
 معلومات عن الزالزل في تركيا وسوريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التطورات وإمكانيات دعم األصدقاء وأفراد األسرة من حاملي اإلقامات

  
تشمل المنطقة المتضررة في تركيا مقاطعات )كهرمان مرعش وغازي عنتاب وهاتاي وكلس وديار بكر وأضنة وعثمانية وشانلي   

وماالتيا(. أورفا وأديامان   

في سوريا ، يتعلق هذا بالمنطقة الساحلية الشمالية الغربية ، وعلى وجه الخصوص: حلب ، وكذلك الالذقية وطرطوس وحماة  

. وإدلب   

 

  إعطاء التبرعات وتلقي المساعدات 
 

  أو الشبكات الخاصة بها ( giro 555 ) يمكنك التبرع عبر القنوات الهولندية المعتادة مثل  

. ى المساعدة المالية يتم أيضا من خالل تلك المنظماتالحصول عل    

  انقر هنا Giro 555 تعرف على كيفية إنفاق التبرعات لـ 

   نحن على علم بالعديد من المبادرات الشخصية  / أو الكنسية ، ولكنها غالبًا ما تكون محلية وتركز على شبكتها الخاصه 

 

 



 توفير المعلومات  
 

الحكومة الهولندية عبر موقع   : Aardbeving Turkijeen Syrië:updates BuitenlandseZaken  

 أو  

  من خالل المنظمة التركية لالستجابة للكوارث ، هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية  

(AFAD, en.afad.gov.tr.). 

 في المنطقة المتضررة   AFAD أو اتصل بأحد أرقام الهاتف أدناه .

 

 AFAD Adana 0090 (0) 322227 2854 / AFAD Adiyaman 0090 (0) 416216 1231  

AFAD Antep 0090 (0) 342428 1118 / AFAD Diyarbakir 0090 (0) 412326 1156 

AFAD Hatay 0090 (0) 326 112 0000 / AFAD Malatya 0090 (0) 422 212 8432 

AFAD Maras 0090 (0) 344 221 4991 / AFAD Mardin 0090 (0) 582 212 3740  

AFAD Urfa 0090 (0) 414 313 7290 

 

 

بقاعدة بيانات الموتى  تحتفظ منظمة اإلغاثة في حاالت الكوارث التركية ، هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا  

واألطفال التحقق مما إذا كان أفراد أسرهم مدرجين  يمكن للوالدين  (enabiz.gov.tr) عبر بوابة الصحة الرقمية للحكومة التركية

.في قاعدة بيانات  AFAD  

ال يمكن إجراء هذا االستفسار إال من قبل والدي وأبناء الشخص المفقود. ال يمكن لألخوة واألخوات واألقارب اآلخرين القيام بذلك.   

وسيتم دفن الرفاة. الحمض النووي  أيام ، فستأخذ  5إذا لم يبلغ أي من أفراد األسرة بعد     

 

سوريا -تركيا   من السفر   
 

يحتاج األشخاص من تركيا وسوريا إلى تأشيرة للسفر إلى هولندا.  ال توجد سفارة هولندية في سوريا بسبب الحرب وتم إغالق   

بيةالسفارة في اسطنبول مؤقتًا بسبب "احتجاجات محتملة في محيط القنصلية العامة وتزايد التهديد ضد أهداف غر  

 


