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Η σημασία των δεδομένων
Τα δεδομένα από τις οικογένειες των αγνοουμένων αποτελούν κεντρικό στοιχείο της
διαδικασίας εντοπισμού και ταυτοποίησης των αγνοουμένων.
Η ICMP έχει καθιερώσει το διεθνές σημείο αναφοράς για τη συλλογή, αποθήκευση και
ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
Τα Συστήματα Δεδομένων της ICMP καθιστούν δυνατή τη συγκέντρωση
διασκορπισμένων στοιχείων σε έρευνες που καλύπτουν διάφορες χώρες και
ηπείρους, διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά
και νομικά περιβάλλοντα.
Τα Συστήματα Δεδομένων ICMP αποτελούνται από δύο σημαντικά συστήματα
επεξεργασίας δεδομένων, το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ταυτοποίησης (ΣΔΔΤ)
και το Απευθείας Κέντρο Ερευνών (ΑΚΕ). Το ΣΔΔΤ αποτελεί μια προηγμένη λύση
λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση προγραμμάτων αγνοουμένων
μεγάλης κλίμακας σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε όλο τον
κόσμο. Πρόκειται για ένα διαδραστικό εργαλείο το οποίο μπορούν να
χρησιμοποιήσουν συγγενείς αγνοουμένων και άλλοι ενδιαφερόμενοι για να
αποκτήσουν και να παρέχουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο ΣΔΔΤ.
Το φυλλάδιο αυτό εκπονήθηκε από την ICMP για τις οικογένειες των αγνοουμένων και
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Περιγράφει τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι οικογένειες στη συλλογή δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο οι
οικογένειες των αγνοουμένων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν
να συνεργαστούν με την ICMP για να συμβάλουν στην αποτελεσματική διακρίβωση
της τύχης των αγνοουμένων. Παρουσιάζει επίσης τα συστήματα δεδομένων της ICMP
και τη διαδικασία μέσω της οποίας η ICMP συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται και
προστατεύει δεδομένα.
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Ποιος θεωρείται
αγνοούμενος;
Αγνοούμενος θεωρείται κάποιος του οποίου η θέση δεν είναι γνωστή και που έχει
αναφερθεί ως αγνοούμενος από την οικογένειά του. Τα αγνοούμενα πρόσωπα
ενδέχεται να είναι ζωντανά ή νεκρά.
Οι συγγενείς και οι στενοί φίλοι μπορούν να δηλώσουν ένα άτομο ως αγνοούμενο
στην ICMP.
Άτομα εξαφανίζονται ακούσια σε πολλές περιπτώσεις:

Ένοπλες
συγκρούσεις

Παραβιάσεις
Μετανάστευση
των ανθρωπίνων ή μετατόπιση
δικαιωμάτων
πληθυσμού
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Οργανωμένο
έγκλημα όπως
εγκλήματα που
σχετίζονται με τα
ναρκωτικά ή την
εμπορία
ανθρώπων

Φυσικές ή
ανθρωπογενείς
καταστροφές

Ο ρόλος των δεδομένων στην ανεύρεση
αγνοουμένων
Δεδομένα που αφορούν το εξαφανισθέν πρόσωπο είναι καθοριστικής
σημασίας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:
Τύπος
δεδομένων

Τι περιλαμβάνουν
αυτά τα δεδομένα;

Που χρησιμεύουν αυτά
τα δεδομένα;

Προσωπικά
δεδομένα για το
άτομο που
αγνοείται

Όνομα του αγνοούμενου και άλλες
βασικές πληροφορίες όπως
ημερομηνία γέννησης, τελευταία
γνωστή διεύθυνση και φυσικά
χαρακτηριστικά. Αν είναι δυνατόν,
μια φωτογραφία του
αγνοούμενου

Αυτό επιτρέπει στην ICMP να
δημιουργήσει μια μοναδική
καταγραφή αυτού του
αγνοούμενου στις βάσεις
δεδομένων της

