
ض دو�ارە نزد�کان و اعضای   خانوادە  مفقود شدەافغا�ستان : �افنت
 

ف منازعات مسلحانه پا�ان ناپذیر، �ک بار د�گر شاهد افزا�ش یب سابقه خشونت است. در آ�ست  زمایف  2021افغا�ستان، �زمنی
وهای دولیت و فرار ر��س جمهور غیف به خارج از کشور، طالبان دو�ارە قدرت را به دست گرفتند و م�ج جد�دی از  �س از سقوط ن�ی

 خشونت ها کشور را فرا گرفت. 

ا�� که هزاران شهروند افغا�ستان مجبور به ترک نزد�کان و خانوادە شان، مکان های آشنا و خاطرات شان شدە اند، از زمان  در  �ش
وع عمل�ات تخل�ه، صل�ب �خ فرا�سه فعاالنه امکانات خود را �سیج کردە است تا به ن�ازهای متعدد آنها پاسخ های الزم را ارائه  �ش

 کند. 

�ت فع� در افغا�ستان، شما تماس با نزد�کان تان را از دست دادە ا�د، �ا از خانوادە تان اطال� ندار�د، ا�ر به دل�ل وضع
 

گ
� تواند به شما ) (service de Rétablissement des liens familiaux - RLF بخش برقراری تماس دو�ارە خانواد�

 کمک کند. 

�د   : شما � توان�د از ط��ق ذ�ل با ما تماس بگ�ی

o  : از ط��ق ا�م�لrouge.fr-recherches@croix 
o  ظهر و از  12:00صبح تا  10:00از دوشنبه تا جمعه از ساعت   60 12 43 44 01از ط��ق ت�لفون به شمارە

 ع�  6:00بعد از ظهر تا  2:00ساعت 

 برای سایر درخواست ها، � توان�د اقدامات ز�ر را انجام ده�د : 

و   +33 )0(1 53 59 11 10 � توان�د با مرکز بحران و حما�ت وزارت امور ارو�ایی و خارجه به شمارە ت�لفون  -
�د  uv.fralertes.cdc@diplomatie.goا�م�ل آدرس   تماس بگ�ی

ت  - - ف  Information؛ ج�سیت   https://watizat.org/به و�سا�ت های معلومایت مراجعه کن�د : انجمن وت�ی
ugier en Franceaux Afghanes et Afghans souhaitant se réf 

 

�د؟ چگونه � توان�د   نزد�کان تان را در افغا�ستان دو�ارە پ�دا کن�د و با آنها تماس بگ�ی

، فعال�ت 
گ

دوستانه اش و از ط��ق بخش برقراری تماس دو�ارە خانواد� صل�ب �خ فرا�سه، در چارچوب مامور�ت ��ش
های بخش نگهداری ارتباط و جستجو را تق��ت � کند تا به ن�ازهای آن عدە از شهروندان افغا�ستان که از خانوادە های 

 شان جدا شدە اند، پاسخ بگ��د. 

ما �  نزد�کان که در افغا�ستان و �ا در کشورهای همسا�ه هستند در تماس باش�د؟شما � خواه�د با  •
 تخل�ه شدە اند و �ا از قبل 

گ
توان�م، در صورت امکان، برقراری تماس ت�لفویف با خانوادە اشخا� را که به تاز�

 در فرا�سه هستند، را �سه�ل نمای�م. 
س  نباشد، ما � توان�م به صورت مستق�م پ�ام های شفا� و در صوریت که هیچ ابزار ارتبا� د�گر در دس�ت

کتیب افراد را جمع آوری کن�م، در حد امکان، به صورت ��ــــع این پ�ام ها را به نزد�کان و خانوادە های شان 
 برسان�م. 

 با بحران کنویض از آنها جدا شدە ا�د؟ در ارتباط مستق�مشما در جستجوی نزد�کان تان هست�د که  •
 های جستجوی تان ثبت � گردند و برای برر� فرستادە � شوند.  درخواست

این جستجوها در  از بحران کنویض از آنها جدا شدە ا�د؟ قبلشما در جستجوی نزد�کان تان هست�د که  •
افغا�ستان به صورت موقت به تعلیق درآمدە است اما هنوز ممکن است که �ک درخواست جد�د ثبت نمای�د. 

 خواهد شد.  به این درخواست
گ

 ها به مجرد این که وضع�ت در افغا�ستان امکان جستجو را بدهد، رس�د�
 به آن ها ادامه � ده�م، اما به مهلت طوالیف تری در خواست شما از قبل ثبت شدە است؟  •

گ
ما به رس�د�

 ن�از دار�م. 
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) 
گ

 ان قرار � دهد. ) به صورت تدر��ب همه اشخاص را در ج��RLFبخش برقراری تماس دو�ارە خانواد�

ف دو�ارە اعضای خانوادە را فراهم � کند، � تواند استفادە Face the Traceو�سا�ت جستجوی آنالین  ، که امکان �افنت
�ان های به این و�سا�ت مراجعه کن�د و به ز  لینکشود. ا�ر در جستجوی نزد�کان تان هست�د، � توان�د با استفادە از این 

� داشته باش�د.   دری و �شتو به آن دس�ت

�د :   از ط��ق ز�ر تماس بگ�ی
گ

 برای تمام این موارد، � توان�د با بخش برقراری تماس دو�ارە خانواد�

o  : از ط��ق ا�م�لrouge.fr-recherches@croix 
o  ظهر و از  12:00صبح تا  10:00از دوشنبه تا جمعه از ساعت   60 12 43 44 01ە از ط��ق ت�لفون به شمار

 ع�  6:00بعد از ظهر تا  2:00ساعت 

 . شود می روز بھ وضعیت تغییر با و منظم صورت بھ معلومات این

 

https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Retablissement-des-liens-familiaux/Trace-the-Face-l-outil-de-recherche-en-ligne-pour-retrouver-sa-famille
https://familylinks.icrc.org/europe/fr/Pages/search-persons.aspx
https://familylinks.icrc.org/europe/fr/Pages/search-persons.aspx
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