التذييل :5
المرحلة  - 2ما بعد الوفاة
املصدر :دليل اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايا الكوارث
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التذييل  :5المرحلة  - 2ما بعد الوفاة
ينبغي ،حيثما تسىن ذلك ،إنشاء مركز عرض اجلثث بالتشاور مع رئيس وحدة حتديد هوية ضحايا الكوارث .وقد
خمولني
تقتضي الضرورة إنشاء خدمة أمنية حلماية األفراد امليدانيني واملنشأة والرفات البشري من وصول أشخاص غري ّ
إليهم و/أو إخالهلم بالعمل.
ويضطلع مركز عرض اجلثث بالوظائف التالية:










يوجه إىل مركز قيادة
استالم الرفات البشري من مركز قيادة عمليات االنتشال وإصدار إيصال باالستالم َّ
عمليات االنتشال (سلسلة حفظ األدلة).
ختزين الرفات البشري وتربيده بشكل مالئم.
تنظيم الرفات البشري ونقله إلجراء فحص األدلة اجلنائية بالتشاور مع هيئات دفن املوتى و/أو أفرقة نقل
اجلثث.
تسجيل الرفات البشري هبدف توثيق موقع اكتشافه ومكان كل جزء منه يف أي وقت ألغراض التعقب.
تنظيم إرجاع الرفات البشري.
إجراء فحص ضمان جودة الرفات البشري قبل تسليمه إىل هيئة دفن املوتى.
توثيق سري العمل.

وت توىل نقطة استالم مقامة يف مركز عرض اجلثث املسؤولية عن مجيع الرفات البشري الوارد/الصادر وعن مراجعة
الوثائق املصاحبة (سجالت االنتشال مثالً) للتأكد من سالمتها واكتماهلا.
1.5

الغرض من عملية ما بعد الوفاة

تتمثل أهداف التشريح يف ما يلي:






2.5

استيفاء الشروط القانونية للبلد املعين.
تبيان سبب الوفاة وطريقتها وآليتها.
حتديد فرتة البقاء على قيد احلياة حىت الوفاة.
مجع البيانات ألغراض حتديد هوية األشخاص.
توثيق املعلومات األساسية ومنها مثالً اإلصابات واألدلة ألغراض التحقيقات.

نقل الرفات البشري

يف حال عدم توافر هيئات دفن املوتى اليت تضطلع بنقل الرفات ،جيب تعيني فريق نقل وتكليفه مبسؤولية نقل الرفات
من مركز العرض وإليه .وينبغي نقل الرفات البشري يف مركبات أو على نقاالت أو طاوالت ،وحفظ القيود بأي
عملية حتريك للرفات.

الصفحة 16/2

3.5

مرافق المشارح

ينبغي ،حيثما تسىن ذلك ،استخدام املرافق القائمة يف فحص الرفات البشري .ويف حال عدم توافر مثل تلك
املرافق ،جيب أن يليب املوقع املختار بعض الشروط الدنيا ،مثل توافر املياه اجلارية والصرف أو جتميع مياه الصرف
والتخلص منها والكهرباء ،إضافة إىل االمتثال لقواعد الصحة واألمان .وينبغي إنشاء مراكز منفصلة للعمليات
التالية:
 استالم الرفات البشري.
 الفحص اجلنائي للرفات البشري  -التشريح.
 فحص األسنان.
 التصوير اإلشعاعي (ويشمل مسح كامل اجلثة إن أمكن).
 أخذ بصمات األصابع وفحص نتوءات االحتكاك.
 مجع عينات البصمة الوراثية.
 معاملة األدلة.
 مراقبة اجلودة.
 اإلفراج عن الرفات البشري املفحوص.
وينبغي أيضاً ختصيص مناطق منفصلة للوظائف التالية على مقربة من مركز فحص اجلثث:
 غرف املالبس.
 غرف تربيد لتخزين الرفات البشري.
 غرف لتخزين اإلمدادات واملعدات اللوجستية وغريها.
 غرف التطهري.
 املراحيض ومرافق الغسيل.
 غرف االسرتاحة وحجرات الطعام.
ومت إرفاق مثال على تصميم ملشرحة وتصميم ملشرحة لتجهيز الرفات البشري هبذا التذييل يف الرمسني  1و.2
4.5

نظام الترقيم المستخدم للرفات البشري

يُعطى رقم خاص منفرد لكل جثة أو جزء من جثة .ويف حال اشرتكت عدة أفرقة دولية لتحديد هوية ضحايا
الكوارث يف االستجابة لقضية ما ،ويف حال مل جي ِر اعتماد نظام يسبق ترقيم اجلثث ،فإن رمز اهلاتف الدويل لبلد الفريق
الذي يعثر على اجلثة وينتشلها هو ما ينبغي اعتماده كجزء من الرقم (مثالً لفريق من أملانيا ،يبدأ الرقم بـ " ،"PM49ولفريق
من أسرتاليا يبدأ الرقم بـ " ،"PM61ويليه الرقم املنفرد املتاح التايل ورمبا رقم املوقع ،إذا ما ارتأت وحدة حتديد هوية
ضحايا الكوارث ذلك).
5.5