Πληροφορίες
σχετικά με την
εξαφάνιση

Ημερομηνία, τόπος και άλλες
συνθήκες που είναι γνωστές ή
υπάρχουν υπόνοιες ότι
σχετίζονται με την εξαφάνιση

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον
εντοπισμό ή/και την αναγνώριση
του αγνοούμενου

Προσωπικά
δεδομένα σχετικά
με το πρόσωπο που
αναφέρει την
υπόθεση των
αγνοουμένων

Όνομα και στοιχεία
επικοινωνίας

Αυτό επιτρέπει στην ICMP να
επικοινωνήσει με το άτομο που
κάνει την αναφορά, σε περίπτωση
που χρειάζονται πρόσθετες
πληροφορίες ή αν εντοπιστεί το
αγνοούμενο άτομο

Πληροφορίες σχετικά
με τους βιολογικούς
συγγενείς (μέλη της
οικογένειας) του
αγνοούμενου

Πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο που τα μέλη της
οικογένειας σχετίζονται με
το αγνοούμενο άτομο

Αυτό επιτρέπει στην ICMP να έρχεται σε
επαφή με μέλη της οικογένειας και να
ζητά ένα δείγμα αίματος ή επιχρίσματος
από το στόμα (δείγμα σάλιου με
μπατονέτα) που μπορεί να επιτρέψει
την αναγνώριση μέσω εξέτασης DNA

Οικογενειακά
γενετικά δεδομένα

Προφίλ DNA, μοναδικό
για κάθε μέλος της
οικογένειας

Διεξάγονται εξελιγμένες συγκρίσεις
μέσω υπολογιστή για να
αντιστοιχιστούν τα προφίλ DNA από
οικογένειες σε µη ταυτοποιηµένους
αγνοούμενους, επιτρέποντας έτσι
την επιστημονική ταυτοποίηση με
υψηλό βαθμό βεβαιότητας
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Απευθείας Κέντρο
Ερευνών

