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(( التقرير الفصل الثالث لنشاطات البحث لألشهر تموز  ،آب  ،أيلول))2012
قام كادر البحث عن المفقودٌن فً الهالل األحمر العراقً بتقدٌم خدمات مختلفة بهدف اعادة الروابط العائلٌة
وادامة الصلة بٌن فئات المجتمع ذات الحاجة الٌها وخالل الفترة المذكورة أعاله وكما ٌلً:
التواصل العائلي:
 استالم رسالة من مواطنة عراقٌة تسكن فً محافظة بابل مرسلة الى زوجها المقٌم فً اسبانٌا والذي انقطعتاخباره عنها منذ عام  ، 2003وقد تم ارسال الرسالة الى اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لغرض تسلٌمها الى
الشخص المعنً .
 استالم رسالة من مواطن فً سوٌسرا عبر البرٌد األلكترونً مرسلة الى اخٌه األٌرانً الجنسٌة والمقٌم فًمعسكر الحرٌة فً بغداد وقد تم ارسالها الى اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لغرض اٌصالها الى المرسل الٌه
خالل زٌارتهم مخٌم الالجئٌن المذكور .
البحث عن المفقودين:
 استالم طلبات بحث عدد (  )2من عوائل عراقٌة فً بغداد تطلب فٌها البحث عن ذوٌهم فً سورٌا منذ شهرنٌسان  2012وقد تم ارسال الطلبات الى اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لغرض القٌام باجراءات البحث
الالزمة.
 استالم طلب بحث من جمعٌة الهالل األحمر اللٌبً عبر البرٌد األلكترونً بخصوص مواطنة مصرٌة مفقودةفً العراق وٌطلب فٌه والدها المقٌم فً لٌبٌا البحث عنها لغرض التواصل معها  ،وقد تم البدء باجراءات البحث
بالتعاون مع مكتب البحث فً فرع بغداد .
 استالم طلب بحث من مواطن عراقً ٌطلب فٌه البحث عن قرٌبه المفقود فً سورٌا والذي انقطعت اخبارهعن ذوٌه منذ شهر نٌسان  ، 2012وقد تم مخاطبة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر للقٌام باجراءات البحث
الالزمة .
 2006خالل قدومهم لغرض
 اشارة الى طلب البحث الخاص بفقدان مواطنٌن اٌرانٌٌن فً العراق فً عامزٌارة العتبات المقدسة  ،تم مخاطبة جمعٌة الهالل األحمر األٌرانً لغرض تزوٌدنا بمعلومات اضافٌة عن احد
المواطنٌن المفقودٌن لغرض متابعة عملٌة البحث عنهم وبالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
 اشارة الى طلب البحث المرسل من جمعٌة الهالل األحمر اللٌبً بخصوص ادعاء اعتقال احد المواطنٌناللٌبٌٌن فً العراق  ،تم اعالم الجمعٌة المذكورة بعدم توفر اٌة معلومات عن المواطن وذلك حسب المعلومات
الواردة الٌنا من وزارة حقوق األنسان .
نقل الوثائق والمخاطبات:
 مخاطبة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لتسهٌل مهمة استحصال وثائق سفر لعائلة عراقٌة مقٌمة فً سورٌاوتروم العودة الى العراق وذلك لعدم امتالكها جوازات سفر نافذة .
األجتماعات:
 عقد ثالثة اجتماعات تدرٌبٌة حول طلبات ادعاء األعتقال لدى السلطات العراقٌة فً النجفوبغداد وأربٌل بٌنكادر البحث عن المفقودٌن المركزي وكوادر البحث فً الفروع الجنوبٌة ثم الوسطى فالشمالٌة وكذلك بعثات
اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فٌالمناطق المعنٌة  ،وقد تم خاللها مناقشة توصٌات جمع تلك الطلبات وآلٌة العمل
والسقف الزمنً لقبولها وكذلك األسئلة واألجوبة المتوقعة ومن ثم ادوار تمثٌلٌة حول هذا النشاط ومناقشات
عامة .
