
ي الصليب
  وحدة البحث �ف

الأحمر السويرسي
ي البحث عن المفقودين يساعد الصليب الأحمر السويرسي

�ف



ي الصليب الأحمر السويرسي خدمة متاحة لجميع 
 ان وحدة البحث �ف

ي العائلة، أو ح�ت مقرب 
ي سويرسا الذين لديهم شخص مفقود �ف

ف �ف  القاطن�ي
ء عنه.  ي

ل يعلمون �ش

ف أعضاء العائلة يمكن ان يحدث من خالل الحرب، الكوارث  اق ب�ي ف�ت  ان الإ
اق  ف�ت أو الهجرة. لكن من الممكن أحياناً ان يكون هناك أسباب أخرى تؤدي لإ

ي أو أسباب اجتماعية أخرى. 
العائلة عن بعضها بعض مثل خالف ما، التب�ف

ي الصليب الأحمر السويرسي تقدم لك الستشارة 
ان وحدة البحث �ف

الشخصية وتطلعك بانتظام عىل آخر المستجدات.  

 بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي  ـ 
ومؤسسة الهالل الأحمر

ي الصليب الأحمر السويرسي
وحدة البحث �ف



البحث عن أشخاص مفقودين  •

إيصال الأخبار من قبل الصليب الأحمر  •

الحصول عىل وثائق تثبت الحتجاز وذلك عن طريق اللجنة الدولية   •
للصليب الأحمر السويرسي.

الّتقصي عن مص�ي المفقودين وعن المقابر.  •

ي البحث عن وثائق شخصية ومعاينة الملفات.
تقديم الدعم والمرافقة �ف  •

ي إجراءات لم شمل العائلة بعد موافقة السلطات المختصة.
المرافقة �ف  •

خدماتنا 
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ي هذا الرابط لموقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر السويرسي تستطيع: 
�ف

البحث عن أحد أفراد عائلتك أثناء أوضاع كارثية حادة.   •

ي العالم.
رؤية لوائح اسمية للمفقودين لأماكن رصاعات مختلفة �ف  •

ي أوروبا يبحثون عن أقاربهم.
إيجاد صور وأسماء لأشخاص �ف  •

نرسش صورتك واسمك إذا اردت وذلك إذا ما كنت تبحث عن شخص   • 
ي اوروبا.

�ف

نقل أو إيصال المعلومات المتعلقة بالشخص المفقود إىل أطراف أخرى.  •

الإطالع عىل معلومات تخص شبكتنا.  •

 هذا الموقع يوفر الوصول عالمياً عىل خدمات رابط استعادة العائلة، 
شبكة الصليب الأحمر والهالل الأحمر. 

: ة ع�ب البحث مبا�ش

www.familylinks.icrc.org



RESTORING
FAMILY LINKS

الصليب الأحمر السويرسي هو منظمة مساعدة مستقلة ومحايدة.  •

ان البيانات الخاصة بك والبيانات المتعلقة بالشخص المفقود سوف يتم   •
التعامل معها برسية تامة.

كة.  ي سيتم وضع آلية عمل مش�ت
تفاق المبد�أ بعد الإ   •

ي الصليب الأحمر السويرسي 
ي البحث عن المفقودين، فإن وحدة البحث �ف

�ف  •
تقوم وعىل مستوى العالم بالعمل سوية مع اللجنة الدولية للصليب 

 الأحمر السويرسي ووحدة البحث 187 التابعة لمراكز صليب أحمر أخرى ـ /
 ومؤسسات الهالل الأحمر.

ي أول اتصال مبا�ش 
سوف يتم سؤال الشخص المكلف بالبحث عنه و�ف  • 

ي أي إجراءات من شأنها لم الشمل أو ما شابه 
معه عما إذا كان يرغب �ف

ي ذلك.
ذلك، إو إذا ما كان غ�ي راغباً �ف

عات ُمرحب بها  جميع تكاليف وحدة البحث هي مجانية، مع ذلك فإن الت�ب  •
مع الشكر الجزيل.

ام ف ل�ت ي والإ
التفا�ف
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ي الصليب الأحمر السويرسي ـ العنوان
وحدة البحث �ف

Schweizerisches Rotes Kreuz 
Suchdienst

Rainmattstrasse 10
3001 Bern

Tel. 031 387 73 80
tracing@redcross.ch

www.redcross.ch

ي الصليب الأحمر السويرسي
عات لصالح وحدة البحث �ف الت�ب

Suchdienst SRK 
Postkonto 70-79907-1

Suchdienst SRK :تظه�ي الشيك

Aشكراً جزيالً!
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