
 الهزات األرضية في سوريا  وتركيا

رضية مروعة في منطقة غازي عنتاب التركية والتي  أ شباط حدثت هزات  6في الصباح الباكر ليوم األثنين الموافق ل 

،في   كم من سطح األرض. وكنتيجة لذلك سجلت العديد من الهزات األرتدادية 17.9في عمق   7.8بلغت شدتها لمايقارب 

الحكومتين في المناطق المتضررة   . 6.7ل  5.9والتي بلغت شدتها حوالي  مساحات واسعة في تركيا وسوريا المجاورة لها،

نشر  صول سورية وتركية. لذلك نود أ ذوي  المهاجرين العديد من  قطنف الوفيات. في مدينة فيتن ي ل أعلنت عن ا

المعلومات  حول المساعدات التي يقدمها الصليب األحمر األلماني و المنظمات الشقيقة المتمثلة بالهالل األحمر التركي  

 والهالل األحمر العربي السوري واللذان تربطنا معهما عالقة وطيدة منذ سنوات. 

 

ة عنها:ب في هذا السياق بذلنا جهدنا لنجمع اهم األسئلة واألجا  

 

 كيف هو الوضع هناك؟ 

ن ننوه  أال اوسوريا غير واضح ومتغير. لذلك ال يسعنا في هذه الحالة  الوضع الحالي في المناطق المتضررة في تركيا

خرين ودمار األبنية  آ ف ل ا االف األشخاص واصابة  ولية. والتي تبين وفاة على التغطية األعالمية والمعلومات الرسمية األ

لتركيا والشمال الغربي لسوريا. حصيلة  رضية حتى هذه اللحظة في الجنوب الشرقي والبنية التحتية نتيجة للهزات األ

حمر العربي  حمر التركي والهالل األالهالل األيام القادمة. جمعياتنا الشقيقة ألاكثر في أ ن تتوضح أيمكن  الضحايا والدمار 

ماكن السوري يعمالن هناك ويقدمان على سبيل المثال المساعدات االولية. فرق األغاثة يبحثون عن الناجين في األ

تاحة. يتم توفير مساكن، غذاء و مالبس لتقديمها لهم. باالضافة لذلك يوجد احصائيين نفسيين اجتماعيين لتقديم المساعدة  الم

. تحت الصفر في المناطق المتضررةوالعون. خصوصا مع درجات الحرارة المنخفضة التى تصل ليال ل  

 

 كيف يساعد الصليب االحمر األلماني؟.  

منظمة الصليب األحمر األلماني ت عمل تحت  ضغط عالي في التنسيق مع المنظمات الشقيقة على االرض والتي تتمثل في  

الصليب األحمر الدولي وحركة الهالل األحمر وذلك من أجل معرفة باالحتياجات لتقديم المساعدة المطلوبة وتقدير   منظمة

لذلك يتواجد بالفعل منظمين للصليب   تهدفة. ما هي المساعدة التي تحتاجها بشكل عاجل حتى نتمكن من دعمهم بطريقة مس

األحمر األلماني  في تلك البلدان. بعد بضع ساعات فقط قدم الصليب األ حمر األلماني  وعدا بتقديم الدعم األ ولي للفرق  

يورو.   500000المساعدة في كال البلدين. هذا سوف يدعم ايضا من قبل وزارة الخارجية بمبلغ قدره   

طن من امدادت االغاثة المتوجهة الى تركيا. )للمزيد من المعلومات انقر    100كثر من أباالضافة الى ذلك، يوجد حاليا 

(هنا  

Bitte Link einfügen 

 

 

اس في منطقة الزازل؟  يمكنني مساعدة الن كيف   

المواطنين   تقديم المساعدة لدىالمعاناة الحاجة إلى  رؤية ماليين الناس. تثيرعلى ل الثقيلة في تركيا وسوريا زالزلأثرت ا

في هذا البلد. لكن ما هي المساعدة الفعالة؟ ال يتم جمع التبرعات العينية من خالل الصليب األحمر  األلماني في مقاطعة  

ارتفاع تكاليف النقل ، واإلجراءات الجمركية  . لضحايا الزلزال عينيةتبرعاتك العن ارسال يرجى الرجوع  شمال راين.

الجهد اللوجستي لجمع التبرعات الخاصة   ة.ن ألماني عينية م التبرعات ال مام أيشكل عائقا والتوزيع الصعب على المحتاجين 

عدم   ،من أجل وصول المساعدة بالفعل ، من المهم . للغاية مكلف من نوعها ، والفرز ، والنقل هناك والتوزيع في الموقع 

بنية حسنة  . ملء المستودعات بشكل غير ضروري أو حتى حظر اللوجستيات والمساعدة ةاللوجستي  المساعدة  بنيةعبء 

إنهم يعيقون العمل اإلنساني  بل لسوء الحظ ، إنهم ال يساعدون ،  من دون تنسيق يربط قدرات النقل والفرز. بالمساعدات 

