
 

 

 أشخاص مفقودين، يرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه:عند إعداد تقارير عن 

 جمع بيانات قبل الوفاة .1
 مسائل عامة 1.1

ممككا   . و حتديككدا يككحيحا حديككد يويككمه الاككحاياتل خطككوة غ يايككمه ا  يككمه قبككمج الوةككاةيشكك مج  ككا ايانككات 
يويكمه  قبكمج التكدكد مكنة ا نتظكار ةك  طكو  و  احلكةةافعكمج  عصيبمه اأوقات يعيشون اياالاح ذويأن  شك ةيه
قبكككمج الوةكككاة اشككك مج  كككريا  املطلواكككمه عكككن مر لكككمه بيانكككاتالمكككن خككك    كككا ة. عزيكككز علكككى قلكككب   شكككخ 
وتكزودوم ، علكى  كو ذوو الاكحايا  يشكعر اكه ذيالكمن  كدة القلك  تخفيف الغ  قطعاتسا ون  وشاممج،

خك   يكذه ذوي الاحايا وقلق ك   زن من تخفيف ل. ولتاجون إلي ااملعلومات اليت حيمؤدد ومامون، ا
 ككا املر لككمه ا وليككمه مككن عمليككمه  لاككمان أن ت ككون الاككروريمهاجل ككود   يككا اككذ ا وقككات العصككيبمه، ينب كك  

 .ذوي الاحايا غ مر لمه   قمه إىل الرجوع إىل احلاجمه ، والتكدد من عدمشاملمه ايانات قبمج الوةاة

 لذلك ةالمخصص ةجمع بيانات قبل الوفاة واالستمار  1.1
مكككا البيانكككات الاكككروريمه جل ،قبكككمج الوةكككاة ا كككتمارة أولتبكككل الاكككحايا،  ا كككتمارة ابن اكككو  الصكككفرا  ُتسكككتخدم
 ،امل كان الكذي ُ عك  منكهاو  ،ا دلكمه عك  اجل كمه الكيت املتصكلمه ا وتوثي  املعلومات يويمه الاحايا لتحديد

لإلن اكككككو  االل كككككات الرأليكككككمه ا راكككككا وا  كككككتمارة متكككككوةرة  .توثيقكككككا دقيقكككككا ،الشكككككخ  املفقكككككود املعككككك   كككككااو 
 للمنظمككككككككمه )اب ككككككككبانيمه، وابن ليزيككككككككمه، والعرايككككككككمه، والفرنسككككككككيمه  و  ككككككككن تنزيل ككككككككا مككككككككن املوقككككككككا ابل كككككككك وي

www.interpol.int يككككدردون أ يككككمه  ككككامؤيلككككون  مككككا ايانككككات قبككككمج الوةككككاة خكككك ا يقككككوم جأن  . وينب كككك 
 يككذا الككدليمج. مككن 1.6إىل  1.1 ا قسككام مككنغ يككو ملحككو  ، دمككا اشكك مج دقيكك  داةككمهواككمه  لت املطملعلومككاا

للحكؤو  دون الرجكوع إىل ذوي الاكحايا طلبكا  دلكمه وعينكات ومثلما ذُِدر أع ه، ينب   اذ  اجل كود داةكمه 
توقككا اتباع ككا املنفسكك ا إلجككرا ات الصككارممه ليجككب االتككا  أن يككت   ككا ايانككات قبككمج الوةككاة وةقككا إضككاةيمه، ة

 أثنا  ةح  مسرح اجلر مه والبحث عن أدلمه ماديمه.

لتشككريعات ة م كك  لتكدككد مككن يتعككل علككي   المه ابيانككات قبككمج الوةككاة، وقبككمج الشككروع غ  ككا ا دلككمه املتعلقكك
 الوطنيمه املنا بمه ذات الصلمه مبا يل :

  ت حتديكد اوويكمه )أي دانك  معلومكاا إذا  ممك للتحق  املتا مها تخدام منظومات املعلومات الشرطيمه
غ ملككككف الشككككخ  أيكككك  اصككككمات ا يككككااا، والبصككككممه الوراثيككككمه، والصككككور، ويككككة ذلككككك  متككككوةرة 

 ا إذا دان   ن ا تخدام ا غ إطار  ا ايانات قبمج الوةاة ممو  ،املفقود

 أخرى تفتيش منز  شخ  مفقود من أجمج  ا ايانات قبمج الوةاة وأّي معلومات ضروريمه. 

