
 
 

 
 

Երկրաշարժեր Թուրքիայում և Սիրիայում և դրանց հետևանքները. եկեք միասին լինենք 

 

ALDA-ի ողջ թիմը և Կառավարման խորհուրդն իրենց խորին ցավակցություններն ու 

աջակցությունն են հայտնում բոլոր նահանգներին և համայնքներին, որոնք տուժել են 

սարսափելի երկրաշարժերից, ազդել են բազմաթիվ երկրների վրա և մահացու 

հետևանքներ են ունեցել Թուրքիայում և Սիրիայում: 
 

   Թեև շատերը կորցրել են իրենց կյանքը և վիրավորվել, շատ ուրիշներ, որոնք դեռ ողջ են, 

կորցրել են իրենց տները և հայտնվել են կյանքին սպառնացող եղանակային պայմանների 

տակ՝ առանց ապաստանի: Այս տարբեր գործոնների պատճառով զոհերի թիվը ամեն 

րոպե ավելանում է։ 
 

  Մենք կոչ ենք անում մեր բոլոր անդամներին, մեր ցանցին և համայնքին համերաշխ լինել 

թուրք և սիրիացի ժողովրդի հետ այս ճգնաժամային ժամանակներում, ինչպես նաև 

հիմնադրամներին և դոնորներին՝ ուղղորդելու իրենց գործողությունները՝ ի պատասխան 

կարիքների: 
 

   Բազմաթիվ նախաձեռնություններ են իրականացվում տուժած տարածքներում, և մեր 

գործընկերներն արդեն իսկ մոբիլիզացված են՝ տեղում շտապ օգնության ակցիային 

աջակցելու համար։ Ստորև կգտնեք նրանց առաջարկությունները՝  օգնության ուղիների 

վերաբերյալ. 
 

1️) Դաշտում գործող թուրքական և սիրիական վստահելի կազմակերպություններին 

ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելը 

 

Նշում. խարդախությունից և ռեսուրսները շահագործելու փորձերից խուսափելու համար 

մենք խորհուրդ ենք տալիս միայն մի քանի ասոցիացիաներ, որոնք ամենաշատը 

հիշատակվել են մեր ցանցի կողմից: 
 

Դուք կարող եք գումար ուղարկել հետևյալ տեղական մարդասիրական օգնության 

ասոցիացիաներին բանկային փոխանցումով. 
 

Թուրքիա: 

•  Ahbap derneği. ոչ կառավարական կազմակերպություն, որը հավաքում է 

հազարավոր կամավորների և արձագանքում է արտակարգ իրավիճակների մեծ 

մասին դաշտում https://ahbap.org/disasters-turkey  

• İhtiyaç Haritas. սոցիալական կոոպերատիվ, որը գնահատում է կարիքները տեղում 

դաշտային աշխատանքի միջոցով՝ համակարգելով հանրային 

https://www.alda-europe.eu/management/
https://ahbap.org/disasters-turkey
https://ahbap.org/disasters-turkey
https://www.needsmap.coop/


հաստատությունների հետ և շտապ օգնության կարիքներ տրամադրում 

վերապրածներին: 

• AKUT Vakfı. Կամավոր, ոչ կառավարական կազմակերպություն, որը ներգրավված է 

վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում երկրաշարժից տուժածներին որոնելու, 

օգնելու և փրկելու գործում: 

• Մարմարայի քաղաքապետարանների միությունը կոչ է արել աջակցել AFAD-ին 

(Ներքին գործերի նախարարության աղետների և արտակարգ իրավիճակների 

կառավարման նախագահություն): 
 

Հիշեք, որ փոքր նվիրատվություն չկա, ինչքան էլ ներդրեք, դա կօգնի: 
 

Մենք կոչ ենք անում մեր բոլոր անդամներին, մեր ցանցին և համայնքին համերաշխ լինել 

թուրք և սիրիացի ժողովրդին 

 

2️) Ֆինանսապես աջակցել ձեր երկրի մարդասիրական ասոցիացիաներին կամ 

միջազգային կազմակերպություններին, որոնք միջամտում են այս աղետին. 
 

  Միջազգային մակարդակում վստահելի կազմակերպությունները, ինչպիսիք են Կարմիր 

Խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիան (արշավ Թուրքիայի համար, արշավ 

Սիրիայի համար), Բժիշկներ առանց սահմանների, OXFAM-ը թիմեր ունեն տեղում և 

գործում են դաշտում, մինչդեռ մյուսները վերահղում են ֆինանսավորումն ուղղակիորեն 

տեղական ասոցիացիաներին, ինչպիսիք են Turkey Mozaik Foundation-ը կամ Turkish 

Philantropy Funds-ը: 
 

    Միջազգային կազմակերպությունների ազգային մասնաճյուղեր կարող են գտնվել նաև 

ձեր երկրում, եթե նախընտրում եք գումար ուղարկել դրանց միջոցով, կամ, որպես 

այլընտրանք, կարող եք դիմել օգնության միություններին ձեր երկրից, որոնք օգնություն 

են տրամադրում և միջոցներ են ձեռնարկում աղետի գոտիներում: Այնուամենայնիվ, 

զգույշ եղեք նախապես պարզել, թե որ ասոցիացիային եք նվիրաբերում և 

առաջնահերթություն տվեք նրանց, որոնք պետական անկախ են և լավ ճանաչված: 
 