تبريد الرفات البشري

وتعرض الرفات البشري لعناصر الطبيعة وعامل الوقت والعوامل املناخية (الرطوبة
يؤدي تأثري التدخل بعد الوفاة ّ
العالية ،درجات احلرارة املرتفعة) إىل تسريع عملية التحلل .ومع تقدم عملية التحليل ،قد تتأثر سلباً السمات املهمة
يف حتديد اهلوية أو تُتلف أو تُفقد.
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ويف حاالت كثرية ،تكون قدرات التخزين املتاحة يف هيئة كبرية للطب الشرعي أو مشرحة ما كافية .كما أن هيئات
دفن املوتى واهليئات التقليدية املعنية بانتشال/نقل اجلثث واملقابر وحمارق اجلثث احمللية تضم بدورها مرافق للتربيد.
وقد تقتضي أيضاً الضرورة التوصل إىل حلول مالئمة بالتشاور مع السلطات احمللية (مثل املشارح املؤقتة ،وحلبات
التزجل على اجلليد ،ومرافق التربيد خارج اخلدمة ،ومرائب السيارات حتت األرض ،ومباين املصانع الفارغة ،وحاويات
التربيد املخصصة للنقل و/أو مركبات التربيد ،ومنظومات تكييف اهلواء احملمولة).
وينبغي تربيد اجلثث عند درجة  6-4مئوية .وفقط حينما يكون التخزين الطويل األجل متوقعاً ،ينبغي اإلبقاء على
الرفات البشري عند درجات حرارة ال تقل عن الصفر ( 14-درجة مئوية) ،مث جتري تدفئتها وصوالً إىل  6-4درجات
مئوية قبل الفحص .وتوضع على كل حاوية تربيد من اخلارج قائمة باجلثث اليت تتضمنها ويتم أيضاً حفظها يف
السجل املركزي .ويتعني احلفاظ على هذه القائمة وحتديثها بانتظام مع املضي قدماً يف عملية حتديد هوية ضحايا
الكوارث حرصاً على استمرار دقتها.
ويُسبّب اجلليد اجلاف حروق اجللد ،وبالتايل ال ينبغي وضعه يف متاس مباشر مع الرفات البشري .وميكن بناء جدار
صغري بطول نصف مرت حول قرابة  20جثة وتغطيته بقماش مشمع أو خبيمة .وتقوم احلاجة إىل زهاء  10كغم من
اجلليد اجلاف لكل جثة يومياً .لكن ذلك ليس سوى مبثابة مرفق تربيد مؤقت وستستمر اجلثة بالتحلل إمنا بوترية
أبطأ.
وال ينبغي اإلقدام على حماولة تربيد الرفات البشري باستخدام اجلليد (املياه اجملمدة) ،إذ أن اجلليد واملياه من اجلليد
الذائب قد يلحقان الضرر باجلثث نفسها وباملتعلقات الشخصية ،ومنها مثالً وثائق اهلوية .وقد يستحيل ذلك خطراً
يف مكان العمل يتهدد األفراد املعنيني بإجراء الفحص ال سيما بسبب األسطح الزلقة.
6.5

فحص الرفات البشري

أثناء إجراء فحص الرفات البشري بعد الوفاة ،من الضروري احلرص على أال تطرأ على الرفات املفحوص سوى
التغيريات اليت ال سبيل لتجنبها .ويف حال وجود مربرات لعدم اتباع ممارسات الفحص املقبولة ،يتعني إخطار اهليئة
اإلدارية املسؤولة عن عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث.
واملنهجية املستخدمة أثناء التشريح حتددها أسس عدة:










غالباً ما تربز احلاجة إىل إجراء تشريح كامل يف قضايا القتل والوفاة ألسباب جمهولة ويف حالة أفراد طاقم الطائرة
والرفات اجملهول اهلوية.
توصيف اإلصابات اخلارجية مبا يف ذلك مكان اإلصابات أو احلروق حبسب وضعية اجلثة.
توصيف تسلسل الرضوح والكسور والنزيف الداخلي والتغريات يف اجلهاز التنفسي العلوي (مثالً الرضوح
والسخام الناجم عن حريق يف الرئتني).
العمليات اجلراحية القدمية والطعوم الداخلية :يف العظام والصدر والقلب واللولب الرمحي.
تسجيل اخلصائص التشرحيية.
جمايل علم السموم والبصمة الوراثية.
مجع العينات يف ي
يف حالة اجلثث املتحللة ،قد يكون من املفيد نزع اللحم عن أجزاء من اجلثة ومنها مثالً االرتفاقات العانية
واألطراف اإلنسية من عظام الرتقوة وعظمة الفخذ واجلمجمة ،وذلك هبدف حتديد العرق والسن واجلنس
والقوام .لكن استخدام األشعة ،وحتديداً التصوير باألشعة املقطعية ،قد يلغي احلاجة إىل اخلوض يف هذه
العملية.
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7.5

الوظائف واألفراد األساسيون

المنسق في مرحلة ما بعد الوفاة
حيرص رئيس فريق ما بعد الوفاة على وجود عدد ٍ
كاف من األفراد لفحص الرفات البشري ،ويشرف على أنشطة ما
بعد الوفاة ،ويتأكد من االمتثال ملتطلبات األمان والصحة يف مكان العمل.

مسجل الرفات البشري بعد الوفاة
مينح مسجل الرفات البشري أرقام ما بعد الوفاة .ويف حال مل جي ِر بعد ختصيص رقم ما بعد الوفاة ،ينبغي تكليف
تسجل أرقام ما بعد الوفاة يف استمارات ما بعد
املصور بتصوير الرفات البشري لتسجيل ما مت استالمه .ومن مث ي
ّ
الوفاة.

أخصائيو نتوءات االحتكاك
وفقاً حلالة الرفات البشري ،يتعني على أخصائيي نتوءات االحتكاك حتديد أفضل أسلوب التباعه يف مجع البصمات.
الرضع واألطفال وبصمات راحتييهم وبصمات
وينبغي ،إذا أمكن ،أخذ بصمات أصابع مجيع الضحايا وحتديداً ّ
أقدامهم (ميكن مثالً حتويل اآلثار اخلفية لألقدام العارية إىل بيانات ما قبل الوفاة يف املراحيض واملطابخ ،إخل .يف
منازل الضحايا).

المصورون
املبادئ العامة الالزم اتباعها لدى تصوير الرفات البشري:





تُلتقط صور (رقمية حيثما أمكن) للرفات البشري.
حتمل كل صورة رقم ما بعد الوفاة وإن أمكن مقياساً مرجعياً (مثالً الوشوم ،الندوب ،املتعلقات الصغرية).
ميأل موضوع الصورة كامل اإلطار إن أمكن.
ينبغي تصوير الرفات البشري باملالبس ودوهنا.

تقوم احلاجة إىل الصور التالية:
 كل العالمات والنعوت واألرقام على أكياس اجلثث.
 صور كاملة للجثة  /الرفات البشري.
 صورتان متداخلتان تظهران النصفني األعلى واألسفل من اجلثة على التوايل.
 صورة أمامية يشغل الرأس كامل إطارها (بالوضع العمودي).
 صورة علوية للجثة  /الرفات البشري ُملتقطة بزاوية  90درجة.
 صور لكل السمات الفريدة ،مثل الندوب والوشوم وحاالت البرت وتثقيب اجلسم ،إخل.
 صور جلميع قطع املالبس واملتعلقات الشخصية ،املصورة أوالً يف موضعها األصلي ،مث يتم تنظيفها وتصويرها
بعدسة ماكروسكوبية أمام خلفية غري انعكاسية بغرض الكشف عن التفاصيل مثل النقوش واحلفر على اخلوامت
وساعات اليد وغريها.
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صور جلميع السمات املضفية طابعاً فردياً ،مثل األمساء التجارية للمالبس وأرقام بطاقات االئتمان.
صور لألسنان :صورة أمامية تكون األسنان فيها مطبقة والشفتان مشدودتني؛ صورة للفك العلوي تظهر حواف
العض/املضغ يف األسنان؛ صورة للفك السفلي تظهر حواف العض/املضغ يف األسنان؛ صورتان جانبيتان ميىن
ويسرى تكون األسنان فيهما مطبقة والشفتان مشدودتني .وينبغي استشارة طبيب األسنان بشأن صور األسنان
احملددة املطلوبة ،مثل الصور املأخوذة عن كثب لعالجات سنية أو أمور غري مألوفة تكون مفيدة ألغراض حتديد
اهلوية.
إذا استحالت اجلثة هيكالً عظمياً ،ينبغي التقاط صور للجمجمة من كافة االجتاهات ولعموم اهليكل العظمي.
وينبغي أيضاً استشارة أخصائي يف األنثروبولوجيا بشأن الصور احملددة املطلوبة املفيدة لتحديد اهلوية ،مثل الصور
املأخوذة عن كثب لالرتفاقات العانية وأي إصابات سبقت الوفاة وما إىل ذلك.
أمراض أو تشوهات معيّنة بناء على طلب أخصائيي الباثولوجيا اجلنائية.

