
      
 

 

 الصورة للصليب األحمربالبحث 
 

"تتبع الوجه" التي شرعت بها اللجنة الدولية للصليب األحمر. من  Trace the Faceيشارك الصليب األحمر الفنلندي في حملة 
الممكن أن تؤدي الكوارث وحاالت األزمات إلى انفصال أفراد العائلة عن بعضهم لعدة سنوات. جمعيات الصليب األحمر والهالل 

"تتبع الوجه" اآلن في جميع أنحاء  Trace the Faceاألحمر الدولية تساعد في البحث عن أفراد العائلة المفقودين من خالل حملة 
 أوروبا بشكل شامل.

 

جمعية دولية للصليب األحمر شهرياً بنشر علني ألفراد العائلة الذين يبحثوا عن أقاربهم المفقودين. الهدف هو أن يقوم  30تقوم حوالي 
حمر المحلي. يقوم الصليب األحمر الشخص المفقود بنفسه أو شخص آخر يعرفه بالتعرف على الصورة والتواصل مع الصليب األ

ً على صفحات اإلنترنت  الفنلندي بتوزيع المنشورات على أماكن منها مراكز استقبال الالجئين. باإلضافة إلى المنشور، توجد أيضا

لباحثين عن أقاربهم المفقودين. توجد على صور لألشخاص ا www.tracetheface.orgللبحث عن الصور للصليب األحمر: 
الصفحات أيضاً معلومات إضافية عن الحملة. من الُمفضل زيارة الصفحات بشكل متكرر، ألنه يتم نشر صور جديدة يومياً. يوجد على 

لصفحات إلى "تتبع الوجه". تمت ترجمة مقطع الفيديو وا Trace the Faceالرابط أيضاً مقطع فيديو، يتحدث عن فعالية حملة 
 اللغات التالية: اإلنجليزية والفرنسية والعربية والفارسية واللغة البشتوية.

 

. تجد في المعدل عائلة  www.tracetheface.orgشخص بنشر صورهم على صفحات اإلنترنت:  4000قام أكثر من 
تها بمساعدة البحث عن الصورة. كلما عرف الناس بقدر أكبر عن الحملة، وكلما زاروا صفحات واحدة كل اسبوع فرد من أفراد عائل

 اإلنترنت ونشروا صور بقدر أكثر، كلما كان عدد األشخاص المفقودين الذين يتم العثور عليهم أكثر.

 
يتوجب البدء في البحث عن  البحث عن الصورة للصليب األحمر يُكمل البحث عن الشخص للصليب األحمر. قبل نشر الصورة،

 الشخص بخصوص القريب المفقود. 

 

 

ماذا يتوجب علي أن أعرفه، إذا أردت نشر صورتي على صفحات اإلنترنت أو منشورات 
 الصليب األحمر؟ 

 
 www.tracetheface.org نشر الصورة على صفحات اإلنترنت للصليب األحمر

 قبل نشر الصورة، يتوجب عليك البدء في البحث عن الشخص للصليب األحمر بتعبئة استمارة البحث عن الشخص.  •

 سنة من عمرك.  15يتوجب أن تكون قد أتممت  •
األحمر، فإن ذلك يجعل إمكانياتك في العثور على الفرد عندما يتم نشر صورتك على صفحات اإلنترنت للصليب  •

 المفقود من عائلتك أفضل.

يتم فقط نشر الصورة وعالقتك العائلية مع الشخص الذي تبحث عنه، بياناتك األخرى )بما في ذلك اسمك وبيانات  •
 التواصل لديك( تبقى سرية. 

، يتوجب عليك منح موافقتك بخصوص التعامل مع البيانات الشخصية من خالل استمارة صورةإذا أردت نشر  •
 منفصلة. 

إذا تعرف شخص ما على صورتك ويرغب بالتواصل معك، فإنه يتواصل مع الصليب األحمر من خالل االستمارة  •
للشخص الذي تعرف  الموجودة على اإلنترنت. سوف نقوم بتوصيل المعلومات التي حصلنا عليها إليك. ال يتضح

 عليك في أي بلد تسكن، وهو ال يحصل من صفحة اإلنترنت على اسمك أو على بيانات التواصل لديك. 

 بإمكانك إذا أردت أن تطلب إزالة بياناتك الشخصية وصورتك من قاعدة بيانات الصليب األحمر. •
تعلق بحماية البيانات الشخصية والثقة نحن ملتزمون بحماية الحقوق األساسية والحريات األساسية خصوصاً فيما ي •

 والسرية واألمن المعلوماتي. 
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 نشر الصورة في المنشور: 

 قبل نشر الصورة، يتوجب عليك البدء في البحث عن الشخص للصليب األحمر بتعبئة استمارة البحث عن الشخص.  •

 سنة من عمرك. 15يتوجب أن تكون قد أتممت  •
عندما يتم نشر صورتك على منشور الصليب األحمر في مختلف الدول األوروبية، فإن ذلك يجعل إمكانياتك في  •

 العثور على الفرد المفقود من عائلتك أفضل. 