تقريككر  ككا ايانككات ’’جيككري احلصككو  علي ككا ضككمن  ا ابجككرا ات املتخككذة وأّي نتككا  اتسككجيمج  يكك وامككو وق
ث ثككمه ال ا ككيمه ا عنايككر ال ُتسككتخدم. و لإلن اككو  وقككا ابل كك ويالككذي يتككوةر أياككا علككى امل‘‘ قبككمج الوةككاة
)اصككككمات ا يككككااا ، و ككككج ت ا  ككككنان  لديككككمهاجلت ةيككككف الطبعككككات لتكديككككد يويككككمه الاككككحيمه: التاليككككمه 
 ممه الوراثيمه.والبص
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 بصمات األصابع   3.1
الت ةيكككف اجللديكككمه  طبعكككات غ جمكككا   كككا ا دلكككمه لرةكككا املّتبعكككمه امل  مكككمها  كككاليب وابجكككرا ات  واا كككتخدم
الككيت يُعتقككد أمكككا  ،وآثككار القككدمل العككاريتل ،، و   ككيما اصككمات ا يككااا، واصككمات را ككمه اليككداملنا ككبمه

قكدر مم كن مكن طبعكات الت ةيكف اجللديكمه. ومكن ا  يكمه مب كان وينب    كا أدك  تعود للشخ  املفقود. 
رةككا اصكككمات ا يكككااا واصكككمات را ككمه اليكككد وآثكككار القكككدمل العككاريتل إذا دكككان الشكككخ  املفقكككود طفككك ، 

 .  يالبا ما   ت ون متواةرةك نان ا طفا  ا قبمج الوةاة اخلايمه ذلك أن  ج ت

 ،والزجككا  ،مككن السككطوح ال تيمككمه مثككمج املرايككا انجككاحا ككبمه املنرةككا طبعككات الت ةيككف اجللديككمه عككادة   ككن و 
والصكفا   احلديديكمه، ةاك  عكن السكطوح املطليكمه اكال ني  أو املينكا  ،دنيكمهاملعا دوات و  ،يمهالب  تي واملواد 

السكطوح يكة ن عك طبعكات الت ةيكف اجللديكمه املنا كبمه ورةع كا ةحك  دكذلك  ن  و أو السطوح املصقولمه. 
تكككب التمكككارين، واملكككذدبرات، ودتكككب ا طفكككا ، ودتكككب الر ككك ، ود اليوميكككمه، راتواملفِ ككك ،قال تيمكككمه مثكككمج الكككور 

 ةحكككك  عنككككد، ينب كككك  تككككوخ  الدقككككمه عمليككككمه البحككككث عككككن ا دلككككمه وةحصكككك اأثنككككا  و  .واجملكككك ت، والصككككحف
وثكككا   ، والالفيكككديو الرقميكككمه، وأقكككراص املدجمكككمهقكككراص ا الشخصكككيمه الكككيت يت كككرر ا كككتخدام ا )أي  املقتنيكككات
الكككككيت اعتكككككاد الشكككككخ  املفقكككككود الككككك دد إلي كككككا وا دوات الكككككيت اعتكككككاد  اكككككمه، ومكككككا إىل ذلكككككك  وا مكككككادنامل تو 

، وامل اتككب، وأمككادن العمككمج، ويةيككا ، وايككوت الرا ككمه وا  ككتجماما ككتخدام ا )أي املردبككات، واملنككا  ، 
غ  صك متخخبكة  يقكومأن وقبمج إر كا  ا دلكمه، ينب ك   .شخ وذلك للمساعدة غ حتديد يويمه يذا ال

واا كككت ما  اوويككمه،  يككراحت حتديكككد مككدى م  مكككمه طبعككات الت ةيككف اجللديكككمه اتقيكككي  اصككمات ا يككااا 
 أشخاص آخرين حمتملل. العينات املكخوذة من عمليات املقارنمه   تبعاد

 سجالت األسنان 4.1
وجيككب  .اختصايكك  غ علكك  ا  ككنان اجلنككا   قبككمج الوةككاة ةا ككتمار  مككن F2و F1الصككفحتل  أن  ككأجيككب 

