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داستان سمیرا

کمک برای به هم پیوستن خوانواده

ارتباط
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زندگی سمیرا* را جنگ در وطنش عراق برای همیشه
دگرگون ساخت همسرش را به دالئل سیاسی دو بار ربوده
بودند.بعد از بار سوم که همسرش مورد ادم ربائی قرار
گرفت ،سمیرا اطالع حاصل نمود که شوهرش به قتل رسیده
است .این حوادث ناگوار باعث شد که او به همراه اطفالش به
سوریه پناه ببردو از انجا او توانست در چارچوب یک اقدام
بشردوستانه خود و فرزندانش را به المان برساند.
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برای جستجوی جهانی و خبرهای صلیب سرخ

DRK-Suchdienst
Standort München
Chiemgaustraße 109
81549 München
Telefon: 089 / 68 07 73 -111
E-Mail: tracing@drk-suchdienst.de

برای به هم پیوستن خوانواده ها
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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

اطالعات بیشتر و خبرنامه بر رویwww.drk-suchdienst.de :
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خدمات جستجویی صلیب سرخ

Dari / © DRK e.V. / 2015

بخش جستجوی اعضای خانواده صلیب سرخ از سمیرا
حمایت کرد که خانواده او دوباره در المان به هم بپیوندند.
عدم اشنایی و یا استفاده مناسب از راههای قانونی می
توانست این ارزو را با عدم موفقیت روبرو سازد .بعد از
ارائه مشاوره های حقوقی جدی صلیب سرخ به خانم سمیرا
به او پیشنهاد کردکه تقاضای پناهندگی در المان بدهد .این
تقاضا پذیرفته شد و به همین دلیل وضعیت حقوقی و قانونی
سمیرا بهتر شد و بطور تعیین کننده امکان پیوستن همسرش
به او بدون ارائه مدرک زبان المانی و مدرک درامد(عاید)
فراهم شد.
سمیرا توانست چند هفته بعد در فرودگاه با خوشحالی از
همسرش استقبال کند.

صلیب سرخ /خدمات جستجویی در نزدیک شما

Foto: Thierry Gassmann/IKRK

سمیرا هیچگاه امید خود را به زنده ماندن همسرش از دست
نداد .او از طریق بخش خدمات جستجویی صلیب سرخ اقدام
به جستجو نمودتا اطالعات جدیدی در مورد شوهرش بدست
بیاورد ،در واقع اوبعد از چند ماه با خبر شد که همسرش
در ادم ربایی جان سالم به در برده است و در بغداد به سر
می برد.

* اسم تغییرداده شده است

جستجوی بین المللی (جهانی) اعضای خوانواده

صلیب سرخ المان بخشی است از صلیب سرخ
احمر جهانی و حرکتهای هالل

Foto: Somalischer Roter Halbmond

Foto: Michael von Bergen/IKRK

Foto: IKRK

ما چکار میکنیم
جستجوی اعضای خانواده
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ما چکار میکنیم
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شما ارتباط خود را با یکی از اعضای خانواده از دست داده اید و
نمی دانید او در کجا بسر می برد؟
ما در تمام جهان دنبال انسانهایی می گردیم که سرنوشت انان را
اشکار سازیم که بر اثر
¡جنگ و نزاع های مسلحانه
¡فاجعه و مصیبت
¡فرار و اخراج
¡مهاجرت
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از شما جدا و یا مفقوداالثر شدند ،تا بدانید چه بر سر آنها آمده است.

چگونه ما کار میکنیم

خانواده ها را دوباره یکی کردن

در باره ما

خانواده شما بر اثر جنگ ،فرار و یا اخراج در کشورهای مختلف پخش
شده اند؟ شما میخواهید دوباره با خوانواده خود
با همدیگر زندگی کنید؟

¡ ¡ما بخشی از شبکه جستجوی جهانی هستیم ،که کمیته بین المللی
صلیب سرخ و  189سازمان ملی صلیب سرخ و هالل احمررا در
بر می گیرد.

ما حمایت می کنیم از شما و در ارتباط با سئوالهایتان در مورد به هم
پیوستن افراد خانواده به شما مشاوره ارائه میدهیم.

¡ ¡بنا بر اساسنامه جهانی صلیب سرخ و هالل احمر ما حرکتی بیطرف
هستیم و نظرات ما بدون توجه به وابستگی و تعلقات مذهبی و قومی
شما عمل میکنیم.

¡ ¡مشاوره در باره پیش شر طهای قانونی برای به هم پیوستن خانواده
در المان
¡ ¡حمایت در روند دریافت ویزا
¡ ¡برقراری ارتباط با ارگانهای منطقه ای و جهانی در محل

¡ ¡بیش از دهها سال است که ما اعضای جدا شده خانواده در خارج از
کشور را به هم ملحق می کنیم.
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آیا می خواهید خانواده خود را از طریق اینترنت ردگیری و پیدا کنید؟

دیگر کارها :گواهی حبس

شما از طریق نشانی اینترنتی www.familylinks.icrc.org/europe
می توانید عکس افرادی که آنها نیز دنبال خویشانوندان خود می گردند را
ببینید .شما می توانید عکس خود را نیز در آنجا قرار دهید.

شما برای اداره های دولتی در المان احتیاج به یک گواهی در مورد
صدور حکم حبس در خارج دارید؟

برقرار ساختن ارتباط خانواده ها
شما امکان این را ندارید که ارتباط با خانواده
خویش برقرار کنید؟
ما در سطح جهان اطالع میدهیم یعنی به اصطالح
"خبرهای صلیب سرخ" را بین خانواده ها درمنطقه دعوا و نزاع
وفاجعه و جنگ به افراد خانواه در المان منتقل می کنیم
برای خانواده های جدا ازهم اغلب این تنها امکانی است
برای برقراری ارتباط با همدیگر.

¡ ¡ما در جریان جمع اوری سالها تجربه کاری ،اطالعات و کاربرد
راههای قانونی و برقراری اتباطات قابل اعتماد با سایر نهادها را
داریم.

اگر در حین بازداشت در خارج کشور نمایندگان صلیب سرخ جهانی با
شما دیدار داشته اند ،ما میتوانیم بمنظور دریافت گواهی بشما کمک کنیم.

¡ ¡از داده های خصوصی شما و افرادی که در جستجوی انها می با
شیم مراقبت و مواظبت می شود.
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¡ ¡ما یک سازمان کمک رسانی مستقل هستیم که با توجه به خواست
شما کار خود را با ادارات داخلی و خارجی انجام میدهیم و تماس
برقرار می کنیم.
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