وجيب ختزين كافة صور الرفات البشري يف وسائط دائمة (قرص مدمج) حتمل رقم ما بعد الوفاة من تلك اجلثة ويتم
ختزينها يف ملف ما بعد الوفاة .وينبغي أيضاً إبقاء نسخة احتياطية عن هذه الصور يف مستودع رقمي موثوق ومأمون
(مثالً قرص صلب خارجي أو خادم أو ما يعادهلما).

أطباء األشعة
تُع ّد الصور اإلشعاعية (صور األشعة السينية) وغريها من أنواع الصور بعد الوفاة كصور األشعة املقطعية مهمة لدى
تصوير كامل اجلثة وحىت األسنان إلجياد األدلة على سبب الوفاة (يف قضايا التفجريات مثالً) ،ولفحص األجسام
الغريبة مثل ناظمات القلب والطعوم واملضاعفات كالكسور ،وذلك هبدف املساعدة يف عملية حتديد اهلوية.
التبني اليت ميكن مقارنتها
وباإلضافة إىل ما تقدم ،فإن التصوير اإلشعاعي يوفر معلومات قيّمة يف تسجيل مسات ّ
مقارنة موثوقة ببيانات ما قبل الوفاة .ويف حال مت إيفاد أخصائيي التصوير اإلشعاعي اجلنائي ،فإن عليهم العمل
حتت إمرة أخصائيي الباثولوجيا اجلنائية .ومن األهداف املنشودة حتديد سبب الوفاة وطريقتها وتبيان هوية الضحايا.
ويتم إجراء فحص إشعاعي شامل للرفات البشري (باستخدام تقنية املسح باألشعة املقطعية حتديداً) هبدف:
احملتملة ،ومنها املالحظات الداخلية كبعض الظروف الصحية ووجود بعض األعضاء اليت
 تسجيل مسات ّ
التبني ي
من املفيد االحتفاظ هبا (أي مبعىن استبعاد األشخاص الذين جرى استئصال الزائدة الدودية أو املرارة أو الرحم
لديهم).
 اكتشاف إصابات أو أمراض أو شذوذات معيّنة.
 البحث عن األسنان والعظام أو الشظايا العظمية.
 البحث عن األجسام الغريبة (كاملواد املعدنية والعبوات الناسفة واملقذوفات النارية واجملوهرات).
 تقييم اإلصابات (سبب الوفاة وطريقتها).
 تقدير العمر يوم الوفاة.
 توصيف وتسجيل العالجات يف األسنان (والعظام) املفيدة لتحديد هوية الضحية.
 مقارنة أشعة ما قبل الوفاة وما بعدها.
 االلتزام باإلرشادات املعمول هبا لدى البحث عن جثث األفراد من طاقم طائرة (فحص الرأس والقدمني).
 التعاون مع األخصائيني يف األنثروبولوجيا اجلنائية لتوفري الصور اإلشعاعية وتفسريها وإعداد ملف باألوصاف
البيولوجية ،ومنها مثالً العمر املقدَّر واجلنس واألصل العرقي والقوام وتوصيف السمات الفريدة هبدف إجراء
املقارنات.
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أخصائيو الباثولوجيا الجنائية
جيري أخصائي الباثولوجيا اجلنائية الفحص اخلارجي للجثة فضالً عن الفحص الداخلي هلا حيثما تقتضي الضرورة
وي ِ
دخل البيانات املالئمة يف خانات سجل ما بعد الوفاة .وكقاعدة عامة ،ليس من الضروري فتح اجلمجمة ألغراض
ُ
التبني .ويف حاالت كثرية ،ال حاجة لتشريح اجلثة تشرحياً كامالً .ويأخذ أخصائي الباثولوجيا اجلنائية عادة العينات
ّ
لتحليل البصمة الوراثية .وميكن ألخصائي يف األنثروبولوجيا اجلنائية أن يق ّدم معلومات هامة تفيد يف التعرف إىل
األوصاف البيولوجية لشخص متوىف بعينه ،مثل العمر واجلنس واألصل العرقي والقوام ومسات التب ّني الفريدة .ومن
املمكن تقدير هذه اجلوانب استناداً إىل حتليل بنية اجلثة وحجمها .ويتخذ أخصائي الباثولوجيا اجلنائية قراره يف كل
حالة على حدة بشأن ما إذا كانت احلاجة تقوم إىل استشارة أخصائي يف األنثروبولوجيا.

المساعد في مجال الباثولوجيا
يعاون املساعد يف جمال الباثولوجيا أخصائي الباثولوجيا اجلنائية يف الفحص اخلارجي والداخلي للجثث .ويؤدي
املساعد املهام التالية بالتشاور مع أخصائي الباثولوجيا اجلنائية:










تنظيف األدوات.
املساعدة يف وضع الرفات البشري على طاولة التشريح.
املساعدة يف الفحص اخلارجي للرفات البشري (رفع األطراف ،قلب اجلثة ،تنظيف أجزاء أو أعضاء معيّنة من
اجلثة).
املساعدة يف الفحص الداخلي للرفات البشري.
املساعدة يف مجع عينات البصمة الوراثية.
املصور (مثل مفاصل
التبني اهلامة وترك بعضها يف موقعها األصلي ألغراض التوثيق َّ
كشف أو استعادة مسات ّ
الورك االصطناعية وناظمات القلب والطعوم ،إخل).
إعادة ترتيب اجلثة بعد تشرحيها ترتيباً يليق بعرضها على العائلة.