Συστήμ
Δεδομένω

Αναφέρετε ένα Άτομο που Αγνοείται
Αυτό επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να παρέχουν βασικές
πληροφορίες σχετικά με τον αγνοούμενο, τις συνθήκες
εξαφάνισης και εάν συμφωνούν να μοιραστούν αυτές τις
πληροφορίες με συναφείς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς.
Έρευνα Αγνοούμενου
Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την
κατάσταση ενός αγνοούμενου ατόμου.
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Έρευνα Μεταθανάτιων Δειγμάτων
Πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά τις αρχές να εντοπίζουν
περιπτώσεις μεταθανάτιων δειγμάτων που έχουν σταλεί στην ICMP
για έλεγχο DNA. Στις αρχές περιλαμβάνονται κυβερνητικά θεσμικά
όργανα που είναι επιφορτισμένα με την εκδίκαση περιπτώσεων
αγνοουμένων, καθώς και ιατρικό και νομικό προσωπικό με
εξουσιοδότηση να εντοπίζει, να ανακτά και να αναγνωρίζει
εξαφανισμένα πρόσωπα και να φέρνει υποθέσεις αγνοουμένων σε
επίσημο και νόμιμο συμπέρασμα.
Εντοπιστής Τοποθεσίας
Αυτό παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς μαζικών τάφων και άλλων
περιοχών όπου ενδέχεται να υπάρχουν σοροί αγνοούμενων και
εξαφανισμένων ατόμων. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται
ανώνυμα ή να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας.
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Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων
Ταυτοποίησης
Αγνοούμενοι και Συγγενείς
Συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τους αγνοούμενους και
τους συγγενείς τους. Το σύστημα «Αγνοούμενοι και Συγγενείς» μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή από
εθνικές αρχές για να βοηθήσει τις προσπάθειές τους στη συλλογή και
συστηματοποίηση εκθέσεων και πληροφοριών σχετικά με
αγνοούμενους και τις οικογένειές τους.
Βάση Δεδομένων DNA Δείγματος Αναφοράς Οικογένειας
Αποθηκεύει προφίλ DNA από μέλη της οικογένειας των αγνοουμένων
και διαχειρίζεται την παρακολούθηση των δειγμάτων αναφοράς της
οικογένειας και την αλυσίδα επιτήρησης.
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Επιτρέπει τη σύγκριση του DNA μεταξύ ζωντανών μελών της οικογένειας
που έχουν χωριστεί ή μεταξύ μη ταυτοποιημένων ανθρώπινων
υπολειμμάτων και οικογενειών των αγνοουμένων, μέσω προηγμένης
σύγκρισης των προφίλ DNA με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη
διασταύρωσή τους με αγνοούμενα πρόσωπα και οικογενειακά δεδομένα.
Επιτόπου Ιατροδικαστικές Δραστηριότητες
Επιτρέπει τη διαχείριση δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό και την
ανάκτηση ανθρώπινων υπολειμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων για τις έρευνες, την αναγνώριση τόπων ταφής, τις ανασκαφές,
την τεκμηρίωση του τόπου του εγκλήματος και την αλυσίδα επιτήρησης.
Βάση Δεδομένων DNA Μεταθανάτιων Δειγμάτων
Αποθηκεύει τα προφίλ DNA που προέρχονται από δείγματα που λαμβάνονται
από μη ταυτοποιημένα ανθρώπινα υπολείμματα και διαχειρίζεται την
παρακολούθηση των δειγμάτων και την αλυσίδα επιτήρησης.
Εξετάσεις
Διαχειρίζεται δεδομένα που προέρχονται από παθολογική ή
ανθρωπολογική εξέταση ανθρώπινων υπολειμμάτων.
Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών (LIMS)
Παρακολουθεί τα δείγματα, την αλυσίδα επιτήρησης και τα στάδια
επεξεργασίας σε όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες DNA που εξάγουν το
DNA από βιολογικά δείγματα και παράγουν προφίλ DNA.
Συλλέκτης Ειδήσεων
Συγκεντρώνει και συστηματοποιεί πληροφορίες σχετικά με
μεμονωμένες περιπτώσεις αγνοουμένων και εκτιμήσεις χωρών από
δημόσιες και ανοικτές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
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Γιατί πρέπει οι οικογένειες να αναφέρουν ένα
άτομο που αγνοείται στην ICMP;
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Η ICMP έχει 20 χρόνια εμπειρίας στη συλλογή δεδομένων από οικογένειες ανά τον
κόσμο.
Η ICMP έχει συμβάλει στην αναγνώριση περισσότερων από 20.000 ατόμων
χρησιμοποιώντας ιατροδικαστικές τεχνικές με βάση το DNA.
Η ICMP είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη.
Η ICMP διατηρεί ένα προηγμένο εργαστηριακό σύστημα DNA για τον εντοπισμό
μεγάλου αριθμού αγνοουμένων.
Η ICMP είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος βασίζεται στη συνθήκη που
επωφελείται από προνόμια και ασυλίες που εγγυούνται τη νομική προστασία των
δεδομένων.
Η ICMP μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα για να βοηθήσει τις οικογένειες να
έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
τους στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση.

Η σημασία της αναφοράς ενός αγνοούμενου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Είναι το πρώτο βήμα για την εξεύρεση ενός αγνοούμενου.
Αποτελεί μέρος του δικαιώματος κάθε ατόμου να διεξάγει μια επίσημη, διαφανή
και αποτελεσματική διερεύνηση της τύχης και των συνθηκών ενός ατόμου που έχει
εξαφανιστεί.
Μπορεί να διασφαλίσει την αναγνώριση του αγνοούμενου σύμφωνα με τον νόμο.
Βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι αγνοούμενοι δεν θα ξεχαστούν.
Βοηθάει στην αποφυγή χειραγώγησης των γεγονότων για πολιτικό κέρδος.
Μπορεί να υποστηρίξει τις διαδικασίες της δικαιοσύνης.
Θέτει τις βάσεις για πρόσβαση σε κοινωνικοοικονομική βοήθεια για τις οικογένειες
των αγνοουμένων.
Συμβάλλει στη δημιουργία ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων για
αγνοούμενους.
Συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα των αγνοουμένων.
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Τα δικαιώματα των οικογενειών των αγνοουμένων

