عند إعداد تقارير عن أشخاص مفقودين ،يرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه:
.1

جمع بيانات قبل الوفاة

1.1

مسائل عامة
يشك مج ككا ايانككات قبككمج الوةككاة خطككوة غ يايككمه ا يككمه لتحديككد يويككمه الاككحايا حتديككدا يككحيحا .وممككا
شك ةيه أن ذوي الاحايا يعيشون أوقاتا عصيبمه افعكمج احلكةة وطكو ةك ة ا نتظكار قبكمج التكدكد مكن يويكمه
ككا البيان ككات املطلوا ككمه ع ككن مر ل ككمه قب ككمج الوة ككاة اشك ك مج ك كريا
ش ككخ عزي ككز عل ككى قل ككب  .ةم ككن خ ك
وشاممج ،تسا ون قطعا غ التخفيف من كدة القلك الكذي يشكعر اكه ذوو الاكحايا وتكزودوم  ،علكى كو
مؤدد ومامون ،ااملعلومات اليت حيتاجون إلي ا .وللتخفيف من زن ذوي الاحايا وقلق ك خك يكذه
ا وقككات العصككيبمه ،ينب ك اككذ يككا اجل ككود الاككروريمه لاككمان أن ت ككون املر لككمه ا وليككمه مككن عمليككمه ككا
ايانات قبمج الوةاة شاملمه ،والتكدد من عدم احلاجمه إىل الرجوع إىل ذوي الاحايا غ مر لمه قمه.

1.1

جمع بيانات قبل الوفاة واالستمارة المخصصة لذلك
تُسككتخدم ا ككتمارة ابن اككو الصككفرا لتبككل الاككحايا ،أو ا ككتمارة قبككمج الوةككاة ،جلمككا البيانككات الاككروريمه
لتحديد يويمه الاحايا وتوثي املعلومات املتصكلمه ااجل كمه الكيت عك ا دلكمه ،واامل كان الكذي ُ عك منكه،
واالشك ككخ املفقك ككود املع ك ك ك ككا ،توثيقك ككا دقيقك ككا .وا ك ككتمارة متك ككوةرة االل ك ككات الرأليك ككمه ا را ك ككا لإلن اك ككو
(اب ك ك ككبانيمه ،وابن ليزي ك ك ككمه ،والعراي ك ك ككمه ،والفرنس ك ك ككيمه و ك ك ككن تنزيل ك ك ككا م ك ك ككن املوق ك ك ككا ابل ك ك ك ك وي للمنظم ك ك ككمه
 .www.interpol.intوينب ك ك أن يق ككوم جم ككا ايان ككات قب ككمج الوة ككاة خ ك ك ا مؤيل ككون ي ككدردون أ ي ككمه ككا
املعلومككات املطلواككمه داةككمه اشك مج دقي ك  ،دمككا يككو ملحككو غ ا قسككام مككن  1.1إىل  1.6مككن يككذا الككدليمج.
ومثلما ذُدِر أع ه ،ينب اذ اجل كود داةكمه للحكؤو دون الرجكوع إىل ذوي الاكحايا طلبكا دلكمه وعينكات
إضككاةيمه ،ةيجككب االتككا أن يككت ككا ايانككات قبككمج الوةككاة وةقككا لإلجكرا ات الصككارممه نفسك ا املتوقككا اتباع ككا
أثنا ةح مسرح اجلر مه والبحث عن أدلمه ماديمه.
وقبككمج الشككروع غ ككا ا دلككمه املتعلقكمه ابيانككات قبككمج الوةككاة ،يتعككل علككي
الوطنيمه املنا بمه ذات الصلمه مبا يل :




التكدككد مككن ة م ك للتشكريعات

ا تخدام منظومات املعلومات الشرطيمه املتا مه للتحق ممكا إذا دانك معلومكات حتديكد اوويكمه (أي
اص ككمات ا ي ككااا ،والبص ككممه الوراثي ككمه ،والص ككور ،وي ككة ذل ككك مت ككوةرة أيك ك غ مل ككف الش ككخ
املفقود ،ومما إذا دان ن ا تخدام ا غ إطار ا ايانات قبمج الوةاة
تفتيش منز شخ

أي معلومات ضروريمه أخرى.
مفقود من أجمج ا ايانات قبمج الوةاة و ّ

أي نتككا جيككري احلصككو علي ككا ضككمن ’’تقريككر ككا ايانككات
وقومكوا اتسككجيمج يكا ابجكرا ات املتخككذة و ّ
قبككمج الوةككاة‘‘ الككذي يتككوةر أياككا علككى املوقككا ابل ك وي لإلن اككو  .وتُسككتخدم العنايككر ا ا ككيمه الث ثككمه
التالي ككمه لتكدي ككد يوي ككمه الا ككحيمه :طبع ككات الت ةي ككف اجللدي ككمه (اص ككمات ا ي ككااا  ،و ككج ت ا ككنان
والبصممه الوراثيمه.

