
        

صلیب سرخ
جستجوی اشخاص با روش عکس ردیاب صلیب سرخ

کمیته بین املللی صلیب سرخ پروژه کمپین تریس دفیس Trace the Face را شروع کرده است که همچنین سازمان صلیب سرخ 
فنالند نیز در این پروژه سهیم است. وقایع مصیبت بار و بحرانی میتوانند اعضای خانواده را برای چندین سال از هم جدا کنند. 

انجمن های ملی صلیب سرخ و هالل احمر کمک به پیدا کردن اعضای گمشده خانواده ها میکنند که اینکار را بوسیله پروژه کمپین 
تریس دفیس Trace the Face انجام میدهند که بطور گسترده در اروپا صورت میگیرد. 

ماهانه تقریبا ۳۰ انجمن ملی صلیب سرخ پوسترهای عکس دار اعضای خانواده را منتشر میکنند که اشخاص در آن پوستر ها 
نزدیکان گمشده شان را ردیابی و جستجو میکنند. مقصود این است که فرد گمشده یا آشنای او عکس منتشر شده پوستر را 

شناسایی کرده و سپس با دفتر صلیب سرخ محلی تماس بگیرد. صلیب سرخ فنالند این پوسترهای عکس دار را عالوه بر کمپ های 
مرکز پناهندگان در مکانهای دیگری نیز نصب میکند. عالوه بر پوسترهای عکس دار صلیب سرخ، میتوان در این سایت صفحه 

 www.tracetheface.org اینترنتی نیز عکس های افراد جستجوگر اشخاص گمشده را مشاهده نمود
در این سایت همچنین اطالعات زیادتری در مورد این کمپین وجود دارد. بهتر است که اغلب به این سایت مراجعه شود زیرا روزانه 

عکسهای جدیدی انتشار میابد. 
در این سایت همچنین ویدئویی وجود دارد که در خصوص فعالیتهای کمپین تریس دفیس Trace the Face صحبت میکند. ویدئو و 

سایت به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، عربی، فارسی و پشتو ترجمه شده است.
بیش از ۴۰۰۰ شخص عکسهایشان را در این صفحه سایت اینترنتی منتشر کرده ند 

www.tracetheface.org verkkosivulla
بطورمیانگین هر هفته یک خانواده عضو دیگر اش را توسط روش جستجوگر عکسی ردیاب پیدا میکند. هرچه بیشتر اشخاص از این 

کمپین مطلع شوند و به این سایت مراجعه کنند و نیز عکس ها را انتشار دهند، این موجب میشود که اعضای گمشده بیشتری از 
خانواده ها پیدا شوند.

جستجوی اشخاص با روش عکس دریاب صلیب سرخ یکی از متدهای سیستم ردیابی جستجوی اطالعات افراد توسط سازمان 
صلیب سرخ میباشد. قبل از انتشار عکس احتیاج به آغاز تحریر اطالعات ردیابی افراد گمشده توسط بستگانشان میباشد.

اطالعات الزم قبل از انتشار عکس در سایت اینترنتی و پوسترهای صلیب سرخ
 www.tracetheface.org چگونگی انتشار عکس در این سایت اینترنتی صلیب سرخ

❊قبل از انتشار عکس شما بایستی فرمی که مربوط به جستجوی اشخاص صلیب سرخ میشود را پر و تکمیل نمایید.
❊سن ۱۵ سالگی شما باید کامل شده باشد.

❊انتشار عکس شما در سایت صلیب سرخ باعث میشود که امکان بیشتری برای یافنت اعضای خانوادتان ایجاد شود.
❊فقط عکس شما و نوع خویشاوندتان با شخص گمشده انتشار مییابد، اما دیگر اطالعات دریافت شده از قبیل نام، نام خانوادگی 

و مشخصات تماس شما محرمانه باقی میماند و فاش نمیشود.
❊چنانچه میخواهید که عکس شما انتشار یابد، شما بایستی اجازه موافقت خودتان که حاکی از بررسی اطالعات شخصی  است را 