يتعلك  اك كنان غ مكا قدر ابم كان  ودقي  داممجأو  جمج  م    إعداد  جمج اذ   يا اجل ود الراميمه إىل
 السااقل. ا  نان لشخ  املفقود، ا مر الذي قد يستدع   يارة طبيب أ نانه احلا  وأطبا ا

 وينب    ا ما يل :

 ( والصككور السككلبيمه ،ور الشخصككيمه ، و   ككيما الصكك يعككا نسككع عن ككاو  ككج ت العكك   ا يككليمه، 
الصككور البانوراميككمه، و الشككعاعيمه ، والصككور التصككوير الشككعاع  لأ ككنان )أةكك م السككينيمهشككعمه ا ويككور 
 ،لرأس قيا ات ااجلانبيمه ل الشعاعيمه

  بيانات واملواد املطبوعمهالالرقميمه ) السينيمهشعمه ا يور ، 

  لف ل العلوي والسفل ،ااجلَّ  وقوالب  مناذ 

 الع قمه ا طباقيمه ال الف ل،، و ج ت السنيمه اجلبا ر 

  ؤقتمه،امل سنيمهالج زة ا 
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  ا  نانمشااك و    ناناأج زة تقومي، 

 وأطق  ا  نان املؤقتمه، أطق  ا  نان 

 .يا املرا  ت والسج ت املاليمه  

يمه، ويككور أن تككوةر النسككع ا يكليمه جلميككا  ككج ت ا  ككنان، والصكور، والصككور السككلب وجتكدر ابشككارة إىل
تحديككد يويككمه الشككخ  املفقككود. ةكككطق  ا  ككنان لاككالا ا  يككمه أمككر ، ذلككك ، دلمككا أم ككنالسككينيمهشككعمه ا 

اتبكاع   البصكممه الوراثيكمه. وجيكب علكي خايكمه االيت ياع ا املريض غ ةمه قد تتامن أدلمه  الع  وأج زة 
 .ا دلمهيذه  ابجرا ات اليت تنطب  على املصادر احملتملمه للبصممه الوراثيمه عند  ا

عن الصور اليت يظ ر ةي ا ااألا أو تظ ر ةي كا أ كنانه. ةك ذا  واوعند  ا يور عن الشخ  املفقود، احبث
 .على يويمه الشخ  دلي   األاأن توةر ذه الصور ومل تتوةر معلومات داةيمه عن ا  نان،   ن 

ةكككيم ن احلصكككو  علكككى معلومكككات تتعلككك  وإذا مل تتكككوةر معلومكككات عكككن طبيكككب أ كككنان الشكككخ  املفقكككود، 
تشكككممج شكككردات الاكككمان الصككككح ، والسكككج ت الطبيكككمه، واملشكككاغ السككككنيمه  اا  كككنان مكككن أمكككادن أخككككرى

 والعيادات العاممه، والسج ت العس ريمه، واملؤ سات العاممه )مثمج السجون .

 البصمة الوراثية 5.1
 قمه االشخ  املفقود.املتعل أدلمه البصممه الوراثيمه خمتلف رةاأن جيري من الاروري 

 عينات مرجعية من األقارب 1.
 االاكحيمه قرااكمه دم تكراط  العينات املرجعيمه املتعلقمه اا شكخاص الكذين أد  قدر مم ن من  واا ع
ا اكوين وا طفكا  وا خكوة  ويشممج يكؤ   ا شكخاصَقطا مج خمصصمه ملس  اللعاب . اا تخدام )

وا  فكككاد   ، وا جكككدادمشككك دون وج كككا أطفكككا  وا خكككوات والزوجكككات )إذا دكككان لكككدى الاكككحيمه و 
 مكن الاكروري دان. وإذا  ل الاحيمهاو  والعّمات والعموم. وجيب أياا تسجيمج درجمه القراامه اين  

يكككوةروا يكككذه الكككذين   ككن أن اككذوي الاكككحيمه ا عككداد قا مكككمه ةقومكككوا  ،مه ككا عينكككات مرجعيككمه إضكككاةي
البيئكككمه ينتمكككون إىل آخكككرون ارب أو أشكككخاص أقكككينكككا  إىل مكككا إذا دكككان  واة ، وأشكككالعينكككات ابضكككاةيمه

ومكككن ا  يكككمه مب كككان  ككا العينكككات املرجعيكككمه املككذدورة أعككك ه،  ككك  ولكككو  اكككل الاككحايا.مكككن  نفسكك ا
يسكتخدم ا الشكخ  املتكو  دكان احلاجيات الشخصيمه اليت   مباشرة عنأم ن رةا عينات مرجعيمه 

 )انظر أدناه .