يتم فقط نشر صورتك وعالقتك العائلية مع الشخص الذي تبحث عنه، بياناتك األخرى )بما في ذلك اسمك وبيانات  •
 سرية. التواصل لديك( تبقى 

إذا أردت نشر صورة، يتوجب عليك منح موافقتك بخصوص التعامل مع البيانات الشخصية من خالل استمارة  •
 منفصلة. 

عند نشر صورتك في المنشور، فإن المنشور سوف يكون موجود على األقل لمدة شهر واحد في األماكن العامة في  •
 العديد من الدول األوروبية. 

رتك ويرغب بالتواصل معك، فإنه يتواصل مع الصليب األحمر من خالل االستمارة إذا تعرف شخص ما على صو •
الموجودة على اإلنترنت. سوف نقوم بتوصيل المعلومات التي حصلنا عليها إليك. ال يتضح للشخص الذي تعرف 

 عليك في أي بلد تسكن، وهو ال يحصل من صفحة اإلنترنت على اسمك أو على بيانات التواصل لديك. 

 ( صورة. من الممكن أن تكون ُملزماً باالنتظار قبل أن يتم نشر صورتك. 16يتسع المنشور لست عشرة ) •
عندما تنتهي الفترة المحددة لنشر المنشور، فإن صورتك تكون التزال موجودة على صفحات اإلنترنت إذا رغبت  •

 بذلك. 

 

 ماذا افعل إذا أردت نشر صورتي؟

 
 www.punainenristi.fi/henkilotiedusteluشخص.  قُم بتعبئة استمارة البحث عن .1

 قُم بتعبئة استمارة الموافقة على البحث عن الصورة. .2
 التقط صورة لك وفقاً لإلرشادات المنفصلة.  .3

أو بالبريد إلى  tracing@redcross.fiلعنوان: أرسل الصورة واالستمارة بعد تعبئتها بالبريد اإللكتروني إلى ا .4

  168الصليب األحمر الفنلندي البحث عن األشخاص، صندوق بريد 

(SPR henkilötiedustelut, PL 168 .) 

 . Helsinki 00141هلسنكي  
 يتم نشر صورتك.سوف نقوم باإلبالغ إلى العنوان الذي قدمته، عندما  .5

 

 

 من أين أحصل على معلومات إضافية عن الحملة؟ هل لديك أي أسئلة أو استفسارات؟

 
  020 2000 701أو باالتصال بالرقم:  tracing@redcross.fiتواصل مع الصليب األحمر بالبريد اإللكتروني: 
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 إرشادات التقاط الصورة

 

 2000 701 020، هاتف: tracing@redcross.fiالبحث عن األفراد للصليب األحمر الفنلندي، 

 . الشكل1
 

 
 
 التوجيه. 2

 

 

 
 . الخلفية:3

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 صورة في وضع عمودي االتجاه:
 

 3/4 التناسب:
 بكسل 640×  480على سبيل المثال: 

 بكسل 1600×  1200                    
 

 JPEG الشكل:
 PICT00231.jpgعلى سبيل المثال: 

 أ. يتوجب أن يكون الفم مركز الصورة ...

 
أترك فراغاً كافياً للحيز المخصص …  ب.

 للكالم
 

 .  ب

يتوجب أن تكون الخلفية صافية ومحايدة  أ. 
قدر اإلمكان. الوضع النموذجي هو حائط 

 أبيض اللون.
 
 

 ب. ال يجوز أن تكون الخلفية رمادية اللون

 
 

 بدون خلفية مزخرفة  ج. 
No decor background 

 ج.   ب.   أ.  

 

 أ.   



 

 
 إرشادات التقاط الصورة

 

 2000 701 020، هاتف: tracing@redcross.fiالبحث عن األفراد للصليب األحمر الفنلندي، 

 . تعبيرات الوجه4
 

 
 
 
 اتجاه النظر. 5
 

 
 
 
 

 

 

 أ. تعبيرات وجه محايدة

 
 

 ب. ال ابتسامة وال تعبيرات أخرى للوجه

 
 

 ب.   أ.  

 

 اتجاه النظر من األمام أ.  
 )الوجه وجذع الجسم(

 
 

 ب. ال يجوز أن تكون الصورة جانبية 

 

 ب.   أ.  