در فرم جداگانه ای بدهید.
❊چنانچه شخصی شما را بشناسد و بخواهد با شما تماس بگیرد، او با کمک فرمهای تکمیلی موجود در سایت اینترنتی با سازمان 

صلیب سرخ تماس میگیرد. سپس سازمان صلیب سرخ به شما این اطالعات را میدهد. الزم به ذکر است که فردی که شما را شناخته 
است نمیتواند بداند که شما در چه کشوری زندگی میکنید و حتی نمیتواند نام یا مشخصات تماس شما را توسط سایت اینترنتی 

صلیب سرخ کشف کند.  
❊درصورتیکه بخواهید، شما میتوانید از سازمان صلیب سرخ تقاضا کنید که عکس و مشخصاتتان را از بایگانی ثبت اطالعات 

کامپیوتری اش حذف و پاک کند.
❊سازمان صلیب سرخ متعهد است تا از حقوق و آزادی های اشخاص محافظت نماید،که بخصوص در این رابطه این سازمان 

حافظ اطالعات حریم خصوصی، حیطه اعتماد و ضمنا امنیت اطالعاتی افراد میباشد.

http://www.tracetheface.org
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چگونگی انتشار عکس در پوستر
❊قبل از انتشار عکس شما بایستی فرمی که مربوط به جستجوی اشخاص صلیب سرخ میشود را پر و تکمیل نمایید.

❊سن ۱۵ سالگی شما باید کامل شده باشد.

❊انتشار عکس شما در پوستر عکس دار صلیب سرخ کشورهای اروپایی باعث میشود که امکان بیشتری برای یافنت اعضای 
خانوادتان ایجاد شود.

❊فقط عکس شما و نوع خویشاوندتان با شخص گمشده انتشار مییابد، اما دیگر اطالعات دریافت شده از قبیل نام، نام خانوادگی 
و مشخصات تماس شما محرمانه باقی میماند و فاش نمیشود.

❊چنانچه میخواهید که عکس شما انتشار یابد، شما بایستی اجازه موافقت خودتان که حاکی از بررسی اطالعات شخصی  است را 
در فرم جداگانه ای بدهید.

❊وقتیکه عکس شما در پوستر منتشر میشود، این پوستر بمدت یکماه در مکانهای نصب آنها در اغلب کشورهای اروپایی قرار داده 
میشود.

❊چنانچه شخصی شما را بشناسد و بخواهد با شما تماس بگیرد، او با کمک فرمهای تکمیلی موجود در سایت اینترنتی با سازمان 
صلیب سرخ تماس میگیرد. سپس سازمان صلیب سرخ به شما این اطالعات را میدهد. الزم به ذکر است که فردی که شما را شناخته 

است نمیتواند بداند که شما در چه کشوری زندگی میکنید و حتی نمیتواند نام یا مشخصات تماس شما را توسط سایت اینترنتی 
صلیب سرخ کشف کند. 

❊پوستر حاوی شانزده عکس میباشد. امکان این است که شما منتظر انتشار عکس شوید و این پروسه کمی بطول انجامد.
❊وقتیکه طول مدت نمایش پوستر خاتمه یافت، چنانچه شما مایل باشید، عکس شما در صفحه سایت اینترنتی صلیب سرخ باقی 

خواهد ماند. 

چنانچه شما بخواهید که عکستان انتشار یابد چکار بایستی بکنید؟
www.punainenristi.fi/henkilötiedustelu ۱.لطفا فرم اطالعات جستجوی اشخاص را پر و تکمیل کنید

۲.لطفا فرم موافقتنامه مربوط به جستجوی اشخاص با روش عکس ردیاب را پر و تکمیل کنید.
۳.لطفا عکس خودتان را بر طبق دستورالعملهای قید شده بگیرید. 

۴.لطفا عکس و فرمهای تکمیل شده را با ایمیل به آدرس الکترونیکی ایمیل ارسال دارید و یا پستی به آدرس سازمان صلیب سرخ 
پست کنید که هر دو در زیر نوشته شده اند 

tracing@redcross.fi
SPR henkilötiedustelut, PL 168, 00141 Helsinki

۵.وقتیکه عکس شما منتشر شد، سازمان صلیب سرخ به آدرسی که شما داده اید اطالع خواهد داد.

