــ�ىش مــع "االتفــاق بشــأن التنســيق داخــل الحركــة لتحقيــق 

أثر ج�عي".

األحمــر  الهــالل  جمعيــة  مــع  مشــرتكاً  تقييــ�ً  أجرينــا   •

الفلســطيني، وبنــاًء عليه تلّقت 126 أرسًة نازحًة منحــة نقدية تُقّدر بحوايل 

700 دوالر أمريــÚ لــكل أرسة ومســتلزمات منزليــة أساســية تكفــي لتلبيــة 

االحتياجات امللّحة واألساسية ملدة ثالثة أشهر.

الفلســطيني  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  مــع  بالرشاكــة  عقدنــا   •

جلســات توعيــة حــول مخاطــر الذخائــر غــ§ املنفجــرة لـــِ 567 شــخصاً، 

ــك ملســاعدة العائــالت عــىل تجنــب املخاطــر يف  ٪90 منهــم أطفــال، وذل

الوقت الذي يحاولون فيه إعادة بناء حياتهم.

مــن  الفلســطيني�  املعتقلــ�  عائــالت  مــن  فــرداً  زيــارة 127  يّرسنــا   •

غزة إىل السجون اإلرسائيلية بعد انتهاء األع�ل العدائية.

اللجنة الدولية للصليب األحمر
37 شارع مناحم بيچن، ع�رة روبينشتاين،

تل أبيب
(+972) 35 24 52 86 هاتف 
(+972) 35 27 03 70 فاكس 

tel_tel-aviv@icrc.org Åبريد الكرتو

26 شارع نابلس،  منطقة الشيخ جراح
ص. ب. 20253 ، القدس 91202

(+972) 2 59 17 900 هاتف 
(+972) 2 59 17 920 فاكس 

jer_jerusalem@icrc.org  Åبريد الكرتو

اللجنة الفرعية للصليب األحمر - غزة
شارع الجالء 50/43، الرمال

ص. ب. 29 غزة
874 28 28 8 (972+) او 644/5 22 28 8 (972+) هاتف 

(+972) 8 28 28 884 فاكس 

اللجنة الفرعية للصليب األحمر - رام الله
شارع سيدون، ع�رة رقم 5

الب§ه، ص.ب. 29 رام الله
(+972) 1700 721 777 هاتف 

(+972) 2 24 14 034 فاكس 


