Suriye: Sivil kayıplarda
hızlı artış, kuzeybatıda
toplu yerinden edilme

Suriye - Halep - Sığınma evi projesi / Su/sanitasyon Um Mohammad, 56 yaşında, dul ve iki çocuğu var. Çatışma
nedeniyle evi tamamen hasar gördü. Yousef Ali, ICRC

Cenevre (ICRC) - Suriye'nin kuzeybatısındaki sivillere ve sivil
altyapıya saldırılarda 2020'nin ilk haftalarında meydana gelen ani
artışlar, çok sayıda insanın ölümüne ve ve yalnızca Ocak ayı içinde
150.000'den fazla kişinin evlerinden kaçmak zorunda kalmasına
neden oldu.

Halep şehrinde tırmanan çatışmalar, 2016'dan beri görülmemiş bir
yoğunluığa ulaştı ve bombalamalar pek çok mahalleyi etkiledi. Bu
sırada, kırsal batı Halep'te ve İdlib genelinde yaşanan şiddetli
çatışmalar oralarda yaşayan aileler için giderek artan acılara yol
açıyor.
ICRC'nin Halep Ofisi Başkanı Lorenzo Redalié durumu; “Son
birkaç gündür Halep'te aralıksız bombalama ve bombardımanlara
tanıklık ettik. İdlib ve Halep'in kırsal kesiminde çatışmalar
aylardır sürüyor. Temel önlemler alınmazsa, yaralı/kayıp sayısı
artacaktır. Sağ kurtulmuş ama çatışmalar yüzünden şiddetli
travma geçirenler ve hizmetlerin nerdeyse çökme aşamasına kadar
zayıfladığı bir durumla karşı karşıya kalacağız,” sözleriyle özetledi
ICRC, bölgede savaşan taraflara yönelik çağrısını yeniledi: Sivilleri
veya sivil altyapıyı hedef almayın. Yaralı ve hastalara bakım veren
tıbbi personele, ambulans ve sağlık tesislerine saygı gösterin ve
onları koruyun. Çatışmaya katılmayanlara, özellikle çocuklara,
kadınlara ve yaşlılara saygı gösterin ve onları koruyun. İnsani
çalışanların, çatışma alanlanlarında sıkışıp kalanlara yardım
etmek için işlerini yapmalarına izin verin. Savaş kurallarına
uymamak, etkisi yıllarca sürebilen korkunç insani sonuçlara yol
açar.
Savaş kuralları, çatışmalara taraf olmayan kişiler ile savaş sonrası
hayatta kalma ve nihayetinde de yaşamın yeniden inşası için
hayati önem taşıyan altyapıyı korumak için düzenlenmiştir.
ICRC, Suriye Arap Kızılayı (SARC) ile birlikte, kuzeybatı Suriye'de
devam eden çatışmalardan etkilenen insanlara yardım etmek için
cephenin her iki tarafında da insani müdahalesini artırmaya hazır
olduğunu yinelemektedir.
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