شما از کجا میتوانید اطالعات بیشتری را در مورد این کمپین کسب کنید؟ آیا شما سواالت 
دیگری را نیز دارید؟

در صورت لزوم شما میتوانید با سازمان صلیب سرخ توسط آدرس ایمیل یا شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید
tracing@redcross.fi 

02070120000

mailto:tracing@redcross.fi
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 دستورالعملهای الزم جهت گرفنت عکس

 ۱.فرم و شکل

 جهت: عکس عمودی

اندازه: ۳ در ۴
به عنوال مثال: ۴۸۰ در ۶۴۰ پیکسل

                   ۱۲۰۰ در ۱۶۰۰ پیکسل
JPEG :فرم

 PICT00231.jpg :به عنوان مثال

 �
 

۲.تراز تمرکزی 
الف) دهان شخص باید در مرکز عکس قرار داشته باشد

ب) در قسمت پایینی عکس بایستی جای کافی برای پیغام شما باشد 

 �
 

۳.زمینه  
الف)زمینه عکس باید واضح و خنثی باشد. زمینه سفید برای زمینه عکس مناسب است.

ب) زمینه عکس نباید سیاه باشد. 

Suunta:  pystykuva  
 
Suhde: 3/4  
esim. : 480 x 640 pikseliä  
           1200 x 1600 pikseliä  
 
Muoto: JPEG  
Esim. : PICT00231.jpg

a.Kuva tulisi keskittää 
suuhun ... 
 
b. … huomioikaa riittävä tila 
puhekuplalle  

a. b. 

SPR Henkilötiedustelut, tracing@redcross.fi, puh. 020 701 2000



   
 دستورالعملهای الزم جهت گرفنت عکس

 

 �
 
 

۴.حالت 
الف) حالت طبیعی چهره

ب) نبایستی چهره شخص در عکس با لبخند یا دیگر چهره هایی از این قبیل باشد 

 

 �
 

۵.جهت نگاه  
الف) جهت نگاه باید بصورت مستقیم به طرف دوربین باشد (چهره و باالتنه)

ب) عکس نباید نیمرخ باشد 

 

 �

a. Taustan on oltava 
mahdollisimman selkeä ja 
neutraali. Ihannetapauksessa 
valkoinen seinä. 
 
 
b.Ei tummaa taustaa 
 

a. b. c. 

a.Neutraali ilme.. 
 
 
b.Ei hymyä tai muuta kasvojen 
ilmettä 
 

a. b. 

a. Katseen suunta edestä päin  
( kasvot ja vartalo ) 
 
 
b.Ei sivukuva  

a. b. 

SPR Henkilötiedustelut, tracing@redcross.fi, puh. 020 701 2000
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فرم موافقتنامه مربوط به جستجوی اشخاص با روش عکس ردیاب سازمان صلیب سرخ
 لطفا با حروف التین این فرم را پر و تکمیل کنید

 شماره پیگیری جستجوی ردیابی صلیب سرخ

 نام و نام خانوادگی جستجوگر

 جنسیت جستجوگر

 تاریخ تولد جستجوگر

 ملیت جستجوگر

 آدرس جستجوگر

 ایمیل جستجوگر

 شماره تلفن جستجوگر

 شخصی را که من جستجو میکنم از خویشاوندان من است و رابطه خویشاوندی شخصی را که جستجو میکنم را در زیر مینویسم

موافقتنامه جهت انتشار عکس 
بدینوسیله اینجانب باطالع میرساند که اطالعات الزم برای امکان جستجوی شخص گمشده با روش عکس ردیاب به من داده 

شده است 
اینجانب موافقت مینمایم که بدین جهت از من عکس دیجیتال گرفته شود برای اینکه متقاعبا به کمیته بین املللی صلیب سرخ 

ارسال شود. اینجانب خواهشمند است که به روشهای زیر به جستجوی شخص گمشده اقدام شود  
لطفا عالمت ضربدر را در مکان های صحیح قرار دهید 