3️) Աջակցեք ձեր քաղաքում բարեգործական հավաքածներին և նվիրատվություններին 

 

  Առավել քան երբևէ, տուժած համայնքներն ապահով տեղ հասնելու համար առաջին 

անհրաժեշտության (հագուստ, վերմակ և այլն) կարիք ունեն, իսկ փրկարարներն ու 

բժշկական խմբերը՝ առաջին օգնության և բժշկական պարագաների: 
 

Պարզեք, թե ինչ նախաձեռնություններ կան ձեր տարածքում և ինչ ապրանքներ են 

հավաքվում, և փորձեք նպաստել ձեր հնարավորությամբ: 
 

Եթե դուք գտնվում եք Թուրքիայում. 
 

❗️Շտապ հայտարարություն մեր թուրք անդամից՝ Էդրեմիթի քաղաքապետարանից❗️ 

 

Էդրեմիտի քաղաքապետարանը հավաքում է առաջին անհրաժեշտության ավելի շատ 

իրեր՝ սեյսմիկ տարածքներ ուղարկելու համար։ Այս պահին գեներատորների և հոսանքի 

https://akutvakfi.org.tr/en
https://www.marmara.gov.tr/en/earthquake-in-turkiye-kahramanmaras
https://donation.ifrc.org/?campaign=f3cfd66a-0ba7-ed11-a2da-005056010028
https://www.ifrc.org/emergency/syria-earthquakes
https://www.ifrc.org/emergency/syria-earthquakes
https://donate.doctorswithoutborders.org/secure/donate?_ga=2.171967776.240223561.1675948890-1985571211.1675948890&_gac=1.56987736.1675948890.Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdrATYiE5C5KS-ZaQyn21Fv1DDYEyHX4lBXqdp9Zr_EuyUOimv8v9xcaAoOGEALw_wcB&_gl=1*h97agy*_ga*MTk4NTU3MTIxMS4xNjc1OTQ4ODkw*_ga_C7EW6Q0J9K*MTY3NTk0ODg5MC4xLjEuMTY3NTk0OTUyNy4wLjAuMA..
https://www.oxfam.org/en/emergency_donations/earthquake-emergency-fund
https://lnkd.in/ddieMgEq
https://donate.tpfund.org/campaign/tpf-turkiye-earthquake/c465112
https://donate.tpfund.org/campaign/tpf-turkiye-earthquake/c465112


աղբյուրների, քնապարկերի և լապտերների և արշավային վրանների խիստ 

անհրաժեշտություն կա։ Էդրեմիտի քաղաքապետարանը երկուշաբթի օրվանից 

գործուղում է հագուստով, նյութերով, դեղորայքով, ջրով ու սննդով լի բեռնատարներ։ 

Բացի այդ, մենք նաև օպերատիվ ենք աշխատում աղետի շրջաններում մեր 

քաղաքապետարանի աշխատակիցներից կազմված մի քանի թիմերով, որոնք հասել են 

Քարահմանմարաշ, Հաթայ և Անթաքիա քաղաքներ՝ փրկարարական աշխատանքներին 

մասնակցելու և ուղարկված նյութերը անվտանգ բաշխելու նպատակով։ Եթե ցանկանում 

եք նվիրատվություններ կատարել, ապա այստեղ կարող եք գտնել քաղաքապետարանի 

հասցեն։ 
 

4️) Կրկին տարածեք այս տեղեկատվությունը տեսանելի դարձնելու և ավելի շատ 

մարդկանց աջակցելու համար 

 

  Իրադարձություններից մի քանի օր անց և օրական հազարավոր նոր զոհեր են 

արձանագրվում, եկեք թույլ չտանք, որ այս ողբերգությունն արդեն մոռացության մատնվի։ 

Որքան շատ տարածեք տեղեկատվություն, այնքան այն նպաստում է մարդկանց 

իրազեկության բարձրացմանը միջազգային մակարդակով և այդպիսով երկարաժամկետ 

մոբիլիզացնելով ռեսուրսներն ու օգնությունը՝ տուժած բնակչությանը օգնելու համար: 
 

    Ի վերջո, մենք կցանկանայինք կիսվել նաև մեր Անդամ «Մարմարայի 

քաղաքապետարանների միության» կողմից ձեռնարկված գործողություններով, որն 

աշխատում է զեկույցի վրա՝ ընդգծելով երկրաշարժին ի պատասխան 

քաղաքապետարանների ձեռնարկած տարբեր գործողությունները։ Եթե ցանկանում եք 

կապ հաստատել նրանց հետ, կարող եք ստուգել նրանց կայքը 

 
*** 

Այս հոդվածը կթարմացվի, քանի որ մենք առաջարկություններ ենք ստանում ոլորտում 

մեր կոնտակտներից: 
 

 

https://www.alda-europe.eu/partner-socio/edremit/
https://www.marmara.gov.tr/en/earthquake-in-turkiye-kahramanmaras

