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Cenevre (ICRC) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), kuzeybatı 
Suriye'deki insani durumun giderek daha da kötüleşmesinden 
endişeli. Ekim ayı ortasından beri kuzeybatı Suriye’deki çeşitli 
bölgelerde çatışmalar yoğunlaştı ve bu durum orada bulunan sivil 
nüfus için dayanılmaz insani sonuçlara yol açtı.. 

ICRC'nin Cenevre merkezli Yakın ve Orta Doğu Direktörü Fabrizio 
Carboni, durumla ilgili olarak;  “Suriye'nin kuzeybatısındaki bazı 
bölgelerde,  şu anda insanlar sürekli bir korku ve belirsizlik içinde 
yaşıyorlar. Elektrik, temiz içme suyu, sağlık hizmetleri ve eğitim 
gibi bazı temel hizmetlere erişim kesildi. Her gün, daha güvenli bir 



yer bulmak için umutsuzca kaçan aileler hakkında bir çok haber 
geliyor. Bu böyle devam edemez, "dedi.  

Gelen haberlere göre, güney İdlib'deki on binlerce insan daha 
güvenli bir yere kaçmak zorunda kalırken, birçoğu da devam eden 
çatışmalar nedeniyle evlerinde sıkışmış durumda.  

İnsanlar, İdlib ve Halep’de hali hazırda kapasiteleri üzerinde 
kalabalık olan korunaklara sığınıyorlar. Ve bazı insani yardım 
kuruluşları yardım sağlasa da, her geçen gün daha da artan 
ihtiyaçlar buralardaki mevcut nüfus üzerinde çok fazla baskı 
oluşturuyor. Zorlu  kış koşulları kaçmak zorunda kalanlar için 
daha fazla risk yaratırken, çatışmalardan etkilenen veya kaçmaya 
karar veren bölgelerdeki insanlar, tıbbi bakım, temiz içme suyu ve 
hayatta kalabilmek için gerekli diğer temel hizmetlere erişm 
ihtiyacı duyuyor. 

ICRC, tüm savaşan tarafları sivillere ve sivil altyapıya saygı 
duymaya, altyapıyı  korumak için mümkün olan tüm önlemleri 
almaya ve kaçmak isteyenlerin tam güvenlik içinde yerlerinden 
ayrılmalarına izin vermeye çağırmaktadır. Siviller ve sivil hedefler 
doğrudan saldırılara karşı korunmaktadır. Ayrım gözetmeyen 
saldırılar düzenlenmesi yasaktır. Hastaneler, pazarlar ve okullar 
saldırıların hedefi olmamalıdır. Havan topu ve roketler, cephenin 
her iki tarafındada  ayrım gözetmeyen bir şekilde kent 
merkezlerini hedef alarak ateşlenmemelidir. 

ICRC, Suriye Arap Kızılayı (SARC) ile birlikte, kuzeybatı Suriye'deki 
çatışmalardan etkilenen sivil nüfusun insani ihtiyaçlarını 
karşılamak için müdahalesini artırmaya hazırdır. 
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