Αποτελεσματική
έρευνα
Εγγυήσεις Περί
Μη Επανάληψης

Αλήθεια

Δικαιοσύνη

Υπόμνηση

Τα δικαιώματα των
οικογενειών των αγνοουμένων
Οικονομική και
Νομική Βοήθεια

Αποζημιώσεις
Διοικητικά
Δικαιώματα
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Πώς χρησιμοποιεί η ICMP τα δεδομένα;
Για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τα αγνοούμενα
πρόσωπα συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στην εξεύρεση τους, η ICMP
ανέπτυξε το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ταυτοποίησης (ΣΔΔΤ).
Αυτό είναι:
Ένα ολοκληρωμένο και συγκεντρωτικό σύστημα για την οργάνωση, αποθήκευση
και διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σχετικά με αγνοούμενους,
Προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χειραγώγηση και
Προσβάσιμο από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του Απευθείας Κέντρου
Ερευνών (ΑΚΕ) για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους.

Το Απευθείας Κέντρο Ερευνών (ΑΚΕ) επιτρέπει στις οικογένειες των αγνοουμένων:
να αναφέρουν ένα άτομο που αγνοείται
να ενημερώνουν τις πληροφορίες που έχουν παράσχει και
να ζητούν από την ICMP να συλλέγει τα δείγματα αναφοράς DNA τους
Δείτε επίσης την ενότητα "Συστήματα Δεδομένων ICMP" στις σελίδες 4-5 αυτού
του οδηγού.
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Οι οικογένειες των αγνοουμένων διατηρούν τον
έλεγχο των δεδομένων και μπορούν να αποφασίσουν
πώς και εάν τα δεδομένα θα μοιράζονται.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
μπορούν να συνεργαστούν με την ICMP για τη
συλλογή δεδομένων σχετικά με αγνοούμενα
πρόσωπα
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο ΣΔΔΤ για την ασφαλή
αποθήκευση των συλλεγέντων δεδομένων.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν
να χρησιμοποιούν το ΣΔΔΤ για να τυποποιήσουν και
να συστηματοποιήσουν τα δεδομένα που έχουν
συλλέξει.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διατηρούν
τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με
τη συγκατάθεση των μελών της οικογένειας που έχουν
παράσχει τα δεδομένα.

09

oic.icmp.int
oic.icmp.int
oic.icmp.int

Το ΑΚΕ επιτρέπει επίσης στις οικογένειες των
αγνοουμένων να έρχονται σε επαφή με την ICMP με
ασφαλή τρόπο.

oic.icmp.int

Μέσω του ΑΚΕ, οι οικογένειες των αγνοουμένων
μπορούν με ασφάλεια να παράσχουν πληροφορίες
σχετικά με το εξαφανισμένο άτομο, τον τόπο και την
ημερομηνία εξαφάνισης και μπορούν επίσης να
ενημερώνουν αυτές τις πληροφορίες.

oic.icmp.int

Μια αναφορά εξαφανισμένου προσώπου μπορεί να υποβληθεί από
οπουδήποτε στον κόσμο χρησιμοποιώντας το Απευθείας Κέντρο Ερευνών
(ΑΚΕ).

