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با  مهاجران ارتباطخود را براي كمك به حفظ  هاي ديدگاههاي ملي  ايران: جمعيت

  گذارند به اشتراك مي شان هاي اعضاي خانواده

  

المللي صليب سرخ  ي بين دي)، كميته 28تا  26ژانويه ( 17تا  15از  -المللي صليب سرخ) ي بين تهران (كميته

ي   مهاجران براي حفظ ارتباط با اعضاي خانوادهو جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران با هدف كمك به 

  در تهران ميزباني خواهند كرد. به طور مشترك نشستي راخود، 

  

در اين  المللي صليب سرخ ي بين وجو و بخش حمايتي كميته معاون رييس آژانس مركزي جست، آاوليويه دوبو

را بسيار  ها رودررو هستند كه آنفراواني, از جمله جدايي از اعضاي خانواده, مهاجران با مشكالت «رابطه گفت: 

هاي ملي را  فردي از جمعيت ي منحصربه شبكهالمللي صليب سرخ و هالل احمر  نهضت بين .كند پذير مي آسيب

ي خدمات بشردوستانه به مهاجران  ارائه هاي ملي جمعيت  ي آن ، كه وظيفهدارد اين افراد در طول مسير مهاجرت

  »ست.ا ها قانوني آن وضعيتنيازمند بدون در نظر گرفتن 

  

نزي، ايران، عراق، ايتاليا، پاكستان، اسپانيا، هاي ملي افغانستان، استراليا، انگليس، يونان، اندو نمايندگان جمعيت

همكاري  مركزهاي صليب سرخ و هالل احمر و  المللي جمعيت سوئد و تركيه، و نيز نمايندگان فدراسيون بين

در اين نشست شركت  )PERCOجويان ( هاي صليب سرخ اروپا در مورد مهاجران، پناهندگان و پناه جمعيت

  خواهند كرد.

  

ي  كميته«المللي صليب سرخ در ايران گفت:  ي بين دفتر كميته گان نمايندهنا دورائو كاروئو ترينداد، يكي از آوژ

جنگ  نخستين روزهايها تجربه دارند. از  المللي صليب سرخ و جمعيت هالل احمر ايران در اين زمينه سال بين



المللي صليب سرخ با همكاري جمعيت  ني بي ، كميته1359-1367هاي  در سالو در طول آن ايران و عراق 

 با اين حال،رد و بدل كرد.  ها هاي آن ها پيام صليب سرخ را بين اسراي جنگي و خانواده هالل احمر ايران ميليون

اي  هاي ملي كنند كه در آن جمعيت ميبرگزار  اين براي اولين بار است كه دو سازمان نشستي را به طور مشترك 

و  را مورد بحث و بررسي قرار دادههاي موجود  شوند تا روش هم جمع مي ردو قرار دارندمسير مهاجرت كه در 

  »ارتقا بخشند. را به مهاجران نيازمند قابل ارائهخدمات به اين ترتيب تا  ،ندكننقاط قوت و ضعف خود را شناسايي 

  

هاي ملي در راه  اصلي كه جمعيتهاي  مواردي مانند آگاهي از نيازهاي مهاجران و شناسايي چالشدر اين نشست 

هايي كه  ابزارها و روش چنين گيرد. هم ميمورد بحث و بررسي قرار  ،برآورده كردن اين نيازها با آن مواجهند

به  ،روند كار مي بههاي مهاجران  اعضاي خانوادهوجوي  و به منظور ردگيري و جستكنندگان  توسط شركت

هاي ملي و دفاتر  بين جمعيت همكاريتقويت اكنون نيز مانند هميشه، كه  عالوه اين بهشوند.  اشتراك گذاشته مي

  .به قوت خود باقي است هاي اصلي از اولويت به عنوان يكيالمللي صليب سرخ  ي بين نمايندگي كميته

  

هاي  خانوادهكساني كه از بهتر  به نيازهاي  گويي هرچه المللي صليب سرخ و هالل احمر نيز براي پاسخ نهضت بين

دارد. اين راهبرد شامل ايجاد هماهنگي و همكاري  اجرا در دسترا ساله  10يك راهبرد  اند، خود جدا مانده

  ست.ها ا ي خانوادهجو و بهتر از خدمات جست حمايتتر در درون نهضت، و  هرچه بيش


