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 خدمات ردیابی
 

همدیگر را از دست دادەاند، کار میکند. ما بە  درگیریهاها و صلیب سرخ برای برقراری ارتباط مجدد بین انسانهایی کە در جنگ

 دنبال خویشاوندان، اعضاء خانوادە و دوستان خواهیم گشت.
 

یکی از اعضاء خانوادە را از دست دادەاید، صلیب سرخ میتواند کار ردیابی و  درگیری و یا هر فاجعەایاگر شما بە دلیل جنگ، 

 پیدا کردن شخص گمشدە را شروع کند.
 

کمک میکند. این خدمات خدمات ردیابی بە همە اقشار جامعە بدون توجە بە جنس، سن، تعالقات سیاسی، تابعیت، نژاد یا مذهب 

 رایگان میباشد.
 

 با ما تماس بگیرید
 

رای ردیابی و پیدا کردن اعضاء خانوادەتان کە بە دلیل جنگ، مشکالت یا فاجعە از همدیگر جدا شدەاید، احتیاج بە کمک آیا ب

 دارید؟ بە اینجا مراجعە کنید:
 

 خدمات ردیابی
 

 +٤٧ ٢٢ ٠٥ ٤٠ ٠٠تلفون: 
 

 tracing@redcross.no ایمیل:

 

 Hausmannsgate 7, 0186 Osloآدرس مراجعە: 

 

 رازداری
 

این بدان معناست  صلیب سرخ رازدار میباشد. این مسئلە قطعا شامل همە معلوماتی میشود کە صلیب سرخ آن را دریافت میکند.

(، پلیس و ادارات و سازمانهای دولتی و UDIهیچ معلوماتی بە ادارە مهاجرت ) ا بدون اجازە شخص متقاضی یا نمایندە وی،کە م

 خصوصی نخواهیم داد.
 

( میتواند یک سازمان مسیحیان میباشد) Frelsesarmeenنشدە است، سازمان  درگیری و فاجعە باعث این قطع رابطەاگر جنگ، 

کمک رسان باشد. در بعضی از کشورها متأسفانە شرایط طوری است کە صلیب سرخ امکان ردیابی را ندارد. دلیل این کار 

 میتواند سیاسی یا مسائل امنیتی باشد.
 

فرار بە اروپا از خانوادەتان جدا شدەاید، و نمیدانید کە آنها کجا هستند، صلیب سرخ نمیتواند بە شما کمک کند. در  اگر شما در راە

میباشد. بە این طریق شما برای فرد  صورت یابیرد یریتصو یداده ها گاهیپاثبت شما در  میانجام ده میتوان یآنچە ما معوض 

شما را بشناسند، میتوانند با صلیب سرخ تماس بگیرند. در اینصورت ما از شما میپرسیم  اگر فوتو .بودخواهید  قابل دیدنگمشدە 

 کە آیا مایل بە ارتباط با شخص متقاضی هستید.
 

برای دانستن اینکە آیا کشوری کە میخواهید در آنجا کار ردیابی صورت بگیرد در دسترس میباشد، میتوانید با دفتر خدمات 

 گیرید.ردیابی صلیب سرخ تماس ب
 

. 
 شدە بە من کمک کند؟برای پیدا کردن عزیز گمصلیب سرخ چە زمانی میتواند 

 



اگر شما در مورد عزیز گمشدە نظری دارید کە کجا میتواند باشد، در وحلە اول صلیب سرخ میتواند برای ردیابی شخص مورد 

 نظر بە شما کمک کند.
 

معلومات دقیق داریم. داشتن فقط تلفون نمبر یا اینکە گمشدە در کدام کشور ما برای شروع یک ردیابی و جستجو احتیاج زیادی بە 

زندگی میکند کافی نیست. ما بە بە معلومات خیلی دقیقی در مورد محل قرار شخص گمشدە احتیاج داریم، تا بتوانیم کار ردیابی و 

 جستجو را شروع کنیم.
 

 – ٢٢ ٠٥ ٤٠ ٠٠ین تلفون نمبر یا آدرس ایمیل تماس بگیرید: میخواهید فرم مخصوص ردیابی برای شما ارسال شود، با ا

tracing@redcross.no 

 

 من میدانم گمشدە کجاست
 

با این حال افراد بسیاری در لیست ذکر شدە پایین، دلتنگ اعضاء صلیب سرخ میتواند در بیشتر کشورهای جهان ردیابی کند. 