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 عقد اجتماع فنً بٌن قسم البحث عن المفقودٌن المركزي والفروع (بابل  ،كربالء  ،النجف  ،القادسٌة ،واسط) واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً النجف والبصرة  ،تم خالله مناقشة نتائج احتٌاجات الزوار لخدمات
اعادة الروابط العائلٌة خالل الزٌارات الدٌنٌة للفترة السابقة وتحلٌل تلك األحتٌاجات ومن ثم األتفاق على اعداد
الخطط المستقبلٌة لتلبٌتها خالل الزٌارات الدٌنٌة فً الفترة القادمة .
 عقد اجتماع فنً فً المركز العام مع مندوب البحث ومندوب الخدمات الصحٌة فً اللجنة الدولٌة بحضوراألمٌن العام ومدراء األقسام (الصحً وادارة الكوارث والبحث عن المفقودٌن)  ،تم خالله مناقشة أهمٌة مشروع
ادارة الجثث ما بعد الكارثة وادراجه ضمن خطة الجمعٌة واألتفاق حول امكانٌة البدء بتطوٌر الكوادر فً هذا
المجال .
 عقد اجتماع فنً بٌن مندوب البحث فً اللجنة الدولٌة ومدٌر قسم البحث وتم خالله مناقشة سٌر البرنامجوالمشارٌع المستقبلٌة  ،كذلك األتفاق على اعداد مسودة ألستراتٌجٌة اعادة الروابط العائلٌة وكٌفٌة دمجها ضمن
خطط الجمعٌة .
النشاطات والمشاركات العامــة:
 مشاركة كادر البحث فً فرع األنبار فً ادارة مخٌم الالجئٌن السورٌٌن فً القائم وتقدٌم خدمات اعادةالروابط العائلٌة الالزمة لها .
 قام كادر البحث فً كل من الفروع (بابل  ،واسط  ،كربالء  ،النجف) بتقدٌم خدمات اعادة الروابط العائلٌة الىزوار العتبات المقدسة خالل الزٌارة الشعبانٌة ولمدة خمسة اٌام متواصلة  ،من خالل انشاء مراكز للبحث عن
المفقودٌن خالل تلك المناسبة مجاورة لمخٌمات األسعافات األولٌة وقد تم توزٌعها جغرافٌا ً حسب كثافة مرور
الزائرٌن باألضافة الى تسجٌل (  )25حالة انفصال مؤقت وتوفٌر خدمة األتصاالت الهاتفٌة ألكثر من ( )80
زائر لألتصال بذوٌهم ولم ٌتم تسجٌل حاالت فقدان خالل تلك المناسبة .
 نقل مواطن عراقً مصاب فً اٌران الى محافظة بابل بعد ان سافر الى هناك لغرض الزٌارة الدٌنٌة لكنهتعرض الى اصابة تسببت فً رقوده فً المستشفى دون علم ذوٌه  ،بعدها تم التنسٌق مع فرع بابل لألستدالل
على عنوان ذوٌه ومن ثم نقله من اٌران الى مستشفى المحافظة وبواسطة سٌارة اسعاف فرع بابل وبالتنسٌق مع
جمعٌة الهالل األحمر األٌرانً .
ونذكر فً الجدول أدناهمجامٌع استالم وتسلٌم قضاٌا البحث التً ٌتم انجازها بشكل دوري من قبل كادر البحث:
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قضايا البحث
الرسائل الموزعةمٌدانٌا ً الى المستفٌدٌن *
الرسائل المجموعة كردود
الرسائل المعادةالى المرسل *
شهادات األسر الموزعةالى المستفٌدٌن *
طلبات شهادات األسر المجموعة لغرض األصدار
التبلٌغات بمواعٌد توزٌع شهادات األسر المنجزة *
تأكٌد اطالق السراح للمعتقلٌن واألسرى السابقٌن *
طلبات ادعاء األعتقال المجموعة
متابعة طلبات ادعاء األعتقال المتراكمة *
طلبات البحث المجموعة
مجموع القضاٌا الموزعة *
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