 



                                       
      

Consent Form „Trace the Face“, 2019 
 

1 

 الصورة للصليب األحمر"باستمارة الموافقة "على البحث 
 

 
 قم بالتعبئة باألحرف الالتينية!

 الرقم المرجعي للبحث عن الشخص للصليب األحمر:

 

 

 اسم الشخص الباحث كامالً: 

 

 

 جنس الشخص الباحث:

 

 

 تاريخ ميالد الشخص الباحث:

 

 

 جنسية الشخص الباحث:

 

 

 الشخص الباحث:عنوان 

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني للشخص الباحث: 

 

 

 رقم هاتف الشخص الباحث: 

 

 

 أبحث عن )العالقة العائلية / الشخص الذي أبحث عنه هو بالنسبة لي...(:

 

 
 الموافقة على استعمال الصورة 

 
ة للصليب األحمر لهذا تم إبالغي عن إمكانية البحث عن الشخص المفقود من خالل صورتي. أوافق على التقاط صورة رقمية لي، بحيث يتم إرسالها إلى اللجنة الدولي

 تجاه الناحية المناسبة(: "×" الغرض. أريد أن أستعمل الوسائل التالية في البحث عن الشخص المفقود )ضع عالمة ضرب 

 

 
 صفحات اإلنترنت -البحث من خالل 

من  http://familylinks.icrc.org/europeأوافق على أن تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بنشر صورتي على صفحات اإلنترنت لديها: 
نترنت تحديد أجل العثور على الشخص المفقود. أفهم أنه بعد النشر تكون صورتي والبيانات المتعلقة بالبحث ُمتاحة للجميع.  بإمكان مستعملي صفحات اإل

مالها بخالف ذلك. وتخزين صورتي أو استع تحميلكمية الصور من خالل اختيار معايير معينة كالسن والجنس والبلد األصل. ليس بإمكان الطرف الثالث 
ة. إذا تم منع ذلك من خالل الوسائل التقنية. من الممكن على كل حال أن يحصل طرف ثالث على صورتي على سبيل المثال من خالل التقاط صورة للشاش

 تم استعمال صورتي بدون إذن، فيوجد على الصورة دمغة مائية، ومن الممكن تتبع أصل الصورة. 

 

 نعم    ال 

 

 
 <-لصفحة اقلب ا

 

 
  



                                       
      

Consent Form „Trace the Face“, 2019 
 

2 

 البحث من خالل المنشور والكتيبات المطبوعة
ألماكن. أوافق على إمكانية نشر صورتي، بحيث يكون من الممكن نشر صورتي في المنشور والكتيبات وبين الجماعات المستهدفة وبشكل علني في مختلف ا

نشر، حيث أنها تشارك في البحث عن الشخص المفقود. أنا على علم خدمة البحث عن األشخاص للصليب األحمر / الهالل األحمر تصدر القرار بشأن ال
 بأنه ليس بإمكاني التقدم بمتطلبات فيما يتعلق بشر صورتي في المنشور أو الكتيبات. 

 

 نعم    ال 

           

 
 استعمال وسائل اإلعالم

 النشرات اإلعالنية وما شابه ذلك( من أجل البحث عن الشخص المفقود:أوافق على استعمال صورتي في وسائل اإلعالم )الصحف والمجالت، الكتب، 

  

 نعم    ال 

 

 

 
األشخاص، صندوق بريد من الممكن إرسال إلغاء الموافقة كتابياً إلى خدمة البحث عن األشخاص للصليب األحمر، إلى العنوان: الصليب األحمر الفنلندي البحث عن 

 (.SPR Henkilötiedustelut, PL 168, 00141 Helsinkiهلسنكي ) 00141، 168

 
نترنت المتاحة علنياً في إذا رغبتكم بإلغاء موافقتكم، فإن خدمة البحث عن األشخاص للصليب األحمر سوف تقوم بإزالة الصورة والبيانات المتعلقة بها من صفحات اإل

 ذ إلغاء استعمال الصورة. أسرع وقت ممكن. إذا كان قد تم نشر الصورة في المنشور و/أو في الكتيب لحظة إلغاء الموافقة، فمن غير الممكن حينئ

 

 

 لقد حصلت على نسخة عن استمارة الموافقة هذه  

 

 
__________________________       _______________________________ 

 توقيع الشخص الباحث                   لتاريخ:و المكان

 

 

 لشخص الباحث أيضاً اسم الممثل وتوقيعه وبيانات االتصال لديه. سنة(، فنطلب باإلضافة إلى توقيع ا 17 - 15إذا كان الشخص الباحث قاصراً )عمره 

 
_____________________________________________________________________________ 

 اسم الممثل وتوقيعه: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 بيانات االتصال للممثل:


	1
	2
	3