بە همین دلیل ما تصمیم گرفتیم کە مشخص کنیم برای ردیابی و جستجو در این کشورها بە چە معلوماتی  خانوادەشان هستند.

 احتیاج داریم؟ 

 

 افغانستان
 

ها و روستاها تقسیم شدە است. برای اینکە صلیب سرخ بتواند کار ردیابی را انجام دهد، باید نام ها، ولسوالیافغانستان بە والیت

 روستا معلوم باشد.والیت، ولسوالی و 
 

." اگر از طریق land cover map  )نام والیت( Afghanistanبرای کسب این معلومات میتوانید در جستجوی گوگل بنویسید: "

 این لینک نام روستا را پیدا کردید، یک نسخە از این نقشە را چاپ کنید، بە آن روستا زنگ بزنید و نقشە را برای ما ارسال کنید.

 

یک روستا میتواند نامشخص باشد. میتواند جمعیت زیادی داشتە باشد یا خانەها در یک منطقە کالن پخش شدە باشند. برای  ■

کمک بە صلیب سرخ در ردیابی فرد گمشدە، انسان میتواند در وحلە اول از بازار داخل شهر، یک ساختمان معروف و نامدار، 

گمشدە در کجا  شخصدە کند، و میتوان نقشەای را رسم کرد کە نشان دهد خانە یک مسجد، یک پل روی رودخانە و غیرە استفا

 قرار گرفتە است.
 

برای باال بردن احتمال پیدا کردن خانوادە، ما درخواست میکنیم کە نام رئیس روستا، اعضاء دیگر خانوادە در همان روستا،  ■

 در مورد محل این خانوادە دارند، ذکر شود. شاید این افراد معلوماتی همسایەها، دوستان یا اشخاص دیگری کە با این خانوادە آشنایی

 داشتە باشند.
 

صلیب سرخ برای پیدا کردن شخص گمشدە فقط معلوماتی را کە در این فرم نوشتە شدە است را دارند. صلیب سرخ نمیتواند از  ■

همین دلیل بسیار ضروری میباشد کە معلوماتی را کە در این فرم واحول، کاتالوگ تلفون یا از این قبیل استفادە کند. بە هیچ ادارە ثبت

 ذکر میکنید تا جایی کە امکان دارد شامل جزئیات بیشتری باشد.
 

خیلی اوقات مشکل است کە بدانیم آیا معلوماتی کە دادە شدە است برای شروع یک ردیابی و جستجو کافی میباشد. برای گفتگو با  ■

مان، از قبل با تماس بگیرید. ما میتوانیم از طریق ترجمان تلفونی با همدیگر گفتگو داشتە باشیم. بە این یک جستجوگر همراە با ترج

 ما مطمئن خواهیم شد کە معلوماتی را کە احتیاج داریم را دریافت کردەایم.صورت 
 

شما خودتان فرم مخصوص را تکمیل کردەاید، قبل از ارسال آن با ما تماس بگیرید. میتوانیم با همدیگر معلوماتی را کە نوشتە  ■

 شدە است را مرور کنیم، و ببینیم کە آیا با توجە بە این معلومات میتوانیم کار ردیابی را شروع کنیم.
 

 سومالی
 

از طریق قبیلەها میتوان یک شخص را قرار داد، و بدین شیوە شخص نامبردە را ردیابی در کشور سومالی قبیلەها مهم هستند.  ■

 کرد. نە فقط قبیلەهای کالن بلکە باید نام قبیلە کوچک را هم نوشت. این هم فهرستی از قبایل سومالی در اینجا.
 



زرگ. باید نوشتە شود کە آن شخص کجا نام اشخاص باید بە صورت هر سە نام ذکر شود: نام خود شخص، نام پدر و نام پدرب ■

زندگی میکند. کوشش کنید از یک ساختمانی کە بە راحتی قابل تشخیص باشد، یک بازار، یک پل بر روی رودخانە و از این قبیل 

 شروع کنید، و نقشەای را رسم کنید کە نشان دهد بە چە صورت میتواند از آن محل بە خانە شخص گمشدە رفت.
 

ردن احتمال پیدا کردن خانوادە، ما درخواست میکنیم کە نام رئیس روستا، اعضاء دیگر خانوادە در همان روستا، برای باال ب ■

همسایەها، دوستان یا اشخاص دیگری کە با این خانوادە آشنایی دارند، ذکر شود. شاید این افراد معلوماتی در مورد محل زندگی این 

 خانوادە داشتە باشند.
 

