
Darfur: ICRC, Batı Darfur'daki 
Şiddet Yüzünden Yerinden 

Edilen ve Yaralanan 7.800 Kişiye 
Yardım Ediyor 

 
 
Hartum — Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 28 Aralık 
2019'da El Geneina, Batı Darfur çevresinde başlayan ve  ölümler, 
yaralanmalar ile birlikte bölgedeki binlerce kişinin yerinden 
edilmesine ve Çad'a kaçmasına yol açan çatışmalardan 
etkilenenlere, gerekli temel ev eşyaları dağıtıyor.   



 
 
Sudan ICRC Delegasyonu Başkanı Pascal Cuttat konuyla ilgili 
olarak; “Şu sıralarda yardım ettiğimiz aileler, Krending, Bab Al 
Jennan, Dar Al Salam ve Dar Alnaiem ve diğer dış bölgelerdeki IDP 
kamplarından yerinden edilmiş olanlar ile şiddet olaylar sırasında 
evleri yıkılan ve bu kritik dönemi atlatmalarına yardım edecek 
kimsesi olmayanlar. Bu ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak 
için barınak ve gerekli temel eşyalara sahip olmaları önemli. Biz 
ayrıca Al Geneina Eğitim Hastanesi'nin yaralı bakım kapasitesini 
artırmak için, hastaneye acil tıbbi malzemeler de sağlıyoruz,” 
dedi.   
 
Mevcut ICRC müdahalesinde, öncelikli olarak 1300 branda, 2.600 
cibinlik, 3.900 battaniye ve 1300 uyku matı dağıtılmaktadır. 
Ayrıca, yerinden edilmiş kişilerin (temizlik gibi) temel ev işlerini 
yapabilmeleri için 1.300 kova da sağlanmaktadır. 
 
Cuttat; “ICRC tarafından sağlanan pansuman malzemeleri ve 
infüzyon seti ile 250 yaralıya kadar tedavi sağlanabilir. Mevcut 
müdahaleyle eş zamanlı olarak, ayrıca  etkilenen kişilerin diğer 
ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için sahada 
görev yapacak farklı uzmanlardan oluşan bir ekip kurduk,”diye 
konuştu. 
 
 
ICRC tarafsız ve bağımsız bir insani yardım kuruluşudur ve 
Sudan'daki insani ihtiyaçlara müdahale ederek yardım sağlamaya 
devam etmektedir. Geçen yıl 326.407 kişiye temiz içme suyu 
sağladı ve Darfur, Güney Kordofan ve Mavi Nil'de 325.810 hayvanı 
aşıladı; Kuzey ve Orta Darfur'daki 138.000 kişiye tohum ve tarım 
araçları sağladı ve Sudan'daki protestolar sırasında yaralananların 
tedavisi için Hartum'daki 7 sağlık tesisine destek verdi. 
 
Geçmişte, tarafsız bir aracı rolüne dayanarak, ICRC, Sudan’daki 
çatışmalar sırasında düşman tarafın eline geçen savaşanların 



karşılıklı olarak kendi yerlerine geri dönmelerini kolaylaştırdı. Batı 
Darfur'da devam eden insani müdahale, ICRC'nin silahlı çatışma 
ve şiddetten etkilenenlerin acılarını hafifletme ve onlara yardım 
sağlama görevi çerçevesindedir. 
 

Daha Fazla bilgi için:  
Adebayo Olowo-Ake, ICRC Hartum, +249912150735 

Adil Sharif +249912137764 (Arabic) 
Yayın kalitesi yüksek son ICRC görüntülerini izlemek ve indirmek 

için:  
www.icrcvideonewsroom.org 

To find out what the ICRC is doing to put an end to attacks on 
health workers and patients, go to 

ICRC'nin sağlık çalışanları ile hasta/yaralılara yönelik saldırılara 
son vermek amacıyla ne yaptığını öğrenmek için: 

www.healthcareindanger.org 
Bizi takip etmek için: Twitter @ICRC_Sudan 
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