مسجل التشريح
يرشد مسجل التشريح أخصائي الباثولوجيا اجلنائية يف إعداد سجل ما بعد الوفاة ويسأل عن املعلومات بشأن كل
خانة من خانات البيانات يف االستمارة .ويعتمد املسجل إجراءً متتابع اخلطوات جتنباً إلغفال معلومات مهمة ،وميأل
تقرير ما بعد الوفاة وفقاً للتعليمات املقدمة .وعليه أن يتأكد من وضوح مجيع البنود املدونة ،وملء مجيع الصفحات
التبني كما حيددها
املصور مسات ّ
واخلانات ،وإدخال مجيع البنود يف األعمدة املعنية .وحيرص املسجل على أن يقيّد ّ
أخصائي الباثولوجيا اجلنائية .ولدى انتهاء التشريح ،من األمهية مبكان االستحصال على توقيع مجيع األطراف املعنية
مبختلف اختصاصاهتا وأن يكون توقيعها على الوثائق ذات الصلة مقروءاً وواضحاً.
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معاملو الممتلكات  /األدلة
ميأل معامل األدلة أو املمتلكات صفحات سجل ما بعد الوفاة ويسرد مجيع قطع املالبس واحللي وغريها من
املتعلقات .وينظف معامل أدلة ٍ
ثان القطع ويعرضها على حنو يتيح تصويرها ،مث يضعاهنا يف أكياس األدلة املناسبة
ويسميان األكياس باستخدام رقم ما بعد الوفاة من الرفات البشري وخيزناها مع الرفات البشري أو وفقاً
ّ
للربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املوحدة املعتمدة حملياً لدى العمل على حتديد هوية ضحايا الكوارث.

أخصائيو علم األسنان
كقاعدة عامة ،ينبغي أن يتعاون أخصائيا علم أسنان أو ثالثة يف تسجيل حالة أسنان اجلثة بعد الوفاة ويف إنتاج
سجل إشعاعي ومصور .أحد األطباء هو الفاحص اجلنائي لألسنان واآلخران مها مسجل علم األسنان اجلنائي و/أو
مساعد علم األسنان اجلنائي املختص باألشعة .وبعد مجع البيانات ،يتناوب أعضاء هذا الفريق األدوار ويعيدون
الفحص حرصاً منهم على دقة البيانات وصحتها ،وذلك من خالل نظام ملراقبة اجلودة يقوم على التحقق منها أكثر
املدونة.
من مرة ،ويراقب فيه كل عضو فحوص اآلخر عن كثب ويتحقق من البيانات َّ

الفاحص الجنائي لألسنان
الفاحص اجلنائي لألسنان هو طبيب األسنان الذي يتعامل مع جوف الفم باستخدام اإلجراءات الضرورية ،واليت
تشمل ،ضمن مجلة أمور ،ما يلي :قطع األنسجة الرخوة حسب االقتضاء؛ تنظيف األسنان والفكني؛ فحص
اهلياكل؛ تقييم حالة أسنان اجلثة.
ويف ما يتعلق بالوصول إىل جوف الفم يف فحوص ما بعد الوفاة ،ينبغي أن تكون ألطباء األسنان اجلنائيني ،يف
حاالت حتديد اهلوية ،احلرية يف اقرتاح وسائل لتأمني الظروف املثلى لعملية الفحص .لكن ال بد أن تتماشى العملية
املختارة إلجراء الفحص مع قرار البلد املسؤول عن حتديد اهلوية.
وبالعموم ،ال جيب إزالة الفك من اجلثة ،وهذا إجراء ال ميكن اختاذه إال عندما تقتضي الضرورة وبتوفر املربرات عرب
إخطار اهليئة القانونية أو املشرفة املسؤولة عن حتديد هوية ضحايا الكوارث و/أو املعنية بذلك من ضمن واليتها
إخطاراً مسبقاً .ويف احلاالت اليت ُمتنح فيها املوافقة على إجراء عملية جراحية ،ال بد من جتنب إزالة الفك العلوي
بقدر املستطاع .وعندما يتم إزالة الفك ،جيب إبقاؤه مع اجلثة دائماً .وينبغي إعادة وضع الفك يف اجلثة أو عليها
حىت يتمكن أفراد األسرة من النظر بشكل الئق إىل اجلثة املستعادة.
وجيري إنتاج الصور اإلشعاعية لألسنان على النحو التايل:
 الرحى على اجلانبني مع الفكني معاً (رقيقة العض).
 الرحى العلوية والسفلية ،ورمبا الضاحكات والقواطع على كال اجلانبني (األسنان احمليطة بالذروة).
 األسنان ذات السمات اخلاصة ،مثل نفق اجلذر والتيجان ،إخل.
 الصور اإلشعاعية األخرى حسب االقتضاء (مثالً األسنان اإلطباقية والفك السفلي املائل اجلانيب).
 الصور اإلشعاعية البانورامية لألسنان.
ميكن تعديل صور األشعة املقطعية إلعادة إنتاج العديد من الصور اإلضافية ومنها مثالً الصور اإلشعاعية البانورامية
لألسنان.
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وجيري تقييم هذه الصور اإلشعاعية من حيث اجلودة (الوضوح ،الكثافة ،درجة حتديد معامل الصورة) ،مث تُدرس من
قِبيل مسجل علم األسنان اجلنائي (انظر أدناه) للتأكد من إدراج مجيع البيانات املتعلقة هبا يف صفحات ما بعد
الوفاة .ويتوىل أيضاً الفاحص اجلنائي لألسنان اإلشراف على إصدار سجل مصور مناسب لألسنان والفكني وما
يتصل بذلك من هياكل فموية واخلصائص /السمات السنية اليت حتدد هوية الضحية.

مسجل علم األسنان الجنائي
مسجل علم األسنان اجلنائي هو طبيب األسنان الذي يساعد الفاحص اجلنائي لألسنان يف تسجيل حالة أسنان
الضحية  .ويتوىل مسجل علم األسنان اجلنائي إعداد وإمتام استمارات ما بعد الوفاة ذات الصلة ويسجل البيانات
السنية وفقاً ملا ميليه الفاحص اجلنائي لألسنان؛ وهو يفحص سجل ما بعد الوفاة من حيث اجلودة (الدقة ،سهولة
القراءة ،الوضوح)؛ ويوقع على السجل ويتأكد من التوقيع عليه أيضاً من قِبيل الفاحص اجلنائي لألسنان ومساعد
علم األسنان اجلنائي املختص باألشعة.

مساعد علم األسنان الجنائي المختص باألشعة
يعاون مساعد علم األسنان اجلنائي املختص باألشعة كالً من الفاحص اجلنائي لألسنان ومسجل علم األسنان
اجلنائي يف إعداد وعرض وإصدار صور األشعة لألسنان ،ويتوىل مع باقي أعضاء فريق علم األسنان اجلنائي املسؤولية
املشرتكة عن جودة صور األشعة بعد الوفاة.