3.1

بصمات األصابع
ا ككتخدموا ا ككاليب وابج كرا ات امل مككمه املتّبعككمه غ جمككا ككا ا دلككمه لرةككا طبعككات الت ةيككف اجللديككمه
املنا ككبمه ،و ككيما اصككمات ا يككااا ،واصككمات را ككمه اليككد ،وآثككار القككدمل العككاريتل ،الككيت يُعتقككد أمككا
كا أدك قكدر مم كن مكن طبعكات الت ةيكف اجللديكمه .ومكن ا يكمه مب كان
تعود للشخ املفقود .وينب
رةككا اصككمات ا يككااا واصككمات را ككمه اليككد وآثككار القككدمل العككاريتل إذا دككان الشككخ املفقككود طف ك ،
ذلك أن ج ت قبمج الوةاة اخلايمه اك نان ا طفا يالبا ما ت ون متواةرة.
و ككن عككادة رةككا طبعككات الت ةيككف اجللديككمه املنا ككبمه انجككاح مككن السككطوح ال تيمككمه مثككمج املرايككا ،والزجككا ،
واملواد الب تي يمه ،وا دوات املعدنيكمه ،والصكفا احلديديكمه ،ةاك عكن السكطوح املطليكمه اكال ني أو املينكا
أو السطوح املصقولمه .و ن دكذلك ةحك طبعكات الت ةيكف اجللديكمه املنا كبمه ورةع كا عكن السكطوح يكة
ال تيمككمه مثككمج الككورق ،واملف ِ كرات اليوميككمه ،ودتككب التمككارين ،واملككذ بدرات ،ودتككب ا طفككا  ،ودتككب الر ك ،
واجملك ك ت ،والص ككحف .وأثن ككا عملي ككمه البح ككث ع ككن ا دل ككمه وةحصك ك ا ،ينب ك ك ت ككوخ الدق ككمه عن ككد ةحك ك
املقتنيككات الشخصككيمه الككيت يت ككرر ا ككتخدام ا (أي ا ق كراص املدجمككمه ،وأق كراص الفيككديو الرقميككمه ،والوث ككا
امل تواك ككمه ،ومك ككا إىل ذلك ككك وا مك ككادن الك ككيت اعتك ككاد الشك ككخ املفقك ككود ال ك ك دد إلي ك ككا وا دوات الك ككيت اعتك ككاد
ا ككتخدام ا (أي املردبككات ،واملنككا  ،وايككوت الرا ككمه وا ككتجمام ،وامل اتككب ،وأمككادن العمككمج ،ويةيككا ،
وذلك للمساعدة غ حتديد يويمه يذا الشخ  .وقبمج إر كا ا دلكمه ،ينب ك أن يقكوم خبكة متخصك غ
اصككمات ا يككااا اتقيككي مككدى م مككمه طبعككات الت ةيككف اجللديككمه ي كراحت حتديككد اوويككمه ،واا ككت ما
عمليات املقارنمه تبعاد العينات املكخوذة من أشخاص آخرين حمتملل.

4.1

سجالت األسنان
جيككب أن ككأ الصككفحتل  F1و F2مككن ا ككتمارة قبككمج الوةككاة اختصايك غ علك ا ككنان اجلنككا  .وجيككب
اذ يا اجل ود الراميمه إىل إعداد جمج أو جمج م داممج ودقي قدر ابم كان غ مكا يتعلك اك كنان
الشخ املفقود ،ا مر الذي قد يستدع يارة طبيب أ نانه احلا وأطبا ا نان السااقل.
وينب

ا ما يل :



ككج ت الع ك ا يككليمه (ونسككع عن ككا يعككا  ،و ككيما الص كور الشخصككيمه ،والصككور السككلبيمه،
ويككور ا شككعمه السككينيمه (أةك م التصككوير الشككعاع لأ ككنان ،والصككور الشككعاعيمه البانوراميككمه ،والصككور
الشعاعيمه اجلانبيمه لقيا ات الرأس ،



يور ا شعمه السينيمه الرقميمه (البيانات واملواد املطبوعمه ،
وقوالب الف ل العلوي والسفل ،



مناذ اجلَّ



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



ا ج زة السنيمه املؤقتمه،
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أج زة تقومي ا نان ومشااك ا نان،



أطق ا نان وأطق ا نان املؤقتمه،



يا املرا ت والسج ت املاليمه.

