
Yemen: Milyonlar 
Ramazan'a sel, çatışma 
ve koronavirüs tehdidi 
altında giriyor 

 
Marib'de Yerinden Edilmiş Kişiler için kurulmuş bir kamp. Abdullah Algaradi / ICRC 

ICRC (Sana) - Yemen genelinde insanlar, bu sene kutsal İslam ayı 
Ramazan’ı, kötü ekonomik durum yüzünden ülke nüfusunun üçte 
ikisinin yeterli yiyecek bulamadığı bir ortamda, süregelen 
çatışmalar, mevsimsel hastalıklar, seller ve yükselen fiyatlar 
karşısında kutlayacak. 



Yaklaşık 29 milyonluk ülkede onaylanmış tek bir vaka varken, 
Koronavirüs tehdidi de insanların aklının bir köşesinde duruyor. 
Yemen'in sağlık sistemi oldukça kırılgan durumda; sağlık 
tesislerinin yarısı çalışmıyor ve yalnızca bu hafta başkent 
Sana'daki ICRC destekli bir hastanede 24 saat içinde 500 kolera 
vakası rapor edildi. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sana Delegasyon Başkanı Franz 
Rauchenste; “Yemenliler her gün pek çok zorlukla başa çıkıyor. 
Ülkenin bazı bölgelerinde devam eden çatışmalar çaresizliklerini 
her gün besliyor, mevsimsel bulaşıcı hastalıklar her yıl binlerce 
can alıyor ve yüksek enflasyon gıda, ilaç ve diğer temel malların 
fiyatını etkiliyor. Covid-19, zaten bu kadar savunmasız durumda 
olan olan insanların endişelerine bir yenisini ekliyor,” dedi. 

Yağmur mevsiminin başlaması, zaten binlerce kişiye sefalet 
getirdi. Sana, Ibb, Hajjah ve güney liman kenti Aden iki hafta 
boyunca binlerce insanı etkileyen, evleri ve işletmeleri kısmen yok 
eden, şiddetli yağışlar ve ölümcül sellere maruz kaldı.  

Yemen Kızılay Derneği (YRCS) gönüllüleri sellere müdahale ediyor; 
insanları kurtarıp, aileleri tahliye ederken, Sana'da battaniye gibi 
acil ev eşyalarını dağıtıyor. ICRC ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay 
Hareketi’nin diğer ortaklarının desteğiyle, YRCS şu anda ihtiyacı 
olan insanlara yardım etmek için Aden'de ihtiyaç tespiti yapıyor. 

Bu arada, Marib valiliğinde seller, yerinden edilmiş kişilerin 
kaldığı kamplarında yaşayan binlerce kişinin çadırını yok etti. 
Geçen ay, orada ICRC'den yardım alan insanların çoğu şimdi 
yeniden acil yardıma muhtaç durumda. Seller Marib şehrindeki 
birçok kişiyi de etkiledi. 

COVID-19 tehdidi, ailelerin ve arkadaşların geleneksel olarak dua 
etmek, oruç açmak ve ziyaretler yapmak için biraraya geldikleri 
Ramazan kutlamalarında da baş gösterme eğiliminde. 

Avril Patterson, ICRC Yemen Sağlık Koordinatörü; “Yemen 
hastaneleri, koronavirüs tehdidi yokken bile zaten oldukça zor 



durumda. Bu hastanelerde, savaşta yaralananlar düzenli olarak 
tedavi görüyor. Bu yıl Ramazan'ın başlangıcı, yağmur mevsiminin 
başlangıcı ve kolera, difteri gibi bulaşıcı hastalıkların mevsimsel 
artışıyla çakıştı. Yaklaşan COVID-19 tehdidi ile birlikte, Yemen'de 
hayati sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve hafifletici önlemleri 
almak için sağlık tesislerini ve gözaltı merkezlerini desteklemeye 
devam etmek her zamankinden daha önemli '' dedi. 

ICRC, hijyen standartlarını ve temiz suya erişimi artırmak için 
gözaltı merkezleri ile su ve sanitasyon hizmetlerinde yetkililere 
destek sağlıyor. Dezenfektan malzemesi bağışı ve eğitim desteği 
ile hastaneler, birinci basamak sağlık hizmetleri ve diyaliz 
merkezleri gibi tıbbi tesislere yardım sağlıyor. 

Kızılhaç Kızılay ortaklarıyla birlikte ICRC, Yemen Kızılayı’na 
hijyen, ev ve mutfak malzemesi dağıtımları ile yerel yetkililer 
tarafından kurulan karantina tesislerinde destek veriyor. Bu, 
COVID-19 önleme tedbirleri ve topluluk bilinci içeren ses kayıtları 
da dahil olmak üzere bilgilendirme kampanyaları ile birlikte 
yapılıyor. 

 

Editörlere Not: 

 

ICRC, geçen yıl Yemen'de 650.000'den fazla kişiye gıda yardımı 
yaptı ve beş milyondan fazla kişiye su ve sanitasyon programları 
aracılığı ile temiz su sağladı. 

ICRC, savaşta yaralanan 25.000'den fazla kişiyi tedavi etti ve geçen 
yıl 89.000'den fazla engelli ye sağlık hizmeti verdi. Ülke genelinde 
halen 55 hastaneye, 14 diyaliz merkezine ve 26 temel sağlık 
kliniğine hastane malzemeleri ve bazı durumlarda ilaç tedarik 
etmektedir. 

ICRC’nin Yemen’deki COVID-19 müdahalesi, desteklenen sağlık 
tesisleri ve gözaltı merkezlerinin yanı sıra çatışmalardan etkilenen 



topluluklara da eğitim, önleyici bilgi ve materyallerin dağıtımını 
da içermektedir. 

 

Daha fazla bilgi için: 

Yara Khaweja, ICRC Yemen Sözcüsü, +961 70 661 374, ykhaweja@icrc.org  

Sarah Alzawqari, ICRC Ortadoğu Sözcüsü, Beyrut +961 3138 353, 
salzawqari@icrc.org  

Ruth Hetherington, ICRC Ortadoğu Sözcüsü, Cenevre +41 79 447 3726, 
rhetherington@icrc.org  
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