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كیفیة اإلبالغ عن الشخص المفقود 
وعن مكانھ إلى اللجنة الدولیة 
(ICMP) لشؤون المفقودین

نبذة تعریفیة عن
مركز االستفسار عن 

المفقودین الخاص باللجنة 
الدولیة لشؤون المفقودین

International Commission on Missing Persons

تحمي اللجنة بیاناتك! 

یتم اعتبار البیانات الشخصیة سریة وال یتم استخدامھا إال 
لألغراض التي وافق الشخص المبلّغ علیھا.

لن تقوم اللجنة بمشاركة بیاناتك الشخصیة مع أطراف ثالثة دون 
موافقتك.

إّن أي نوع من أنواع النقل اإللكتروني للبیانات الشخصیة محمي 
وآمن بفضل استخدام معاییر التشفیر القویة.

یتم تخزین بیاناتك الشخصیة في خوادم تكنولوجیا المعلومات 
اآلمنة والخاصة باللجنة الدولیة لشؤون المفقودین والمتواجدة في 

مبانیھا المحمیة
بموجب القوانین الدولیة فإّن بیاناتك محمیة ضد عملیات التفتیش 

أو المصادرة من قبل السلطات.

إخالء مسؤولیة
تشمل مھمة اللجنة ضمان تعاون الحكومات وغیرھا من 

المؤسسات في تحدید أماكن األشخاص المفقودین وتحدید ھویاتھم. 
وفي ھذا الصدد یمكن أن تتم مشاركة المعلومات المقّدمة عبر ھذا 

التطبیق مع وكاالت التحقیق الوطنیة والدولیة. وتحتفظ اللجنة 
بحقھا في عدم اإلفصاح عن المعلومات المقدمة عبر ھذا التطبیق 

إذا أرتأت إلى أن فعل ذلك قد یؤدي إلی تھدید سالمة األدلة أو 
سالمة مواقع الجریمة، أو إلى أن تنتھي ھذه التھدیدات.

•

•

•

•

 (QR) رموز االستجابة السریعة
للتثبیت المباشر لتطبیق

 ICMP OIC Mobile

أسھل طریقة إلبالغ اللجنة عن شخص مفقود وعن مكانھ ھي 
 ICMP OIC باستخدام تطبیق الھاتف المحمول الخاص باللجنة
Mobile. قم ببساطة باستخدام ماسح الرموز المفضل لدیك لمسح 
 ICMP OIC Mobile وافتح (QR) رمز االستجابة السریعة

وقم بتثبیتھ.



ما ھو مركز االستفسار
عبراإلنترنت (OIC)؟

كیفیة اإلبالغ عن
شخص مفقود

یُعتبر مركز االستفسار عن المفقودین عبر اإلنترنت والخاص 
باللجنة أداة یمكن أن تستخدمھا عائالت المفقودین وغیرھم لتقدیم 

المعلومات عن األشخاص المفقودین أو للحصول على المعلومات 
حولھم. ویمثل المركز جزءاً من البرمجیة الحدیثة التي قامت 

اللجنة بتطویرھا الستعمالھا في المشاریع الضخمة المتعلقة 
بالمفقودین في جمیع أنحاء العالم.

یستطیع مستخدم نظام مركز االستفسار عبر اإلنترنت تقدیم 
بیانات متنوعة عن الشخص المفقود بما في ذلك الوصف الجسدي 

والمعلومات حول األقرباء األحیاء باإلضافة إلى تفاصیل حول 
ظروف ومكان االختفاء.

كما ویمّكن مركز االستفسار عبر اإلنترنت المستخدمین 
المرّخصین من الوصول إلى المعلومات حول األشخاص 

المفقودین وتحدیث ھذه المعلومات أیضاً.

1) أوالً، قم بتجھیز معلوماتك الشخصیة مثل العنوان ورقم 
الھاتف، وجھّز قلماً وورقة لتسجیل رمز التحقق الخاص بك. 

وحّضر جمیع المعلومات التي ترغب في إرسالھا إلى اللجنة حول 
الشخص المفقود، مثل صورة الشخص بصیغتھا اإللكترونیة 

ومواصفاتھ الجسدیة.

2) قم بفتح الموقع oic.icmp.int أو استخدم ھاتفك الذكي 
لتثبیت تطبیق ICMP OIC Mobile عبر جوجل بالي 
أومتجر أبل. ومن ثم انقر فوق "اإلبالغ عن شخص مفقود" 
وأكمل تعبئة االستمارة بالتفاصیل المتعلقة بالشخص المفقود 
والمتعلقة بك. إذا كنت بحاجة إلى أیة مساعدة سیكون الدعم 

عبراإلنترنت متاحاً طوال العملیة.

كیفیة اإلبالغ عن مكان
الشخص المفقود

یسمح تطبیق ICMP OIC Mobile الخاص باللجنة للمستخدم 
باإلبالغ عن المقابر الجماعیة والمواقع األخرى التي قد تحتوي 

على رفات یرجع إلى األشخاص المفقودین والمختفین. یمكن تقدیم 
المعلومات بالكشف أو دون الكشف عن ھویة المستخدم الُمبلّغ 

وتفاصیل االتصال الخاصة بھ. 

1) افتح الموقع اإللكتروني oic.icmp.int أو استخدم ھاتفك 
الذكي لتثبیت تطبیق ICMP OIC Mobile من جوجل بالي 

أو متجر أبل. ثم قم بتحدید الموقع من القائمة المنسدلة:

3) امأل المعلومات في الحقول.

4) وعندما تكون مستعداً إلرسال المعلومات انقر على زر 
"إرسال نموذج الموقع".

2) انقرعلى الخریطة لإلشارة إلى الموقع وقم بتكبیر الخریطة 
لتحدید المكان بأكبر قدر ممكن من الدقة.

3) في حال كنت مستعداً إلرسال المعلومات انقر فوق زر 
"إرسال استمارة البیانات عن المفقود".

4) بعد إرسال البیانات سوف تحصل على رمز التحقق الخاص 
بك ویمكنك من خاللھ متابعة حالة التقریر في أي وقت كان. 

یرجى الحفاظ على الرمز الخاص بك في مكان آمن. وفي حالة 
ضیاع الرمز یرجى التواصل مع اللجنة على العنوان التالي: 

oic.support@icmp.int