هي   المالية  الميزة الكبرى للتبرعاتل. في الموقع هو أكثر الطرق فعالية وأسرع لدعم األشخاص المتضررين من الزلزا

. والذي  ونة والتكيف مع االحتياجات المتغيرة في المناطق المتأثرةلديها الفرصة الستخدام األموال بمر معنيةأن المنظمة ال

نطاق  أكبر مع مراعاة  التأكد من أنه من األفضل استخدام األموال في المناطق التي تكون فيها الحاجة  الى في النهايةيؤدي  



السكان األلمان أيًضا قلق كبير والرغبة   لدىنحن نعلم أنه في ضوء الزلزال في تركيا وسوريا ،. أنشطة الصليب األحمر

في تقديم الدعم للمتضررين. يناشد الصليب األحمر األلماني للتبرع لألشخاص في المناطق المتأثرة في تركيا وسوريا ،  

الحساب المركزي التالي:  غرضلهذا الوقد أنشأ   

„Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien“.  

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07 

BIC: BFSWDE33XXX  

Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien 

www.drk.de/spenden/privatperson-spenden/jetzt-spenden/ 

 

 التبرعات العينية

  ةاللوجستي بنية المساعدة عدم عبء  ،من المهممن أجل وصول المساعدة بالفعل . إن حاجة المتضررين إلى الدعم كبيرة

. ملء المستودعات بنية حسنة بالمساعدات من دون تنسيق  بشكل غير ضروري أو حتى حظر اللوجستيات والمساعدة 

التبرعات من المال هي  . فهي ال تساعد ، فهي تعيق العمل اإلنساني على األرض لسوء الحظ ، يربط قدرات النقل والفرز. 

لديها   معنيةهي أن المنظمة ال المالية الميزة الكبرى للتبرعاتينية. وسيلة أكثر فاعلية للمساعدة مقارنة بالتبرعات الع

  الى في النهاية. والذي يؤدي الفرصة الستخدام األموال بمرونة والتكيف مع االحتياجات المتغيرة في المناطق المتأثرة

نطاق أنشطة الصليب  أكبر مع مراعاة  التأكد من أنه من األفضل استخدام األموال في المناطق التي تكون فيها الحاجة 

. األحمر  

 االستفسارات من الشركات 

يمكن معالجة  . على نطاق أوسع ، فيرجى االتصال بزمالئنا في برلين مباشرة عمدال تقديم كنت كشركة ترغب في  إذا

: استفسارات من الشركات للتبرع أو التعاون إلى  

unternehmen@drk.de 

 

األلمان المتأثرين بالزلزال  معلومات للمواطنين  

إذا تأثرت بالزلزال كمواطن ألماني ، فستتلقى الدعم من السفارة األلماني ة. نشرت وزارة الخارجية الفيدرالية صفحة  

.هنا معلومات خاصة. يمكنك أن تجد هذه  

Bitte Link einfügen. 

 

 عروض المساعدة من الطاقم الطبي

نحن ممتنون للغاية لعرضك للعمل في هذه األزمة الصعبة مع الصليب األحمر األلمان ي. من بين أمور أخرى ، يوفر   

الصليب األ حمر األلماني بالفعل موظفين صحيين ليكونوا قادرين على االستجابة في عمليات اإلغاثة الفورية والطارئة.  ال  

تكنولوجيا المياه ، والخدمات اللوجستية   هؤالء الموظفون الصحيون ، ولكن أيضا الموظفون في مجاالتنقتصر فقط على 

 والتمويل ، وما إلى ذلك ، هم جزء من مجموعة موظفي الطوارئ الخاصة بالصليب األحمر  األلماني. 

(Surge Roster) 

 قدمهان التي  المهتمة إكمال عدد من الدورات التدريبية اإللزامية  فراد، يجب على األ  المجموعة لكي تصبح جزءا من 

في مناطق األزمات ، يعد التدريب   خدمات خاصة بالنسبة لل .  او بالحضور الشخصي  االنترنت الشقيقة عبر والجمعيات

باإلضافة إلى   حمر األ الخاص بالصليب  يتوفر تقويم التدريبخدمة. الخاص على السالمة ضروريا في الفترة التي تسبق ال 

او بالحضور   مزيد من المعلومات حول المتطلبات والملفات الشخصية المطلوبة والتدريب اإللزامي عبر اإلنترنت

هنا الشخصي   

https://www.drk.de/spenden/privatperson-spenden/jetzt-spenden/
mailto:unternehmen@drk.de


هام: يجب أن تكون تفاصيل االتصال  . والتقدم للتدريب حمر األالصليب يمكن لألطراف المهتمة نقل ملفها الشخصي إلى 

للغة اإلنجليزيةوالدورة التدريبية متاحة با  

االيميل التالي: يمكن توجيه المزيد من األسئلة إلى    

surge@drk.de 

 

 أين يمكنني الحصول على دعم لألصدقاء المتأثرين وأفراد األسرة؟ 

لسوء الحظ ، ال  نحن نتفهم أن القلق والخوف على أفراد األسرة واألصدقاء والمعارف كبيرة بشكل ال يمكن تصوره. 

