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  :چكيده 
و مناطق اطراف آن را در   L’Aquilaشهر  2009آوريل  6صبح روز  30/3ريشتري در ساعت  3/6زلزله شديد  

ر زخمي و نف 1000نفر جان خود را از دست دادند و نزديك به  300در اين زلزله نزديك به . كشور ايتاليا لرزاند
آوريل شديد ترين زلزله در طي دهه اخير در  6به گفته مسؤلين زلزله . نفر بي خانمان شدند 28000بيش از 

اين . كيلومتر در شرق رم پايتخت اين كشور به وقوع پيوست 95ايتاليا بوده است كه در فاصله اي به مسافت 
هاي  توسط دولت و صليب سرخ ايتاليا و نيز كمكمقاله سعي بر آن دارد تا نحوه ارائه خدمات امداد و نجات 

  .ارائه شده توسط فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر را در اين زلزله تشريح نمايد
  امداد و نجات –ايتاليا  –زلزله :  كلمات كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مقدمه 

با مروري به سوابق تاريخي وقوع زلزله در كشور ايتاليا 
يم كه اين كشور در سالهاي اخير مواجه با سه در مي ياب

در  1980زلزله مخرب شده است كه اولين آن در سال 
 1992كشته ، دومين مورد در سال  3000منطقه ناپل با 

هاي باالي آثار  كشته و خسارت 13با  Umbriaدر منطقه 
 Sun شهر 2002فرهنگي و باالخره سومين مورد در سال 

Giuliani  27نفر كشته شامل  30اليا با در جنوب ايت 
اين آمار . آموز و معلم شان در يك مدرسه بود دانش

نشان دهنده احتمال باالي وقوع زمين لرزه در اين كشور 

 2009اما زلزله روز دوشنبه ششم آوريل سال . باشد مي
  .اين كشور شدت بيشتري داشت  L’Aquilaدر شهر 

  : L'Aquilaمشخصات زلزله 
  رريشت 3/6: شدت 
 2009آوريل  6بامداد روز دوشنبه  03 :29:32ساعت :  زمان

 شرقي 13/33درجه شمالي و  42/33:  موقعيت جغرافيايي

 كيلومتر در عمق زمين 8/8: عمق 

 )  L'Aquilaقديمي   شهر(  مركز ايتاليا:  منطقه

 شرقي رم كيلومتري شمال 85:  فاصله از پايتخت

 :شناسه حادثه در سايت
  us2009fcaf USGS      

  
  

  و فاصله ان با شهر رم  L’Aquilaعكس ماهواره اي از شهر: 1تصوير 
  )Google earthبرگرفته از سايت ( 

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از نماي نزديك  L’Aquilaعكس ماهواره اي از شهر: 2تصوير 
  )Google earthبرگرفته از سايت ( 

  
  
  
  
  
  
  



  
اعالم روز اول پس از سانحه بعد از وقوع زلزله و 

ها و پس از مراجعه به سايت  خبر آن از رسانه
فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر 
مشاهده گرديد اولين بولتن خبري از طرف اين 

  GLIDE EQ‐2009‐000072‐ITAفدراسيون بشماره
روي سايت ظاهر شده ) آوريل  6( روز  درهمان

  :اين بولتن خبري حاوي اطالعات زير بود. است
  كشته  50اقل حد 
 بي خانمان 50000 

صليب سرخ ايتاليا مركز عمليات  
)Legnano ( را فعال نمود كه ساير شعب را

نمايد و همچنين مراكز رونا، رم، پوتنزا  هماهنگي مي
ها اعالم آماده  و پالرمو را فعال و به كليه نمايندگي

 .باش داده است
 .امكانات را به منطقه گسيل كرده است  
 .يار راه اندازي شده استآشپزخانه س 
ويژه از يك  آمبوالنس ها زخمي ها را به 

 .كنند بيمارستان و يك محل نگهداري ايتام تخليه مي
ارزيابي نيازها در حال انجام است تا بر  

 .اساس آن اعالم نياز گردد
دولت ايتاليا اعالم شرايط اضطراري نموده  

 )سال اخير 30ترين زلزله  سنگين(است 
گزارش و با مراجعه به سايت پس از اين 

جمعيت صليب سرخ ايتاليا اقدامات اوليه اين 
جمعيت را براي پاسخگويي به اين سانحه 

كه اهم آنها را به شرح زير ميتوان . بررسي شد
 :نام برد

وعده  10000آشپزخانه سيار براي تهيه  
نفر از  16غذايي در روز كه توسط تيمي شامل 

اين گروه در .( شود يداوطلب هدايت م 30پرسنل و 
 )از رم حركت كرده اند 13ساعت 

دو آشپزخانه سيار كوچك براي تامين  
وعده غذا در روز براي بيمارستان  400تا  200
 شهر

