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Basın Açıklaması   

 

Trablus (ICRC) - Trablus'taki iki ay önce başlayan çatışmalar,  
görünürde ne zaman sona ereceğine dair bir işaret olmadan, halen 
devam ediyor. Zayiatlar kentin doğu ve güney kesimlerine sürekli 



olarak artarken, 90.000 kadar kişinin yerlerinden edilmiş olduğu 
tahmin ediliyor ve on binlerce insan mahallelerinde sıkışıp kalmış 
durumda olabileceği belirtiliyor. Ayrım gözetmeden yapılan 
saldırılar nedeniyle, sağlık çalışanlarının, çatışmalarda 
yararlananlara yardım etmesi giderek daha tehlikeli hale geliyor. 

 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Trablus Ofisi Başkanı Danielle Hannon-
Burt, “Nisan ayının başından bu yana ağır bombardıman ve hava saldırıları 
çok yaygın hale geldi,” dedi. “Trablus'un bazı bölgelerindeki şiddetli 
çatışmalar, sivillere ve mülklerine doğrudan veya ayrım gözetmeden yapılan 
saldırıları kapsıyor. Ayrıca, potansiyel olarak yüz binlerce insanı riske atan ve 
sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli ve önemli olan elektrik, su ve tıbbi 
altyapıya yönelik saldırılar da buna dahil. Basitçe söylemek gerekirse, daha 
geniş bir tırmanış geri dönüşü olmayan bir insani krize yol açabilir.” 

Cephe yakınında ya da daha sakin bölgelerde bulunsalar da, insanların 
gündelik yaşamlarını sürdürmeleri giderek daha da zorlaşıyor. Birçoğu 
umutsuzca, patlama ve silah seslerinin ortasında bile, bir dereceye kadar 
normalliğe tutunmaya çalışıyor. Bazıları aniden kendilerini çapraz ateşte 
yakalanmış buluyor. Bir fırsat yakalayanlar, evlerini son çare olarak, bazen de 
birkaç kez terk ediyor. Libya’daki kargaşa  2011’de başladığından ve ağır 
çatışmalar Tripoli’yi defalarca sarstığından bu yana -- son olarak da Eylül 
2018’de – insanlar yaşanan bu şiddet olaylarına aşina. Ancak bu sefer, pek 
çok kişi uzun süreli bir savaştan, çatışmaların şiddet sarmalına 
dönüşmesinden  korkuyor. 

İNSANİ KAYGILAR 

• Nüfusu yoğun sivil mahallelerdeki çatışmalar, en büyük endişe kaynağı. 
On binlerce sivil, ön cephe bölgesi haline gelmiş olan yoğun nüfuslu 
yerleşim bölgelerinde evlerinde kapana kısılmış durumda olabilir. 
Şiddetin tırmanması, uzun dönemde sivil nüfus üzerinde ağır insani 
sonuçlar doğurabilir. 

• Evlerinden/yerinden edilmiş kişilerin sayısı iki ay içinde en azından üçe 
katlandı. 

• Tarafsız bir şekilde ve ayrım gözetmeden çatışmalardan etkilenen 
herkese sağlanması gereken sağlık hizmetlerine saygı gösterilmemesi 
önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarına 



yönelik tehditler ve tıbbi malzemeler ile ulaşım ve sağlık hizmetlerine 
engelsiz erişimi olumsuz etkileyen gecikmeler, nüfus üzerinde ciddi ve 
potansiyel olarak ölümcül etkilere yol açabilir. 

OPERASYONAL NOTLAR 

• Tajoura, el-Fornaj, Zintan, Yefren, Gharyan, Ebu Salim, El-Nofleen, 
Zawyia, Mizda, Bani Walid Janzour, Kikla, Nalut, Tarhuna, Jumail, Hay 
Al-Andalous ve Sabrath’ın aralarında bulunduğu yerlerde, 45.000'den 
fazla kişiye - 7.500'den fazla aileye- ICRC tarafından gıda ve diğer 
temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde  yardım sağlanmıştır.  

• 7.200'den fazla kişi - 1.200'den fazla aile - bir ay boyunca bir aileyi 
ayakta tutabilecek ve kendilerini barındıran akrabalar, arkadaşlar ve 
topluluklar üzerinden bir miktar yük alabilecek şekilde, temel gıda, 
hijyen ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına yaklaşık 
480 Libya dinarı olmak üzere nakit yardım aldı 

• ICRC, cerrahi malzemeler ve cerrahi setler, dikişler, pansumanlar ve 
infüzyon setleri dahil olmak üzere çeşitli sağlık malzemelerini pek çok 
sağlık tesisine- en son Gharyan, Tarhuna, Tripoli, Havaalanı Yolu ve 
Ain Zara- göndererek en acil ihtiyaçları değerlendirmeye ve 
karşılamaya devam etmektedir. 

• ICRC, dokuz geçici merkezde bulunan yerlerinden edilmiş nüfusun 
artan su ve sanitasyon ihtiyaçlarını karşılanmasına destek vermektedir. 
Sağlanan yardım, şişelenmiş su dağıtımı, rezervuarların 
rehabilitasyonu, duş tesislerinin kurulumu ve tuvaletlerin 
yenilenmesinin yanı sıra, tümü 1.600'den fazla yerinden edilmiş kişinin 
içme suyuna erişiminin iyileştirilmesine ve temel hijyen standartlarının 
korunmasına yardımcı olan hidrofor pompalarının kurulumunu da 
içermektedir. 

 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: 

Rabab Al-Rifaï, ICRC Libya (based in Tunus), Tel: +216 26 903 485 

Francoise Brigitte Lambert, ICRC Dakar, Tel: +221 781 864 687 

Krista Armstrong, ICRC Cenevre, Tel: +41 79 217 32 87   



www.facebook.com/ICRCly/ ve https://twitter.com/ICRC_lby adreslerinden 
ICRC Libya'yı takip edebilirsiniz. 

 
En yeni ICRC video görüntülerini yayın kalitesinde önizleme yapmak ve 
indirmek için www.icrcvideonewsroom.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

ICRC'nin sağlık çalışanları ile hasta/yaralılara yönelik saldırılara son vermek 
amacıyla neler yaptığını öğrenmek için www.healthcareindanger.org adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
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