 مواد بيولوجية مباشرة 2.
أو اخلزعكات املولكود أّي عينكات دم مثكمج العينكات الكيت تؤخكذ أثنكا  عمليكمه ةحك    ضعوا غ اعتبارد

أّي  اشككنالتقصك  ا ريكوا علكى ا مكر مكا طبيكب العا لكمه . و  احبثكوا غ يكذااليت قد ت كون متكوةرة )
 ، الككزرع نككوع واغ اآلونككمه ا خككةة ) ككددقككد خاككع  وككا  الاككحيمه حُيتمككمج أن ت ككون  رععمليككات 

 ألات خمتلطمه. يفا  إىل ن أن  ن يذا ا مر  
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يستتخمماا  كان  أدلة مباشرة ترتبط بالبصمة الوراثية المرفوعة عن الحاجيات الشخصية التي 3.
 الشخص المتوفى

ممج، علككى  كبيمج املثككا    احلصككر، تشك ككا أدلكمه مباشككرة مككرتبم االبصكممه الوراثيككمه مكن مصككادر خمتلفككمه   كن 
)مثككككككمج اخلككككككوذ العمككككككرات  وأ ،ةراشكككككك  ا  ككككككنان وأ ،قككككككمه شككككككفرات احل وأ ،ا مشككككككا  وأ ،ةراشكككككك  الشككككككعر

أدوات  وأ ،الو كككا د ويةيكككا مكككن مسكككاند الكككرأس وأ ،الشكككعر وأ ،الثيكككاب الداخليكككمه املتسكككخمه وأ ،والقبعكككات 
الشكككككعر  وأ ،مبكككككارد ا  كككككاةر وأ ،خباخكككككات ا نكككككف وأ ،أدوات تشكككككذيب شكككككعر ا نكككككف وأ ،اووا يكككككمهالكككككنفع 
أقككك م  وأ ،ا قنعكككمه وأ ،أقككك م  كككرة الشكككفاه وأ ،أعقكككاب السكككجا ر وأ ،فكككمهاكشككك اله وأطوالكككه املختل املسكككتعار

قكككد ةقكككم  ااككككن شخصكككا وا كككد إذا دكككان   كككن ا ةككك احت)الكككيت حتمكككمج عاكككمه يكككا ب ا احلككك  الريكككاص أو 
نتككا   داةيككمه أثنككا   عطكك يقككد    اعاككا من ككان إذ إ ،أدكك  قككدر مم ككن مككن ا يككراحت واا ككتخدم ا . وا عكك

ذلككك . وعنككد  يككةةراشكك  ا  ككنان و تبككاد   مثككمج) املوثككالككبعض اآلخككر  ككون ي قككد عمليككمه التحليككمج غ  ككل
مككن  الاككحايايككة  أشككخاص نككات البصككممه الوراثيككمه مككن)عي أخككرىا ككتبعاد عينككات  واا عكك ،أياككا ابم ككان
نتكا   خمتلطكمه تتعلك  االبصكممه الوراثيكمه . وجيككب أن  يكت  التويككمج إىلعنكدما البيانكات املتداخلكمه  ا كتبعادأجكمج 
 يكدةا إىل ا عتقكادمثكمج السكبب الكذي  ،داعمكمهمنطقيكمه  املاديمه املرةوعكمه أ كبااا مهامن التقرير املتعل  اا دليت

ويكمج أدكد  ،)أي ملكاذا   اختيكار يكذه العينكمهاملفقكود الشكخ   قكد خلف كامن ال كرحت  رةع اكن العينمه اليت 
اككل    جتمككاديككد مككا إذا دانككجيككب تك ،ذلككك إىل؟ . واابضككاةمه ، علككى  ككبيمج املثككا أيككالت ا أ ككد الشكك ود

 ذاته. م ان الس نأم أم  أتوا من  ،ا شخاص املفقودين اآلخرين يلمه قراامه
 املواقكاأدك  عكدد مم كن مكن  غعينكات البصكممه الوراثيكمه  يسكجمجواعد ذلك، جيكب علكى خمتك  أدلكمه جنا يكمه معتمكد أن 