ها  دستگاه آمبوالنس براي تخليه زخمي 36 
 به بيمارستانهاي شهرهاي همجوار

نفر  15واحد عملياتي پيشرفته كه توسط  2 
 هدايت ميشونداز امدادگران صليب سرخ 

 تخته پتو 10000توزيع  

) قالده سگ 4( هاي جستجو فعاليت تيم سگ 
 .قالده ديگر نيز در حال رسيدن به منطقه اند 12كه 

عالوه بر اين اقدامات اين جمعيت ضمن اعالم آماده 
باش به كليه واحد هاي خود اقدامات زير را جزو 

 :دهد برنامه هاي آتي خود قرار مي
با كمك هاي امدادي و دارو  اعزام كاميونها 

  و تجهيزات پشتيباني به منطقه
قالده  30اعزام واحد سگ هاي تجسس با  

 سگ

 )تيم  5( اعزام تيم حمايت هاي رواني  
براي حيوانات ( اعزام تيم دامپزشكي  
  )تيم  3) ( خانگي

 روز دوم پس از حادثه 

در روز دوم زلزله آمار ها حاكي از افزايش تعداد 
 179يعني . و وسعت زلزله بودقربانيان 

 .زخمي 1500بي خانمان و  17000، كشته
عليرغم مديريت حادثه و كاهش افراد نيازمند به 

نفر و تالش جهت  17000به  50000سرپناه از 
برطرف كردن نيازهاي معيشتي و بهداشتي آنها، 
هنوز نيروهاي صليب سرخ ايتاليا در گير عمليات 

نيازهاي روز دوم شامل . جستجو و نجات بودند
با صليب سرخ ايتاليا . غذا و آب بود –تهيه سرپناه 

برپايي دو چادر گروهي براي اسكان مردم در 
امدادگر  350روستاهاي اطراف با حضور تعداد 

  . دهد داوطلب در منطقه فعاليت خود را ادامه مي
در روز دوم همچنين سه واحد درمان اضطراري 
در منطقه مستقر و در حال فعاليت بودند و طبق 

 تخته پتوي ديگر در حال 5000اطالع موجود تعداد 
  .رسيدن به منطقه بود

در ايتاليا مسؤليت اصلي پاسخگويي به سوانح بر 
لذا . باشد عهده سازمان دفاع غير نظامي كشور مي

صليب ) روابط عمومي(ارتباطات   طبق گفته مدير
در هماهنگي كامل با ) صليب سرخ(سرخ ايتاليا، آنها 

در حقيقت . واحد هاي دفاع غير نظامي هستند
ا بازوي كمكي دولت براي صليب سرخ ايتالي



دفاع غير نظامي  هاي  پشتيباني از عملكرد واحد
  باشد مي

  روز سوم پس از حادثه 
صليب سرخ ايتاليا با ) آوريل 8( درروز سوم زلزله

هاي سيار خود تعداد  بهره گيري از آشپزخانه
وعده غذايي گرم بين آسيب ديدگان و امداد  22000

مار، تعداد كشته در اين روز آ. گران توزيع كرد
نفر اعالم شد و پنجمين آشپز خانه  250شدگان 

ولي متاسفانه هنوز هيچ . سيار نيز شروع بكار نمود
   .وسيله گرما زايي توزيع نشده بود

همزمان با انتقال آشپزخانه سيار، اقالمي همچون 
دار و بولدوزر و  آمبوالنس كمك –توالت صحرايي 

دادگران به منطقه نيز يك كمپ سيار براي اسكان ام
همچنين تيمي متشكل از پزشكان و . رسيده بود

پرستاران داوطلب صليب سرخ نيزدر چهار پست 
 .نمودند فعاليت مي  (AMP)درمان اضطراري 

عليرغم گذشت سه روز از وقوع زلزله همچنان 
   .كردند سگهاي تجسس صليب سرخ فعاليت مي

  روز چهارم پس از حادثه 
اسيون در روز چهارم زلزله بولتن دوم خبري فدر

در سايت مربوطه ظاهر شد و اين بولتن حاوي 
  :اطالعات زير بود

 – Glide EQ – 2009 – 000072: شماره بولتن 

ITA   
  .كشته داشته است 260زلزله ايتاليا تا امروز 

صندوق مالي امداد رساني براي حوادث فدراسيون 
 Federation’sبين المللي صليب سرخ و هالل احمر