 

سی یک فرستندە رادیویی ویژە دارد کە در آنجا میتواند افراد گمشدە را تعقیب و جستجو کرد. اگر انسان مایل بیدر سومالی بی

 باشد کە شخص گمشدە از طریق این رادیو ردیابی شود، میتوان از طریق صلیب سرخ تقاضا کرد.
 

 

 اتیوپی
 

شخص، نام پدر و نام پدر پدر یا پدربزرگ. این سە نامها  در کشور اتیوپی نام یک شخص از سە نام تشکیل شدە است. نام خود ■

 باید همیشە در فرم تقاضای ردیابی نوشتە شود.
 

. اگر این معلومات را دارید، آنها را خانە نمبرو  Ketema ،Kebele فلەیکشهرهای کشور اتیوپی امروزە تقسیم شدەاند بە:  ■

 بنویسید.
 

اگر این تقسیمات مورد  و نمبر خانە تقسیم شدە بود. Woreda (Kefetegna ،)Kebeleدر گذشتە یک شهری بود کە بین  ■

 استفادە قرار میگرفت  از اتیوپی خارج میشد، این مسئلە در فرم ویژە ردیابی نوشتە شدە است.

 

اگر متقاضی نمیتواند آدرس را با این روش ارائە دهد، باید یک نقشە رسم کند کە نشان دهد شخص گمشدە در کجا زندگی میکند.  ■

کوشش کنید از یک ساختمانی کە بە راحتی قابل تشخیص باشد، یک بازار، یک پل بر روی رودخانە و از این قبیل شروع کنید، 

 بە چە صورت میتواند از آن محل بە خانە شخص گمشدە رفت. و نقشەای را رسم کنید کە نشان دهد
 

برای باال بردن احتمال پیدا کردن خانوادە، ما درخواست میکنیم کە نام اعضاء دیگر خانوادە در همان روستا، همسایەها، دوستان  ■

مورد محل زندگی این خانوادە داشتە یا اشخاص دیگری کە با این خانوادە آشنایی دارند، ذکر شود. شاید این افراد معلوماتی در 

 باشند.
 

 

 من نمیدانم کە شخص گمشدە کجا زندگی میکند
 

 اگر نمیدانید کە شخص گمشدە کجا زندگی میکند، صلیب سرخ میتواند دو کار انجام دهد:
 

ب سرخ در . این یک پایگاە اطالعاتی است کە صلی(EU-databaseبانک اطالعاتی اروپا )( ثبت کردن نام متقاضی در ١

بسیاری از کشورهای اروپایی بە ان متصل است. اگر شخص گمشدە در هر جایی از اروپا با صلیب سرخ تماس بگیرد، صلیب 

سرخ میتواند این پایگاە اطالعاتی را کنترول کند. سپس میتوانند ببینند کە متقاضی نامش در صلیب سرخ ناروی ثبت گردیدە است. 

 یگیریم، و از او سٶال میکنیم کە آیا میخواهد با شخصی کە او را ردیابی میکند، تماس داشتە باشد.آنزمان ما با متقاضی تماس م

 

بە همین دلیل همیشە آن شخصی کە در پایگاە اطالعاتی اروپا نامش ثبت شدە تصمیم میگیرد کە بین او و شخصی کە دنبالش 

اتی را در مورد شخص ثبت شدە بدون اجازە کتبی از او بە آن میگردد تماس و ارتباط برقرار شود. صلیب سرخ هرگز هیچ معلوم

 شخص نخواهد داد.
 

در المللی صلیب سرخ در ژنو، میتوان تصویر خود را ( انتشار تصویری از جستجوگر. در یک بانک اطالعاتی نزد کمیتە بین٢

نوع راهکار است تا خود را بە فرد گمشدە  بدین ترتیب این فوتو در دسترس همە قرار خواهد گرفت. این هم یک .آنجا وارد کرد

نشان دهید. اگر کسی فوتو آن شخص را شناخت، با صلیب سرخ تماس میگیرد. سپس صلیب سرخ از شخصی کە در بانک 

اطالعاتی خود را بە ثبت رساندە سٶال میکند کە آیا میخواهد با کسی کە بە دنبال او میباشد، رابطە برقرار کند. همیشە شخصی کە 

 ر بانک آطالعاتی ثبت شدە میتواند برای برقراری ارتباط تصمیم بگیرد، نە صلیب سرخ.د



 