يستطيع الصليب األحمر األلماني تقديم أي شكل من أشكال المساعدة الفردية في الموقع في الوضع الحاد. يعمل الصليب  

األحمر األلماني مع الجمعيات الشقيقة، الهالل األحمر التركي والهالل األحمر العربي السوري، لتقديم المساعدات  

ة. اإلنسانية حسب الحاج   

 التبرع بالدم

حاليا أي طلبات رسمية للحصول على الدعم في تحضيرات   حمر األالخاصة بالصليب  الدم ب  التبرع خدماتال يوجد لدى 

الدم في سياق الزالزل الكارثية في تركيا وسوريا .  خدمات التبرع بالدم الخاصة بالصليب األحمر  األلماني على اتصال  

وثيق مع الزمالء المسؤولين في الصليب األ حمر األلماني والدولي وكذلك السلطات المختصة من أجل أن تكون قادرة على  

يعد النهج المنسق الذي يتم تنسيقه بشكل وثيق مع خدمات الطوارئ  . تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن إذا لزم األمر

ات التبرع بالدم إلى  تشير خدم. في الموقع شرطا أساسيا إلزاميا حتى يتمكن الدعم المطلوب من الوصول إلى وجهته بأمان

أن التجديد المستمر للتبرع بالدم ضروري بشكل أساسي من أجل أن تكون قادًرا على المساعدة على الفور في حاالت  

االستفادة من عروض التبرع بالدم المختلفة   حمراألالخاصة بالصليب  لذلك ، تطلب منك خدمات التبرع بالدم. األزمات

والتعاضد االجتماعي.   دم هو دائما فرصة جيدة جدا للمتبرعين الجدد للمشاركة في التضامنالتبرع بال. بشكل عام ومستمر

 يمكن العثور على تواريخ التبرع بالدم في منطقتك ومعلومات حول التبرع بالدم في الصليب األحمر األلماني على: 

www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/ 

 

 DRK خدمة البحث  عن امفقودين المقدمة من الصليب األحمر األلماني

تساعد خدمة البحث عن المفقودين التابعة للصليب األحمر األلماني األشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم. ا تزال خدمة  

مزيد من  بمجرد حصولنا على . تعمل بشكل منتظم وهي متاحة كنقطة اتصال للباحثين واألقارب  البحث عن المفقودين

ومع ذلك، في الوقت الحالي، ال يمكننا أن .  المعلومات المتعلقة بخدمة البحث في الوضع الحالي ، سنعلن هذا على الفور 

لكن زمالئنا من . نعطيكم الكثير من األمل في الحصول على إجابات سريعة بسبب الوضع غير الواضح على األرض

. ي السوري يعملون بجد ويبذلون قصارى جهدهم الهالل األحمر التركي والهالل األحمر العرب   

 أين يمكنني الحصول على معلومات موثوقة حول التطورات الحالية؟ 

ي ضوء الوضع المربك، ننصحك بفحص مصادر المعلومات بشكل نقدي واستخدام عروض المعلومات الجادة، مثل  

مدربون أو صفحات وزارة الخارجية   عروض شركات اإلعالم القائمة التي لديها مكاتب تحرير مهنية وصحفيون

األلماني ة. نحن الصليب األحمر  نقدم أيضا معلومات حول عملنا في منطقة الكارثة على موقعنا أدناه وفقا للحالة الراهنة  

. للمعرفة   

 www.drk.de:الموقع 

 كيف يدعم الصليب األ حمر األلماني  سوريا؟ 

مع فريق من ثالثة موظفين في دمشق ويدعم الهالل األحمر العربي   2012في سوريا منذ عام  حمر الصليب األنشط 

  المنظمةالسوري على األرض في مجاالت الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية للمساعدات اإلنسانية وتعزيز قدرات 

  .ون قادرة على االستجابة بسرعة لحاالت األزمات على الرغم من النزاع المسلح المستمر في البالدالشقيقة من أجل أن تك

ا. في المائة من المساعدات اإلنسانية في سوري   60عمال اإلغاثة في الهالل األحمر العربي السوري يغطون أكثر من   

 كيف يدعم الصليب األ حمر األلماني  تركيا؟

https://www.drk.de/


ي تمتع الصليب األ حمر األلماني والهالل األ حمر التركي  بشراكة طويلة في التعاون الدولي منذ عام  1986، والتي تم  

تعميقها وتعزيزها، خاصة مع بداية األزمة السورية. ويقدم الدعم من الصليب األ حمر األلماني في مجاالت إمدادات  

وتعد لجنة الحقيقة والمصالحة، جنبا إلى جنب مع الهيئة  . وإنشاء المراكز المجتمعية وبرامج الصحة العقلية اإلغاثة،

، المنظمة اإلنسانية الرائدة التي تفوضها الدولة في تركيا، سواء للرعاية المنزلية أو لالجئين  أفاد الحكومية إلدارة الكوارث

ن. السوريي   


