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قصة سميرة

المساعدة في مجال لم الشمل العائلي

لالتصال
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حياة سميرة* تغيرت لألبد بسبب الحرب .في وطنها العراق
تعرض زوجها مرتين لالختطاف ألسباب سياسية وبعد
اختطافه للمرة الثالثة استلمت سميرة خبر مقتل زوجها
وهذا الحدث المؤلم كان السبب في رحيلها مع أطفالها إلى
سوريا ،ومن هناك تمكنت من الوصول إلى ألمانيا في إطار
اإلجراءات اإلنسانية.

M
E

X
E

خارج الحدود
للبحث الدولي ومتابعة أخبارالصليب األحمر

للم شمل العائلة
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DRK-Suchdienst
Standort München
Chiemgaustraße 109
81549 München
Telefon: 089 / 68 07 73 -111
E-Mail: tracing@drk-suchdienst.de
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DRK-Suchdienst
Standort Hamburg
Amandastraße 72-74
20357 Hamburg
Telefon: 040 / 4 32 02 -221
040 / 4 32 02 -176
E-Mail: fz@drk-suchdienst.de

للمزيد من المعلومات وللنشرة اإلخبارية:
www.drk-suchdienst.de
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خدمة الصليب األحمر األلماني

Arabisch / © DRK e.V. / 2015

قام الصليب األحمر األلماني قسم خدمة البحث عن
المفقودين بالعمل على لم شمل العائلة في ألمانيا ولكن هذا
الهدف كان على وشك أن يُكتب له الفشل لوجود عراقيل
قانونية .وبعد إجراء عدة لقاءات وتمحيص الجوانب
القانونية قدم الصليب األحمر األلماني قسم خدمة البحث
عن المفقودين اقتراحا ً لسميرة بأن تقدم طلب اللجوء إلى
ألمانيا .وبالفعل ُكتب للمقترح النجاح وبهذا حصلت سميرة
على وضع قانوني أفضل وأصبح في اإلمكان التحاق
الزوج بها واإلقامة في ألمانيا بدون وجود ضرورة ضمان
الدخل للمعيشة أو إجادة اللغة األلمانية .وبعد عدة أسابيع
تمكنت سميرة من استقبال زوجها في المطار.

الصليب األحمر األلماني في منطقتكم

Foto: Thierry Gassmann/IKRK

ولم تفقد سميرة األمل بأن زوجها ال يزال على قيد الحياة
وقدمت طلبا ً إلى الصليب األحمر األلماني قسم خدمة
البحث عن المفقودين واستفسرت عن مصير زوجها من
أجل الحصول على معلومات جديدة عن مصيره وبالفعل
وصلها الخبر السار بعد عدة أشهر بأن زوجها على قيد
الحياة وموجود في بغداد.

* تم تغيير االسم من قبل هيئة التحرير.

حمالت بحث دولية عن أفراد العائلة

الصليب األحمر األلماني عبارة عن فرع تابع
لمنظمتي الصليب والهالل األحمر الدوليتين

Foto: Somalischer Roter Halbmond

Foto: Michael von Bergen/IKRK

Foto: IKRK

ما هي طبيعة عملنا
تتبع أفراد العائلة

نحن نبحث في كافة أنحاء العالم ونحدد مصير األشخاص الذين تأثروا بسبب:
¡
¡
¡
¡

¡الحروب والنزاعات المسلحة
¡الكوارث
¡الهروب والتهجير القسري
¡الهجرات

ما هي طبيعة عملنا
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هل فقدتم االتصال بأحد أفراد العائلة وليس بإمكانكم معرفة مكان تواجده؟

ولمعرفة ما حدث لهم.
هل تريد أن تتبع عائلتك على شبكة االنترنت؟
على الموقع  www.familylinks.icrc.org/europeيمكنك العثور على
صور األشخاص الذين يبحثون هم أيضا ً عن أقاربهم .ويمكنك أيضا ً ترك
الصور الخاص بك هناك.
التواصل مع العائالت
أليست لديكم إمكانية لالتصال بعائلتكم؟
نحن نقوم بالتنسيق في كل أرجاء العالم عبر ما يسمى بـ "رسائل الصليب
األحمر" للتواصل بين العائالت الموجودة في مناطق الحروب والكوارث
وأقربائهم الموجودين في ألمانيا .هذه الوسيلة تعتبر في معظم األحيان الطريقة
الوحيدة للحفاظ على التواصل بين أفراد العائلة البعيدين عن بعضهم البعض.

ما هي آلية عملنا

إعادة لم شمل العائلة

ماهي آلية عملنا

هل تشتتت عائلتك وأصبحت تعيش في دول مختلفة بسبب الحروب أو الفرار
والتهجير القسري؟ هل تريدون أن تعودوا للعيش معاً؟

¡ ¡نحن جزء من شبكة خدمات بحث واستقصاء عالمية تتألف من الهيئة
العامة لوكالة الصليب األحمر الدولي و 189وكالة محلية تابعة للصليب
األحمر والهالل األحمر.
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بإمكاننا تقديم النصح لكم واإلجابة عن كافة أسئلتكم المتعلقة بلم شمل العائلة.

¡ ¡تقديم المشورة بشأن المتطلبات القانونية المتعلقة بلم شمل األسرة في
ألمانيا
¡ ¡تقديم الدعم إلنهاء إجراءات الحصول على تأشيرات السفر (الفيزا)
¡ ¡تأمين سبل االتصال بالمنظمات المحلية والعالمية
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خدمات أخرى :وثائق االعتقال
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¡ ¡حسب المبادئ األساسية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر
الدولية ،نؤكد لكم حياديتنا وعدم انحيازنا ألي طرف وال نفرق بين
اختالف االنتماءات الدينية والعرقية.
¡ ¡منذ عدة عقود ونحن نعمل من أجل لم شمل العائالت عبر حدود الدول
المختلفة.
¡ ¡لدينا خبرة طويلة األمد ومعرفة عميقة بالمتطلبات القانونية ولدينا
عالقات مع المؤسسات األخرى.
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هل أنتم بحاجة إلى وثائق إثبات لكي تقدموها إلى الدوائر األلمانية حول
مالبسات أحد االعتقاالت في دولة خارج الحدود األلمانية؟

نحن نقوم بتقديم العون والمساعدة لتأمين وثائق االعتقال من كافة أنحاء
العالم .وفي حالة التقائكم بمنظمة الصليب األحمر الدولية خالل فترة تواجدكم
في المعتقل ،بإمكاننا محاولة تقديم إثبات حول وجودكم في ذلك المعتقل.

¡ ¡يتم التعامل مع بياناتكم وبيانات األشخاص الذين تبحثون عنهم بسرية
تامة.
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¡ ¡نحن عبارة عن منظمة مساعدة مستقلة ونقوم بعملنا فقط حسب رغبتكم
التامة مع المنظمات والدوائر المختلفة داخل البالد وخارجها.
¡ ¡خدماتنا مجانية.