یا بوسیلە این ایمیل  ٢٢ ٠٥ ٤٠ ٠٠ اگر میخواهید کە صلیب سرخ شما را ثبت کند، میتوانید با این نمبر تلفون با ما تماس بگیرید:

 tracing@redcross.noفرم ویژە را ارسال کنید: 

 

 کە جستجو میکنید، اوضاع خطرناک خواهد شد؟ آیا برای شخصی
 

، و باید تصمیم بگیرد کە میتوان یک پروندە ردیابی را شروع کرد. صلیب منطقە آشنایی دارد این جستجوگر میباشد کە با شرایط

خیلی سرخ نمیتواند بررسی این ریسک و خطر را انجام دهد. صلیب سرخ برای پیدا کردن شخص گمشدە مورد نظر با افراد 

یک شخص/خانوادە  مشغول جستجویزیادی صحبت خواهد کرد. بعد از مدت کوتاهی همە افراد در محل خبردار میشوند کە 

بە آنها آسیب میرساند، باید اجراء پروندە ردیابی و جستجو مورد بررسی  بە نوعیاینکاراگر انسان فکر میکند  هستیم.مشخص 

 قرار بگیرد.

 

 

 صلیب سرخارسال پیامهای 
 

جنگ، درگیری یا فاجعەای باشد کە مانع ارسال از طریق در آنجا پیامهای صلیب سرخ در شرایطی مورد استفادە قرار میگیرد کە 

 ەهایو پناهندپست معمولی میگردد. خدمات ارسال پیام رایگان است. صلیب سرخ همچنین برای ایجاد ارتباط بین اسیر جنگی و 

 الیت میکند.فع آنان یو خانواده ها ینظام ریغ
 

محتوای پیامهای صلیب سرخ باید فقط شامل معلومات در مورد خانوادە باشد. این پیامها نباید حاوی معلومات مذهبی، سیاسی یا 

نظامی باشد. صلیب سرخ قبل از ارسال این پیامها آنها را مرور میکند و احتماال در صورت لزوم معلوماتی را کە نباید در آن 

را سانسور خواهد کرد. بە همین دلیل پیامهای صلیب سرخ باید بە زبان نروژی یا انگلیسی نوشتە شود. میتوان  وجود داشتە باشد

 همراە آن فوتو فرستاد، ولی پول و وسایل را نمیتوان همراە پیامهای صلیب سرخ ارسال کرد.
 

، کە شامل پیامها از طریق شبکەهای صلیب سرخ این پیامها باید در فرمهای استاندارد نوشت و آن را تحویل صلیب سرخ داد. این

و  توزیع (،IFRCو سندیکای هالل احمر میباشد ) (ICRC) المللی، صلیب سرخ بینهالل احمر یمل هایانجمنصلیب سرخ و  ١٩٠

 خواهد شد. پخش
 

 تلفون نمبر یا ایمیل تماس بگیرید:اگر سٶالی در این رابطە دارید یا میخواهید یک پیام صلیب سرخ را ارسال کنید، میتوانید با این 

 tracing@redcross.noیا  ٢٢ ٠٥ ٤٠ ٠٠

 

 جستجو و ردیابی مرتبط با جنگ جهانی دوم
 

بسر میبرند،  یکار اجبار یکە در اردوگاه ها یانیزندانصلیب سرخ کوشش میکند کە معلوماتی را در بارە اسیران جنگی، 

 پیدا کند. جهانی دوم و سربازان خط مقدم جبهە سربازان آلمانی مستقر در ناروی در زمان جنگ
 

 یا ٢٢ ٠٥ ٤٠ ٠٠اگر سٶالی در این رابطە دارید، میتوانید با این تلفون نمبر یا این ایمیل با ما تماس بگیرید: 

tracing@redcross.no 

 

 کی از صلیب سرخ جواب میگیرم؟
 

ک تأییدیە از طریق ایمیل یا پست دریافت خواهید کرد. بعد وقتی پروندە در صلیب سرخ ناروی مورد بررسی قرار گرفت، شما ی

 از آن پروندە بە کشوری کە قرار است در آنجا جستجو و ردیابی صورت بگیرد، ارسال خواهد شد.
 

اغلب شش ماە تا یک سال طول میکشد تا صلیب سرخ ناروی جواب پروندە را بگیرد. وقتی ما جوابی را دریافت کردیم، با شما 

یگیریم و نتیجە آن را بە شما اعالم میکنیم. شما همیشە و در هر صورتی کە کار جستجو و ردیابی مثبت باشد یا منفی، تماس م

 جوابی از طرف ما دریافت خواهید کرد.