الموظف المشرف على الجودة
قبل نقل أي سجالت ،يتعني على املوظف املشرف على اجلودة أن يفحص عن كثب كافة الوثائق ويقيّمها للتأكد
من أن البيانات مسجلة تسجيالً دقيقاً.
8.5

إجراءات الفحص

بعد استالم الرفات البشري وسجل انتشاله ،يوضع الرفات على طاولة التشريح ليُصار إىل اختاذ إجراءات الفحص
التالية:











ُعطي بالفعل) ،ويسجله على استمارة فارغة
مينح مسجل اجلثث أرقام ما بعد الوفاة (إذ مل يكن الرقم قد أ ي
سجل الرقم يف استمارة بيانات ما بعد
لبيانات ما بعد الوفاة .ويف حال مت بالفعل إعطاء رقم انتشال خاص ،يُ ي
الوفاة.
يعطي مسجل اجلثث سجل ما بعد الوفاة ملسجل التشريح.
يُدخل مسجل اجلثث رقم ما بعد الوفاة يف تقرير االنتشال ،ويعطي أي متعلقات موجودة يف أكياس خمتومة
لألدلة إىل معامل املمتلكات.
يكلّف مسجل اجلثث املصور بتوثيق اجلثة لتسجيل ما مت استالمه.
يصور املصور اجلثة  /الرفات البشري باملالبس.
يتوىل معامل املمتلكات/األدلةٍ ،
بعون من مساعد التشريح ،نزع املالبس عن اجلثة  /الرفات البشري وينظف
املالبس وسائر بنود األدلة (مالحظة :ال ينبغي أن يبدأ التنظيف إال بعد أن ينتهي كافة األخصائيني من
إجراءاهتم جلمع األدلة) .ويتعني أيضاً على معامل األدلة توثيق املواقع اليت عُثر فيها على كل بند من البنود.
يصور املصور اجلثة  /الرفات البشري من دون املالبس فضالً عن قطع املالبس واألدلة األخرى.
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9.5

وجتمع عينات البصمة الوراثية (أخصائي الباثولوجيا اجلنائية ،ومساعد
ُجيرى الفحص اخلارجي والداخلي للجثة ُ
التبني اهلامة.
التشريح ،ومسجل التشريح) ،ويكلّف مسجل التشريح املصور بتصوير مسات ّ
لتقييم حالة األسنان ،يفحص أخصائي ومسجل ومساعد علم األسنان اجلنائي اجلثة ويسجلون البيانات متّبعني
التبني.
التوجيهات .ويكلّف أخصائي علم األسنان اجلنائي املصور بتصوير مسات ّ
يتمم أخصائي نتوءات االحتكاك مجع بصمات األصابع والراحتني والقدمني.
يتمم معامل األدلة واملصور توثيق املالبس واحللي وغريها من املتعلقات .ويف هذه املرحلة ،توضع األدلة يف
أكياس على حدة خمصصة هلا (ومنها مثالً ما يتم العثور عليه يف احملافظ) ،ويتم ومسها باستخدام رقم ما بعد
وختَّزن مع اجلثة أو وفقاً للربوتوكوالت/إجراءات التشغيل املوحدة املعتمدة حملياً لدى العمل
الوفاة اخلاص باجلثةُ ،
على حتديد هوية ضحايا الكوارث.
مىت انتهى فحص املالبس ،توضع املالبس يف كيس واضح يوضع يف كيس اجلثة .أما بنود حتديد اهلوية واألغراض
القيّمة واحللي ،فتُن يقل إىل غرفة لتخزين األدلة بعد تسميتها وومسها بالشكل املناسب للتأكد من االستمرارية مبا
يسمح بإعادة مجع هذه األغراض القيّمة يف مرحلة الحقة باجلثة اليت مت حتديد هويتها ليُصار إىل تسليمها
وإعادهتا.
إجراء تدابري مراقبة اجلودة

أساليب التبيّن األساسية :اعتبارات خاصة

طبعة نتوءات االحتكاك ما بعد الوفاة
تُستخدم الشرائح الشفافة (صفائح األسيتات الواضحة) بدالً من صفائح بصمات األصابع .وينبغي تسمية تلك
الصفائح مسبقاً مث وضع وجهها ألسفل فوق أصل شاف على طاولة.

وجت يفف بقطعة قماش أو
وخالل التحضري ألخذ البصمات ،تُنظَّف األصابع واأليدي باملياه أو مبستحلب صابوينُ ،
منشفة سلولوز (من الضروري جتنب أن تدخل األلياف أو امللوثات من مواد التجفيف يف النتوءات) .ويفضي تطهري
األيدي بالكحول أوالً إىل بصمات أفضل كثرياً ،فالكحول يؤدي إىل تنعيم اجللد وتليينه .امسح بالكحول مث أمسك
باأليدي أمام مروحة صغرية حبيث جتف بسرعة.
وختتلف اإلجراءات الالزمة باختالف حالة األيدي .فإن األصابع (إذا كان اجللد السطحي ال يزال ملتصقاً هبا) ،أو
اجللد السطحي املنفصل (املفرود فوق إصبع األخصائي) أو األدمة (بعد مسحها باألسيتون) تُ يذ ّر مبسحوق بصمات
األصابع باستخدام فرشاة (شعريات األلياف الزجاجية ،شعر احلورية ،فرشاة التجميل) .مث يُزال الكساء الواقي لرقعة
الصقة بيضاء اللون من نوع "هرما" ( 32مليمرت  40 xمليمرت) ،وتُوضع الرقعة يف إناء حبيث يكون اجلانب األملس
ألسفل واجلانب الالصق ألعلى .وتؤخذ بعد ذلك البصمات الفردية يف اإلناء ،وتُفحص للتأكد من سالمتها ،مث
تُلصق من اليمني إىل اليسار (اإلهبام إىل اليمني ،والبنصر إىل اليسار) على شرحية شفافة معدة سلفاً .وتتمثل النتيجة
يف جمموعة من طبعات نتوءات االحتكاك الطبيعية (اإلجيابية والدقيقة اللون) على خلفية بيضاء.
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بصمات الراحة
إذا كان اجللد السطحي قد انفصل ،تُفصل منطقة الراحة ،وتُنظَّف ،وُمتدَّد على قطعة من القماش اجلاف ،وتُشد.
وبعد الصبغ بالكحول ،يوضع مسحوق البصمات ،مث يُضغط على اجلانب الالصق من رقعة الصقة بيضاء (مقطوعة
مسبقاً وفقاً للحجم املطلوب) براحة اليد ،بدءاً بأحد اجلوانب ،مث جيري االنتقال تدرجيياً حبذر إىل اجلانب العكسي.
وحيول التأثري الالصق دون االنزالق .وتُثبَّت الرقعة بعد ذلك على شرحية شفافة جديدة .جتنّب اإلفراط يف ممارسة
وتوزع املسحوق
الضغط وضع يف اعتبارك احتمال تثبيت رقعة الصقة "ثانية" ،فقد تزيل احملاولة األوىل أشالء أكثر ّ
بشكل متسا ٍو ،ما يفضي إىل نتيجة أفضل يف احملاولة الثانية.
وحينما تُقلب الشرحية ،تظهر صور عادية حلليمات راحة اليد.