ياكا أن حييكمج النتكا   ا يكليمه لتحليكمج البصكممه الوراثيكمه وعليه أ .وةقا للمعاية احملليمه املطلوامه ، وذلكاحملددة للجينات
   إىل ةري  تبل ضحايا ال وارث.خمطم ر  ي)

 والظروف الصحية الجسمية والصفاتالشخصية والثياب والمجوهرات  الميزات 6.1
وجكودة امل، والع مكات والثقكوب البدنيكمهاجلسكديمه للشكخ  املفقكود )أي النكداات، والوشكوم،  امليكزاتجيب تسجيمج 
نياتككه )أي اجملككويرات قتمل، ويككة ذلككك  واملوايككفات املفّصككلمه املبتككورة، والتشككويات، وا عاككا  الشككخ  علككى جلككد

عنكككد  ،، و   كككيما النقكككوق وا رقكككام الفرديكككمه ويكككة ذلكككك . واابضكككاةمه إىل ذلكككك، ينب ككك  أن تتكككوةرأقكككرا  الثقكككبأو 
 كا ويرات الكيت دكان يرتكدي ا الشكخ  املفقكود أو حيملعينات مشا مه من الثيكاب أو يكور الثيكاب أو اجملك ،ابم ان

يكذه  عكننسكخمه طبك  ا يكمج ا ا  كتعانمه  كن  ع احلكادث. وإذا مل تتكوةر أّي يكور مكن يكذا النكوع،معه حلظمه وقكو 
أّي أعاكا   عكن . وينب ك  ا  كتع م لكدى أطبكا  الشكخ  املفقكود مكث  وشك  ر ك مر كوممه خبكم اليكد ) ا يراحت
ا ثديكككمه  وأ، ل  راا يكككمه القاالكككمه للكككزرعأج كككزة الصكككدمات ا وأج كككزة تنظكككي  ضكككراات القلكككب، أ)أي  حمتملكككمه مزروعكككمه

الكيت تثبك  داخكمج  ال ايك ، أو الصكناعيمهمثكمج مفايكمج احلكوحت أو ال تكف املفايكمج الصكناعيمه ، أو الصناعيمه املزروعمه
حتكدد ملزروعكمه ألكات يكذه ا ج كزة ا اعكض قكد  كجمج علكى اح ي كون اجلكرّ  من املم ن أنو ، أو ية ذلك . عظامال

مستشككفى قككد ضككرا   مهال ارثككمه أو احلادثككقككد ت ككون ةأياككا عككن ا دويككمه   وا. وا ككتعلمطبيعت ككا ووأو أرقككام تسلسككليمه
 .ةعا  غ يذا اجملا  عل  السموماللجو  إىل ي ون للمختلل عقليا، وقد  اخمصص اأو مستويف

ةريكك   ككا ايانككات قبككمج  ضككمنب شككرع  وجيككب أن تككوىل م مككمه ا ككتعراحت  يككا املعلومككات الطبيككمه إىل طبيكك
 الوةاة.
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 الصلة العائلية .1
 .ذوي الاحايامو ف  الشرطمه با غ  مبراةقمهةري  مع  االتحر  إ ا  ا  مات ينب   أن يقوم 

 قائمة التمقيق في جمع بيانات ما قبل الوفاة .3
خككك   عككل اذاذيككا املفصككلمه الكككيت يتابجككرا ات  ا كككتعراحتغ املرجعيككمه السككريعمه  تسككاعدد  يككذه القا مكككمه 

 عمليمه حمددة:

 ،اش مج دا   ا تمارة ابن او  جلما ايانات قبمج الوةاة ا ريوا على ا تخدام .أ 

 متسكاويمه مكن  يكث ا  يكمه ت كون إذ إمكا ،املتا مه داةمهايانات قبمج الوةاة على  ا دا ما  ا ريوا .ب 
 أو نتيجكمه   كمه ) ج ت اصمات ا يااا وطبعكات ت ةيكف البصكمات الكيت رُةعك  مكن مسكرح اجلر 

عنايككر املسككتندات املكك  ة، و ككج ت ا  ككنان، والبصككممه الوراثيككمه، والسككج ت الطبيككمه، و  فحكك ل
 التوييف اجلسديمه، واملستندات امل  ة والثياب 

أن  عكك  التكدككد مككن ، وذلكككعمليككات تككدقي  ومقارنككمه ذات نوعيككمه جيككدةعلككى تنفيككذ دا مككا  ا ريككوا .  
 . األمهو البيانات داملمه 