Disaster  Relief  Emergency  Fund  (DREF) 
 613,944فرانك سوئيس معادل  700,000مبلغ 

  .دالر امريكا براي اين زلزله تخصيص داد
  .دالر اهدا كرده است 50000صليب سرخ امريكا 

 1000چادر به گنجايش  200صليب سرخ سوئيس 
  تخته پتو  2000نفر و 

و نجات  تدريج فعاليتهاي جستجو با گذشت زمان به
كمرنگتر شده و جاي خود را به حمايتهاي رواني 

براي اين منظور صليب سرخ ايتاليا از تيم هاي . داد
حمايت رواني خود متشكل از روانپزشكان ، 

پرستاران روانشناس و امداد گران با تجربه 
  .استفاده نمود

در ادامه، خدمات صليب سرخ ايتاليا به آسيب 
دو حوزه زير متمركز ديدگان ناشي از زلزله در 

  :بود
  )غذايي و غيرغذايي(توزيع اقالم امدادي ) الف
تهيه نيازهاي اصلي و اضطراري شامل اقالم : هدف

  غذايي و غيرغذايي
  : فعاليت

  توزيع اقالم غيرغذايي شامل پتو - 1
  مشاركت در رفع مشكل سرپناه اضطراري - 2
 تهيه غذاي گرم از طريق آشپزخانه سيار - 3

  بهداشت) ب
رائه كمك هاي اوليه و مراقبت هاي ا: هدف

  پزشكي شامل حمايت هاي رواني
  :فعاليت

ارائه كمك هاي اوليه و خدمات درماني از طريق  - 1
  و امدادگران) AMP(پست هاي درمان اضطراري 

 ارائه خدمات حمايت هاي رواني - 3

ها به  تدريج و مشابه ساير حوادث توجه رسانه به
تاليا به مدد ولي صليب سرخ اي. موضوع كمتر شد

نفر امدادگر داوطلب  700نفر از پرسنل و  150تعداد 
همچنان به خدمت رساني به آسيب ديدگان ادامه 

 4500اردوگاه به ظرفيت  5اين جمعيت ملي . دهد مي
اردوگاه ششم نيز براي اسكان . نفر را اداره ميكند

پرسنل و امداد گران اختصاص داده شده است و 
  .به حمام صحرايي هستند ها مجهز همه اردوگاه

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 امدادگران در حال عمليات نجات: 3تصوير 

  برگرفته از سايت صليب سرخ ايتاليا( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                      
  اسكان اضطراري مهيا شده : 4تصوير                                              

  توسط سازمان دفاع غير نظامي ايتاليا                                              
  
  
  



 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محل استقرار پست هاي درماني صليب سرخ ايناليا: 5تصوير                                 
  )اليابرگرفته از سايت صليب سرخ ايت(                                               
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 يكي از اردو گاههاي بر پا شده در زلزله ايتاليا: 6صوير ت                            

  )برگرفته از سايت صليب سرخ ايتاليا(                                           



  
  
  
  

  خالصه اقدامات انجام شده 
ليست اقدامات صورت گرفته توسط جمعيت صليب 

را  2009رخ ايتاليا را در زلزله ششم آوريل س
  :شرح زير اعالم كرد   توان به مي

  ارزيابي نيازها و برآورد ميزان خسارات 
 جستجو و نجات  

 ارايه كمك هاي غذايي 

 بهداشت 

 سر پناه 

 مديريت اردوگاه  

 حمايت هاي رواني 

 جستجوي گمشدگان 

 تخليه آوارگان 

 توزيع كاالهاي امدادي 

  منابع 
سرخ و  المللي صليب اسيون بينسايت فدر
  هالل احمر

http://www.ifrc.org  
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Abstract: 

A major earthquake struck L'Aquila and the cities around in Italy on Monday, April 6
th

 

2009. At least 300 people were dead, 1,000 injured and 28000 has been made homeless. 

Officials said that this earthquake was the worst earthquake in Rome in the last decade. 

This paper aims to describe the way of giving services by government and Italy Red 

Cross Society and also donations of the International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies (IFRC) in this earthquake. 
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