
COVID-19: Ortadoğu hem sağlık 
krizi, hem de sosyo-ekonomik 

depremle karşı karşıya 

 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Yakın ve Orta Doğu Direktörü 
Fabrizio Carboni silahlı çatışmalardan zarar gören ülkelerin 
COVID-19'un yayılmasını önlemek ve potansiyel yıkıcı sonuçlara  
hazırlanmak için acil desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.  

"Ortadoğu bugün çatışma bölgelerindeki potansiyel kitlesel  virüs 
salgınları ve yaklaşan sosyo-ekonomik kargaşayla birlikte çifte bir 



tehditle karşı karşıya. Her iki krizin de ağır insani sonuçları 
olabilir.” 

COVID-19 salgını küresel bir sosyo-ekonomik deprem yaratma 
tehdidi taşıyor. Milyonlarca kişinin ya çok az ya da hiç 
yararlanamadığı sağlık hizmetleri, gıda, su ve elektrik sıkıntısı, 
artan fiyatlar ve yıkılan altyapı ile başa çıkmaya çalıştığı bölgede, 
bu buradaki çatışma alanlarında salgın şiddetli bir şekilde 
hissedilecek. 

Uluslararası toplum, salgının sosyo-ekonomik artçı sarsıntılarına 
müdahaleyi çalışmalarımıza dahil etmemize imkan tanımaza, ağır 
insani ihtiyaçlar daha da kötüleşecek ve yenileri ortaya çıkacaktır. 
İnsanların yaşamlarının, geçim kaynaklarının ve gıda güvenliğinin 
salgın sonrasında da korunmasını sağlamak için yetkililer ve yerel 
bazda çalışan insani görevlilere şimdi destek sağlanması 
gerekmektedir. 

Eve kapanmalar ve sokağa çıkma yasağı gibi çok ihtiyaç duyulan 
halk sağlığı önlemleri, birçok insanın kendilerinin ve ailelerinin 
geçimini sağlamasını zaten zor veya imkansız hale getirmiş 
durumda. Küçük esnaf kepenklerini indirdi. Kafeler bomboş. Sokak 
satıcıları iş yapamıyor. Çevrimiçi çalışmaya geçişte ise  birçok 
kişinin geride kaldığı gözlemleniyor. Zamanla, ekonomik 
sorunlara bağlı açlık, yetersiz beslenme, kronik hastalık ve stres 
düzeyleri yükselişe geçebilir. 

Orta Doğu'da, birçok insan zaten hayatta kalmak ve büyük 
olumsuzluklara karşı hayatlarını yeniden inşa etmek için mücadele 
ediyor. Suriye'de, kamplarda kendiminkilerle aynı yaştaki 
çocukları oynarken görmek törpüleyici bir deneyim. Onlar, hemen 
her gün temiz suya erişimlerini sağlamaya çalıştığımız 
milyonlarca kişi arasından bazıları yalnıyca. Irak'ta anneler ve dul 
eşler, küçük işletmelerine sağladığımız desteğin aileleri için çok 
şey ifade ettiğini söylediler. Bu pandemi ile hep birlikte karşı 



karşıya kalacağımızdan bu tür yardımlar önümüzdeki aylarda hiç 
olmadığı kadar önemli olacak. 

Kızılhaç Kızılay ortaklarımızla, bölgenin en savunmasız 
insanlarına yardım etmek ve virüsün yayılmasını önleme 
çabalarını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Yemen'de 
hastanelere, kliniklere ve diyaliz merkezlerine sağladığımız hayat 
kurtaran desteğimiz artık COVID-19 önleme hazırlıkları 
konusunda yardım da içeriyor. Suriye ve Irak'ta, anti-enfeksiyon 
önlemleriyle cezaevlerine destek sağlıyoruz. Kamplara, yerinden 
edilmişler için sığınma evlerine ve gözaltı tesislerine  verdiğimiz 
su taşıma desteği, insanların temiz suyla yıkanmasına imkan 
sağlıyor. Zorla yerinden edilmiş  kişiler ve tutuklular için sabun ve 
şampuanın da dahil olduğu hijyen kitleri dağıtıyoruz. 

Daha geniş anlamda, su ve sanitasyon hizmetlerimiz, enerji 
tedariki, gıda ve ev gereçleri dağıtımları ve mikro-ekonomik 
girişimler, pandemide gölgede kalabilecek temel ihtiyaçlara 
hizmet edecek şekilde, mümkün olan yerlerde devam etmeli ve 
artırılmalı. Şu anda Yemen'de yardıma muhtaç insanları kaydeden 
saha ekiplerimiz mevcut. Bölge genelinde, özellikle düşük gelirli 
çalışanlar, hanehalkının geçimini sağlayan kadınlar, çiftçiler ve 
engelli insanlar gibi özellikle etkilenebilecek kişilere önümüzdeki 
aylarda desteğimizi artırmak istiyoruz. 

Personel ve yardım ettiğimiz insanları güvende tutmak için 
çalışma şeklimizi, örneğin dağıtımlar sırasında fiziksel mesafeyi 
kullanarak, koruyucu ekipman giyerek ve belirli yardım ve nakit 
transferlerinin teslim şeklini değiştirerek yeni koşullara adapte 
etmeye çalıştık. Uyum sağlamaya ve yenilik yapmaya devam 
edeceğiz. Kızılhaç Kızılay ortaklarınmızla ve topluluklarına yardım 
etmek için her gün dışarı çıkan on binlerce gönüllüyle çalışarak, 
desteğe en çok ihtiyaç duyan insanlara yardımımızı artıracağız.  

 



ICRC'nin Orta Doğu'daki COVID-19 müdahalesi ile diğer insani faaliyetlerinin 
detayları için: 
 
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-middle-east-facing-health-crisis-and-socio-
economic-earthquake 
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