وذر مسحوق
وإذا كان اجللد السطحي مدمراً أو غري صاحل لالنطباعات ،جيري تنظيف األدمة ،ومسحها باألسيتون ّ
البصمات عليها .ومن أجل احلصول على بصمات الراحة مبساعدة رقعة الصقة من نوع "هرما" ،جيب أن ميسك
أحد املساعدين باليد حبيث يستطيع األخصائي اآلخر مد الرقعة حبذر ،بدءاً بالرسغ ،إىل جتويف راحة اليد باستخدام
قطعة قماش أو إصبعه هو .وتُزال الرقعة بعد ذلك حبذر وتُثبَّت على شرحية شفافة معدة سلفاً.
ووفقاً حلالة اجللد ،تؤخذ بصمات القدم بنفس طريقة أخذ بصمات الراحة.

تحسين حالة األيدي حينما يكون الجلد السطحي منفصلا
تتمثل اخلطوة األوىل يف غسل األيدي بالكحول ،وتُغمر األيدي بعد ذلك لقرابة  10ثوان (وفقاً حلالتها) يف حوض
من املاء الساخن (الذي مت غليه قبل ذلك مباشرة) .وبعد إخراج األيدي من املياه ،يظهر على الفور تغيري كبري يف
اليد أو اجللد .بيد أنه ملا كانت اليد تنقبض نتيجة لـ "عملية الغلي" ،فإنه يتعني إعادهتا إىل الوضع املمدود عن طريق
الشد .وراحتا اليد اآلن أكثر انتفاخاً بكثري :امتأل اجللد جمدداً وصار ليناً وقابالً للتمدد؛ وختتفي التجاعيد الناجتة
ويعامل اجللد بعد ذلك باألسيتون ومبسحوق
عن التجفيف ،ويصبح باإلمكان رؤية اخلطوط احلليمية جمدداً .ي
البصمات .وتُؤخذ البصمات باستخدام الرقع الالصقة (الشرائح الالصقة) .وتكون البصمات الناجتة عن ذلك أفضل
من تلك اليت يتم احلصول عليها من األدمة دون طريقة الغلي ،إذ أهنا تُظهر تباينات أقوى.
وتُعد هذه الطريقة حمدودة الفائدة حينما تكشف األدمة عن إصابات عدة .مالحظة :تؤدي عملية الغلي إىل متزق
اجللد إذا تُرك ألكثر من  10ثوان يف املياه ،وينتفخ النسيج "املغلي" حتت اجللد وصوالً إىل السطح.

الصفحة 16/11

توضح الصور التالية إجراء "غلي اليد" وتُظهر مثالني للبصمات املأخوذة بعد "الغلي"

حالة اليد بعد الغلي" :اجللد ينتفخ ،وميكن اآلن رؤية
حليمات مزدوجة.

بصمات اإلهبام والسبابة (اليد اليمىن) بعد غلي اليدين،
والصبغ مبسحوق السناج ،وأخذ البصمات بواسطة رقع
الصقة مث تثبيتها على شرحية شفافة.

عينات البصمة الوراثية بعد الوفاة
ينبغي اختاذ القرارات بشأن اإلجراءات املتبعة يف مجع العينات ونطاق تدابري أخذ العينات والغرض منها يف أبكر
وقت ممكن.
ويتوقف معدل جناح البصمات الوراثية على سرعة أخذ العينات واحلفاظ عليها ،ومن املفيد أن تكون فرتة ما بعد
الوفاة قصرية .وال ينبغي أن جتري عملية مجع العينات يف موقع الكارثة إال وفقاً للتعليمات املنطبقة على مجع األدلة
اجلنائية من مسرح اجلرمية ،كما ينبغي أن تتضمن تلك العملية التوثيق ،واالستخدام السليم لرقع التسمية ،واحلفاظ
على سلسلة حفظ األدلة .ويتم مجع العينات يف حضور أخصائي يف علم األحياء اجلنائي أو أخصائي يف الباثولوجيا
اجلنائية حيوز معرفة أساسية بالسبل اجلنائية لرفع البصمات الوراثية لتوفري اإلرشادات لدى مجع العينات.
ووفقاً حلالة اجلثةُ ،جتمع أنواع خمتلفة من األنسجة (انظر :اجلدول  .)1ويف حاالت كثرية ،حيتاج أخصائي الباثولوجيا
اجلنائية للمشورة بشأن قضايا حمددة.

تتمثل مصادر البصمات الوراثية األكثر موثوقية يف الدم الكلي املأخوذ من اجلسم األساسي للجثة ،أو األنسجة
العميقة للعضالت ،أو العظام ،أو األسنان ال سيما إذا انقضى وقت طويل منذ الوفاة ويف حالة الظروف املناخية
غري املواتية .بيد أن عينات أخرى مرنة كاألنسجة من سرير الظفر أو العينات الداخلية كاملسحات من بطانة املثانة
قد تكون بدورها مصادر فعالة الستخراج البصمة الوراثية .وقد يُنصح أيضاً بالفصل بني مجع عينات البصمة الوراثية
وبقية جوانب فحص ما بعد الوفاة (فحص األسنان والبصمات واألدلة املادية) إذا كان من شأن ذلك أن يفضي
إىل عينات أفضل (أقل حتلالً) وإىل إجراء أكثر مالءمة جلمع العينات (مثل الدم على أوراق  .)FTAبيد أنه من املهم
أن حتمل كافة العينات رقع التسمية السليمة وفقاً للمعايري املعمول هبا ،وأال تُكسر سلسلة حفظ األدلة.
الصفحة 16/12