oic.icmp.int

Πώς μπορούν οι οικογένειες των αγνοουμένων
και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να
συμμετέχουν στον εντοπισμό ενός αγνοούμενου;
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Πώς και γιατί μοιράζεται η ICMP τα δεδομένα;
Η ανταλλαγή δεδομένων είναι απαραίτητη για την ανεύρεση των αγνοουμένων, αλλά
όταν τα δεδομένα μοιράζονται, πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα του ατόμου στην
προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Η ICMP θα χρησιμοποιεί ή θα μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες μόνο εάν
συμφωνούν τα μέλη της οικογένειας και μόνο για τους σκοπούς που έχουν
συμφωνήσει. Με τη συμφωνία αυτή, η ICMP μπορεί:

•

να πραγματοποιεί αναζητήσεις στις δικές της βάσεις δεδομένων
για πληροφορίες,

•

να πραγματοποιεί αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων άλλων
οργανισμών,

•

να επιτρέπει σε μέλη της οικογένειας και σε άλλους να πραγματοποιούν
αναζητήσεις στη βάση δεδομένων της ICMP για αναφορές και ειδήσεις
για αγνοούμενα άτομα και

•

να μοιράζεται πληροφορίες για αγνοούμενα πρόσωπα και τους συγγενείς
τους, συμπεριλαμβανομένων των γενετικών πληροφοριών ως
αποδεικτικά στοιχεία σε δίκες, εφόσον:
-

τα μέλη της οικογένειας έχουν παράσχει στην ICMP την ελεύθερη,
μετά από ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεσή τους και

-

το δικαστήριο και τα μέρη που συμμετέχουν στη δίκη δεν
αποκαλύπτουν τις πληροφορίες στο κοινό.

10 ICMP: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πώς προστατεύει η
ICMP τα δεδομένα;

Το Δικαίωμα στην
Ιδιωτική Ζωή

Η ICMP προστατεύει τα προσωπικά
δεδομένα παρέχοντας ασφάλεια με
τέσσερις τρόπους:

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής
περιλαμβάνει το δικαίωμα
καθορισμού των πληροφοριών
που μεταδίδονται σε άλλους. Η
προστασία της ιδιωτικής ζωής
είναι θεμελιώδες ανθρώπινο
δικαίωμα που αναγνωρίζεται
στην Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που
στηρίζει την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, την
προσωπικότητα, την αυτονομία
και την ελευθερία.

Υλική ασφάλεια: τα προσωπικά
δεδομένα σε βάσεις δεδομένων
προστατεύονται.
Τεχνική ασφάλεια: Τα συστήματα
επεξεργασίας δεδομένων της ICMP
προστατεύονται από επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο,
επανεξετάζονται
τακτικά ως προς την ασφάλειά τους
και φιλοξενούνται μόνο στους
διακομιστές της ICMP.
Οργανωτική ασφάλεια: η πρόσβαση
σε προσωπικά δεδομένα περιορίζεται
στα μέλη του προσωπικού της ICMP
που είναι υπεύθυνα για τη διαφύλαξη
των δεδομένων σύμφωνα με τις
πολιτικές της ICMP και τις ισχύουσες
διεθνείς προδιαγραφές.
Νομική ασφάλεια: τα προσωπικά
δεδομένα προστατεύονται από το
διεθνές δίκαιο, γεγονός που
διασφαλίζει ότι δεν είναι προσβάσιμα
σε δικαστήρια, εισαγγελείς ή την
αστυνομία, εκτός εάν το πρόσωπο
που έχει παράσχει τα δεδομένα
έχει συναινέσει στην ανταλλαγή
των δεδομένων του.