جستجو با کمک سایت صفحه اینترنتی
بدینوسیله اینجانب موافقت مینمایم که کمیته بین املللی صلیب سرخ عکس من را در صفحه اینترنتی زیر برای پیدا کردن شخص گمشده 

منتشر کند
http//familylinks.icrc.org/europe
الزم به ذکر است که اینجانب مطلع هستم که عکس من و دیگر اطالعات مجاز بعد از انتشار در دسترس همه خواهد بود. بازدیدکنندگان 

صفحه های سایت اینترنتی میتوانند عکس ها را بر اساس معیارهایی مانند طبقه بندی سنی، جنسیتی، اهلیتی، در اولویت خودشان قرار 
داده و آنها را برای جستجو برگزینند. افراد ثالث امکان دانلود کردن و استفاده از عکس اینجانب را ندارند. این ممنوعیت قبال بصوریت 
تکنیکی انجام شده است. بهرحال امکان دارد که اشخاص ثالث در صورت لزوم عکس اینجانب را بتوانند بعنوان مثال با روش اسکرین 

شات عکسبرداری کنند. چنانچه عکس اینجانب را بدون مجوز استفاده نمایند، امکان پیگیری آن بدلیل وجود تمبر نامرئی در عکس اصلی 
وجود خواهد داشت
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 نه  □ بله □

جستجو و ردیابی بکمک پوستر و بروشورهای چاپی 
بدینوسیله اینجانب موافقت مینمایم که کمیته بین املللی صلیب سرخ عکس من را درپوستر و بروشور یا در مکانهای جمعی 

انتخاب شده برای پیدا کردن شخص گمشده منتشر کند  
بخش خدمات رسانی ردیابی متعلق به سازمان صلیب سرخ و هالل احمر تصمیم گیرنده انتشار میباشد که در جستجوی 

اشخاص گمشده سهیم است. اینجانب مطلع هستم که نمیتوانم متوقع باشم که عکس من در پوستر و یا در بروشور انتشار 
یابد 

 نه  □ بله □
           

رسانه مورد استفاده 
بدینوسیله اینجانب موافقت مینمایم که عکس من در رسانه هایی از قبیل روزنامه ها، کتاب ها، و بروشورهای تبلیغاتی و غیره 

بجهت پیدا کردن اشخاص گمشده استفاده شود 
  
 نه  □ بله □

چنانچه شخصی میخواهد موافقتنامه خودش را باطل کند، او بایستی این کنسلی را با درخواست کتبی به بخش خدمات جستجوگر ردیاب صلیب 
سرخ تحریر نماید و سپس آنرا به آدرس زیر ارسال دارد 

SPR henkilötiedustelut, PL 168, 00141 Helsinki 

چنانچه شما قصد دارید که موافقت خودتان را کنسل و باطل کنید، بخش خدمات رسانی جستجوگر سازمان صلیب سرخ عکس و اطالعات منتشر 
شده تان را هر چه سریعتر از سایت صفحه اینترنتی پاک خواهد کرد و بدینوسیله آنها از دسترس عموم خارج خواهند شد. چنانچه شما 

موافقتتان را بعد از انتشار عکس در پوستر یا در بروشور کنسل کنید، آنگاه دیگر امکان باطل کردن در استفاده از عکس شما دیگر وجود نخواهد 
داشت 

 اینجانب فتوکپی موافقتنامه را در این خصوص دریافت نمودم  �

__________________________       _______________________________ 
 امضای جستجوگر اطالع دهنده                         مکان، تاریخ

 چنانچه اطالع دهنده جستجوگر زیر سن قانونی (۱۵ الی ۱۷ سال) باشد، عالوه بر امضای او لزوم دارد که مشخصات تماس،
 .امضا، و نام و نام خانوادگی نماینده فرد جستجوگر نیز ابالغ شود

_____________________________________________________________________________ 
نام و نام خانوادگی نماینده 

_____________________________________________________________________________ 
مشخصات تماس نماینده
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