واملواد العظمية املأخوذة من املادة اإلسفنجية العظمية قد تكون غنية بالبصمات الوراثية ،وإن كان يصعب رمبا
فضل أخذها
احلفاظ عليها على حنو موثوق .ولذا ،فإن االختيار األفضل قد يتمثل يف املواد القشرية الكثيفة ،واليت يُ َّ
من عظام األرجل الطويلة واألضلع .وعند مجع العينات من العظام ،من املهم عدم إزالتها من نقاط القياس
األنثروبولوجي ،أو احلواف املفصلية ،أو حواف الكسور.
ويف حالة الرفات البالغ التحلل ،يكون من املهم ضمان أخذ عينات من نوعية جيدة فعالً .وينبغي يف مثل مجيع
هذه األحوال أخذ عينات من العظام أو األسنان .وعلى الرغم من أن معدل النجاح قد يكون أدىن ،فإن أساليب
مجع العينات األبسط قد تربر نسبة مئوية معينة من احملاوالت غري الناجحة .وينبغي موازنة ذلك بدقة مع العبء
اإلضايف ملضاهاة العينات/التحقق منها ،ومع ضرورة وسم العينات غري الناجحة بغية إجراء عمليات التكرار .وهذه
مسألة معقدة تستوجب إجراء ختطيط دقيق واتباع إجراءات مراقبة اجلودة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حال تقرر أخذ عينات سنية لتحليل البصمة الوراثية ،فال ينبغي أن يتم ذلك إال بعد
التشاور مع أخصائي علم األسنان اجلنائي ويُفضَّل أن حيصل ذلك بعد االنتهاء من فحص األسنان.

ويف احلاالت اليت تتضمن جثثاً سليمة أو حديثة الوفاة أو غري متحللة ،قد يكون من املفيد النظر يف مجع عينات
أيسر يف احلصول عليها (مثل اللطاخات على أوراق  )FTAإضافة إىل العينات العظمية .ويُنصح يف مجيع األحوال
جبمع عينات متعددة من البداية جتنباً للعمل املضين املتمثل يف مجع عينات جديدة وتسميتها يف مرحلة زمنية الحقة.
تبني الضحايا قد تستغرق وقتاً كبرياً ،فإن ذلك يثري قضية احلفاظ على الرفات أثناء ختزينها.
وملا كانت عملية ّ
وللتوثيق الكامل لكل عينة بصمة وراثية فرعية وألجزاء اجلثة اليت أُخذت منها أمهية جوهرية أيضاً ألغراض مراقبة
جودة عملية مضاهاة الرفات .ولذا فإنه يوصى أن تكون معارض اجلثث مزودة بعلب جلمع عينات ما بعد الوفاة.

وميكن استخدام املواد احلافظة حلفظ األنسجة الرخوة يف درجة حرارة الغرفة .ويوصى باستخدام املواد احلافظة يف
مراكز عرض اجلثث املؤقتة ذات إمكانيات التربيد احملدودة .مالحظة :ال ينبغي حفظ العينات يف الفورمالني ،إذ أن
من شأن الفورمالني أن يدمر البصمة الوراثية .ويُستحسن بدالً من ذلك حفظ األنسجة الرخوة يف اإليثانول (الكحول
اإليثيلي ،كحول احلبوب ،الكحول املخصص للشرب).
تبني أحد الضحايا استناداً إىل األساليب األخرى ،فإنه ينبغي أخذ عينة البصمة الوراثية
وحىت حينما يكون قد مت ّ
تبني هوية أشخاص مفقودين آخرين مدرجني يف
ألغراض املضاهاة أو الستبعاد املضاهاة بني أجزاء اجلثث ولتيسري ّ
قاعدة بيانات البصمات الوراثية.
وقد يستند نظام الرتقيم املستخدم يف عينات ما بعد الوفاة إىل إجراءات معيارية مطبقة داخلياً .وبصرف النظر عن
السيناريو احملدد ،جيب أن يكون الرقم فريداً وقابالً القتفاء أثره .ويف حال استخدام نظام داخلي لرتقيم البصمات
الوراثية (أو أي إجراءات خمربية أخرى) ،فال بد من االلتزام التزاماً صارماً بأن يكون نظام الرتقيم هذا مطابقاً للنظام
العام للرتقيم بعد الوفاة  .وهذا ما يسمح باستخدام نتائج املخترب يف عملية التوفيق بني البيانات لدى حتديد هوية
ضحايا الكوارث.
ويف حاالت الكوارث اليت تنطوي على أعداد كبرية من الوفيات ومن اجلثث املقطعة األوصال ،يتعني على أخصائي
الباثولوجيا اجلنائية حتديد املعايري اإلجرائية للفحوص ،ومنها مثالً مسألة ما إذا كان ينبغي أن تقتصر الفحوص على
الرفات الذي ميكن التعرف عليه تشرحيياً ،و/أو إذا كان ينبغي حتديد حد أدىن حلجم قطع النسيج الرخو اليت من
املزمع حتديد هوية صاحبها وتسليمها .ومن املهم يف هذا السياق احلرص على انتشال الرفات املقطع األوصال على
حنو منفصل ،وأن تُعطى له أرقام فردية دون اإلشارة إىل التوافقات املفرتضة.
الصفحة 16/13

ويف م ا يتعلق مبشكلة الرفات املقطع األوصال ،من شأن اخللط بني أجزاء اجلثث أن خيل بسالمة العينات .واخللط
عرف بأنه نقل دم أو نسيج من ضمن أجزاء جثة معيّنة إىل رفات آخر يف أعقاب كارثة واسعة النطاق،
هبذا املعىن يُ َّ
أو التلوث احملتمل مبواد بشرية أو حيوانية أخرى ،وهو ما قد يفضي إىل عمليات مضاهاة خاطئة للبصمات الوراثية.
تبني.
ولذا فإنه يوصى باستخدام أساليب متعددة يف كل عملية ّ
وجيب أن تُؤخذ إمكانية التلوث املتبادل بني الرفات بعني االعتبار سواء يف موقع الكارثة أو يف مركز التشريح ،وهذا
هو السبب الداعي إىل ختصيص رقم منفصل لكل جثة فردية أو لكل جزء من جثة .وال ينبغي املضاهاة بني البقايا
بني الرفات أو وضعه مع رفات آخر استناداً فقط إىل املظهر اخلارجي.