Για να αποφασίσει κανείς αν θα
μοιραστεί προσωπικά δεδομένα
ή όχι, είναι απαραίτητο να
γνωρίζει:
• τον παραλήπτη των δεδομένων,
• πώς θα χρησιμοποιηθούν τα
δεδομένα και για ποιον σκοπό,
• πώς θα χρησιμοποιηθούν τα
δεδομένα και για ποιον σκοπό,
• ποια δικαιώματα υπάρχουν για
την απόσυρση των δεδομένων
μόλις αυτά παρασχεθούν.
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Περιπτωσιολογική μελέτη: Οι αγνοούμενοι από τις
συγκρούσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία
Συλλέχθηκαν περισσότερα από 100.000 δείγματα αναφοράς οικογενειών και αρχεία
αγνοουμένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για:
Τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων αγνοουμένων,
Την έναρξη και προώθηση μιας διαδικασίας αναζήτησης των αγνοουμένων και
Την ταυτοποίηση αγνοουμένων.
50.000 προφίλ DNA που ελήφθησαν από αγνοούμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων µη
ταυτοποιηµένων νεκρών, συγκρίθηκαν με 100.000 προφίλ αναφοράς DNA που
παρασχέθηκαν από συγγενείς των αγνοουμένων:
Για να ταυτοποιηθούν οι αγνοούμενοι με επιστημονική βεβαιότητα επιτρέποντας
στις αρχές να κλείσουν υποθέσεις αγνοουμένων και να ενημερώσουν τις οικογένειες
ότι έχουν βρεθεί τα υπολείμματα του αγνοούμενου συγγενή τους,
Προκειμένου να συνδεθεί η ταυτότητα του αγνοούμενου με τον τόπο όπου σκοτώθηκε
ή ανακτήθηκε,
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις οικογένειες να ζητήσουν αποζημίωση και
Για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές δίκες για γενοκτονία,
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα παρασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία μόνο μετά τη
συγκατάθεση των οικογενειών των αγνοουμένων.

40,000
100,000
3,000
50,000
30
70%

Αγνοούμενοι ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία
Δείγματα αναφοράς από τις οικογένειες των αγνοουμένων
Ανασκαφές μαζικών τάφων
Μεταθανάτια Δείγματα που παρασχέθηκαν από τις αρχές
Εγχώριες και διεθνείς ποινικές δίκες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις
οποίες η ICMP παρείχε μαρτυρία και αποδεικτικά στοιχεία)
Των αγνοουμένων των οποίων η τύχη διακριβώθηκε
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Σχετικά με την ICMP
Η ICMP επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνεργασία και τη βοήθεια κυβερνήσεων και άλλων
αρχών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση αγνοουμένων λόγω συγκρούσεων,
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστροφών, οργανωμένης βίας,
παράνομης μετανάστευσης και άλλων λόγων. Η ICMP υποστηρίζει επίσης τις
προσπάθειες άλλων οργανώσεων, ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού στις
δραστηριότητές της και συμβάλλει στην ανάπτυξη κατάλληλων εκδηλώσεων μνήμης και
φόρου τιμής στους αγνοούμενους.
Η ICMP δημιουργήθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής των G-7 του 1996 για να εξετάσει το
ζήτημα των αγνοουμένων ως συνεπεία των συγκρούσεων στα Δυτικά Βαλκάνια.
Ξεκινώντας από το 2004, άρχισε να εργάζεται παγκοσμίως. Το 2014, η Ολλανδία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο υπέγραψαν διεθνή
συμφωνία για την καθιέρωση της ICMP ως διακυβερνητικού οργανισμού με έδρα τη
Χάγη για να ανταποκριθεί στην παγκόσμια πρόκληση των αγνοουμένων. Η ICMP είναι ο
μοναδικός διεθνής οργανισμός που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να ασχολείται με το
ζήτημα των αγνοουμένων και ως εκ τούτου έχει βοηθήσει κυβερνήσεις και άλλους να
δημιουργήσουν θεσμούς κράτους δικαίου που αναζητούν και ταυτοποιούν
αγνοούμενους με επιτυχία και αμεροληψία.

International Commission on Missing Persons
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Για να αναφέρετε ένα άτομο που αγνοείται στην ICMP
παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση oic.icmp.int Διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oic.support@icmp.int
Αριθμός τηλεφώνου Viber και WhatsApp: +387 62 699 513
Όνομα χρήστη Skype: oic.support@icmp.int
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