وينبغي أن تأيت العينات املختارة إلجراء حتليل البصمة الوراثية عليها من رفات بشري متت مضاهاته على حنو هنائي
مع سائر الرفات .ومن الضروري عدم اعتبار قطع النسيج أو العظم الفردية كعينات ممثلة .ومثة مشكلة أخرى تنشأ
عند التعامل مع الرفات املقطع األوصال وتتمثل يف إمكانية التلوث املتبادل مع البقايا من أصل حيواين .وتقع
مسؤولية التصنيف األويل واستبعاد العينات اليت ال تعود إىل مصدر بشري على أخصائي يف األنثروبولوجيا اجلنائية
أو أخصائي يف الباثولوجيا اجلنائية تلقى تدريباً مالئماً.
وينبغي إرسال العينات للتحليل بأسرع ما ميكن ،واألهم من ذلك هو ضرورة احلفاظ على برودهتا ومحايتها من ضوء
النهار منذ وقت مجعها إىل حني استالمها لتحليلها.
الجدول  :1جمع عينات ما بعد الوفاة
حالة اجلثة

العينة املوصى هبا

جثة كاملة ،غري متحللة



جثة مقطعة األوصال ،غري متحللة



جثة كاملة ،متحللة أو رفات مقطع األوصال






جثة شديدة االحرتاق





الدم (على ورقة  FTAأو قطن طيب) واللعاب (مسح
الفم)
إن كان متوافراً :دم ونسيج عضلي أمحر عميق
(~ 1غرام)
عينة من العظام املكتنزة الطويلة (قطع بطول
 6-4سنتيمرتات ،مقطع نافذي ،دون فصل اجلذع)،
أو
أسنان صحيحة (يُفضل أن تكون أضراساً) ،أو

أي عظام أخرى متوافرة (~ 10غرامات إن أمكن؛
يُفضل أن تكون عظاماً قشرية ذات أنسجة كثيفة)

مجع العينات املذكورة أعاله واألسنان اليت مل تنبت
أو جذور األسنان إن ُوجدت
لطاخات من املثانة

مالحظة :يوصى بأخذ أكثر من عينة إلتاحة جمموعة خيارات عند إجراء االختبارات.
الصفحة 16/14

فحص األسنان بعد الوفاة
أثناء تقييم حالة األسنان ،ينبغي استخدام مصطلحات االحتاد الدويل لطب األسنان يف عمليات حتديد هوية ضحايا
الكوارث على الصعيدين الوطين والدويل .وتُستخدم املصطلحات والرموز واالختصارات والتسميات املوحدة دولياً
سجل هذه
تبني ضحايا الكوارث الدولية .وتُ َّ
يف استمارات اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايا الكوارث بشأن عمليات ّ
البيانات على استمارات اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايا الكوارث بغية توحيد االستجابات الوطنية يف جمال حتديد
اهلوية.
وعند التعامل مع األشعة العادية (صور األشعة السينية الفيلمية) ،تُعطى لألفالم املعروضة أمساء وأرقام فردية ،مث
وتوسم
توضع يف أكياس أو مغلفات مرقمة .وبعد التحميض والتثبيت املالئم ،تُفحص صور األشعة من حيث اجلودة ي
وجت َّهز وتُرقَّم وتُصنَّف يف أكياس قابلة للغلق أو ذاتية الغلق .وقد يكون من الضروري احلصول على صور أشعة إضافية
ُ
لسمات خاصة تُكتشف أثناء فحص األسنان.
ويتعني اتباع نظام ملراقبة اجلودة للتأكد من أن الصور اإلشعاعية بعد الوفاة مالئمة .ومن املهم ضمان نقل بيانات
احلالة (األرقام مثالً) اليت حتمل الوسم مع الصور ،حبيث تكون البيانات متاحة يف وقت التوفيق بني البيانات.
وجيب أن يبقى فكا الضحية العلوي والسفلي يف موضعهما وعدم إزالتهما ،إذ يُعد هذا اإلجراء مدمراً ويسفر عن
املزيد من التشويه جلثة الضحية .ويرغب الكثري من أفراد األسر يف ممارسة حقهم يف رؤية جثث أقارهبم املتحللة
بشكل سيئ .وإن عمليات حز املفاصل ،اليت عادة ما تتم يف ظل األوضاع الفوضوية لتحديد هوية ضحايا الكوارث،
متيل إىل أن جتري بأدوات وتقنيات بدائية تسفر عن كسور يف عظام الوجه القريبة من الفك العلوي.

ورمبا ميكن النظر يف إزالة الفك أو الفكني يف حاالت استثنائية للغاية .وجيب أن يقدم الفاحص اجلنائي لألسنان
تربيراً مالئماً لذلك إىل املدير املشرف على حالة األسنان يف موقع ما بعد الوفاة قبل اختاذ أي تدبري .وعندما يبدي
املدير املشرف على حالة األسنان موافقته على االقرتاح ،يبقى الزماً التماس اإلذن باختاذ هذا التدبري واحلصول عليه
من رئيس قسم حتديد هوية ضحايا الكوارث وفقاً للممارسات احمللية والثقافية املعمول هبا .ويف حال منح اإلذن
بإزالة الفك العلوي ،جيب بذل كل جهد ممكن من أجل التقليل إىل أدىن حد من التدخل اجلراحي وإعادة الفك
واألسنان املتصلة به إىل وضعها األصلي يف هناية الفحص .وينبغي بذل كل اجلهود املمكنة للحد من خماطر فقدان
تلك األنسجة.
كل من الفك السفلي املنفصل والفك العلوي املثبت للتنظيف وللفحص السين الدقيق
ومن املمكن أن خيضع ٌ
والتصوير باألشعة .وتكمن ميزة هذا النهج يف أن إبقاء الفك العلوي يف موضعه يلغي تقريباً خطر سوء املضاهاة
الحقاً .ومىت انتهى الفحص ،يعاد الفك السفلي إىل موضعه ويُغلق الشق إن كان ذلك مالئماً و/أو ممكناً .وينبغي
إعادة وضع الفك يف وضعه التشرحيي الصحيح قبل عرض اجلثة الحقاً على أفراد األسر ،ولئن بدا هذا األمر مستبعداً
للغاية لدى إجراء فحص ما بعد الوفاة.

الصفحة 16/15

الرسم  - 1تصميم المشرحة

ما يلي رسم ختطيطي ملثال عن تصميم داخلي ملشرحة
املراحيض

املخازن

غرفة لتغيري
املالبس/للتنظيف

املشرحة

احلاويات
مكتب الشؤون
اإلدارية

الرسم 1

الرسم  - 2تجهيز الرفات البشري

ما يلي رسم ختطيطي ملثال عن تصميم ملشرحة لتجهيز الرفات البشري.
المخازن

املمتلكات /
الصور

غرفة العمل

الباثولوجيا /
البصمة الوراثية
علم األسنان

غرفة العمل

الرسم 2

بصمات األصابع

ضمان اجلودة

نقل اجلثث

الصفحة 16/16

غرفة نظيفة/للطعام/للراحة