وجتكدر ابشككارة إىل أن تككوةر النسككع ا يكليمه جلميككا ككج ت ا ككنان ،والصكور ،والصككور السككلبيمه ،ويككور
ا شككعمه السككينيمه ،دلمككا أم ككن ذلككك ،أمككر اككالا ا يككمه لتحديككد يويككمه الشككخ املفقككود .ةكككطق ا ككنان
وأج زة الع اليت ياع ا املريض غ ةمه قد تتامن أدلمه خايكمه االبصكممه الوراثيكمه .وجيكب علكي اتبكاع
ابجرا ات اليت تنطب على املصادر احملتملمه للبصممه الوراثيمه عند ا يذه ا دلمه.
وعند ا يور عن الشخ املفقود ،احبثوا عن الصور اليت يظ ر ةي ا ااألا أو تظ ر ةي كا أ كنانه .ةك ذا
مل تتوةر معلومات داةيمه عن ا نان ،ن وذه الصور أن توةر دلي األا على يويمه الشخ .
وإذا مل تت ككوةر معلومككات عككن طبي ككب أ ككنان الشككخ املفق ككود ،ة ككيم ن احلص ككو عل ككى معلومككات تتعل ك
اا ككنان م ككن أم ككادن أخ ككرى تش ككممج ش ككردات الا ككمان الص ككح  ،والس ككج ت الطبي ككمه ،واملش ككاغ الس ككنيمه
والعيادات العاممه ،والسج ت العس ريمه ،واملؤ سات العاممه (مثمج السجون .
5.1

البصمة الوراثية
من الاروري أن جيري رةا خمتلف أدلمه البصممه الوراثيمه املتعلقمه االشخ
.1

املفقود.

عينات مرجعية من األقارب
ا عوا أد قدر مم ن من العينات املرجعيمه املتعلقمه اا شكخاص الكذين تكراط االاكحيمه قرااكمه دم
(اا تخدام قَطا مج خمصصمه ملس اللعاب  .ويشممج يكؤ ا شكخاص ا اكوين وا طفكا وا خكوة
وا خ كوات والزوجككات (إذا د ككان لككدى الا ككحيمه و وج ككا أطفككا مش ك دون  ،وا جككداد وا ف ككاد
العمات والعموم .وجيب أياا تسجيمج درجمه القراامه اين وال الاحيمه .وإذا دان مكن الاكروري
و ّ
ككا عينككات مرجعيككمه إضككاةيمه ،ةقوم كوا ا عككداد قا مككمه اككذوي الاككحيمه الككذين ككن أن يككوةروا يككذه
العينككات ابضككاةيمه ،وأش كةوا إىل مككا إذا دككان ينككا أق كارب أو أشككخاص آخككرون ينتمككون إىل البيئككمه
نفس ك ا مككن اككل الاككحايا .ومككن ا يككمه مب ككان ككا العينككات املرجعيككمه املككذدورة أع ك ه ،ك ولككو
أم ن رةا عينات مرجعيمه مباشرة عن احلاجيات الشخصيمه اليت دكان الشكخ املتكو يسكتخدم ا
(انظر أدناه .

.2

مواد بيولوجية مباشرة
أي عينكات دم مثكمج العينكات الكيت تؤخكذ أثنكا عمليكمه ةحك املولكود أو اخلزعكات
ضعوا غ اعتبارد ّ
أي
اليت قد ت كون متكوةرة (احبثكوا غ يكذا ا مكر مكا طبيكب العا لكمه  .وا ريكوا علكى التقصك اشككن ّ
عمليككات رع ُحيتمككمج أن ت ككون الاككحيمه قككد خاككع وككا غ اآلونككمه ا خككةة ( ككددوا نككوع الككزرع ،
ن يذا ا مر ن أن يفا إىل ألات خمتلطمه.
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.3

أدلة مباشرة ترتبط بالبصمة الوراثية المرفوعة عن الحاجيات الشخصية التي كان يستتخمماا
الشخص المتوفى
كن ككا أدلكمه مباشكرة مكرتبم االبصكممه الوراثيككمه مكن مصككادر خمتلفككمه تشكممج ،علككى كبيمج املثككا احلصككر،
ةراشك ك ك الش ك ككعر ،أو ا مش ك ككا  ،أو ش ك ككفرات احل ق ك ككمه ،أو ةراشك ك ك ا ك ككنان ،أو العمك ك كرات (مث ك ككمج اخل ك ككوذ
والقبعككات  ،أو الثيككاب الداخليككمه املتسككخمه ،أو الشككعر ،أو الو ككا د ويةيككا مككن مسككاند ال كرأس ،أو أدوات
الك ككنفع اووا يك ككمه ،أو أدوات تشك ككذيب شك ككعر ا نك ككف ،أو خباخك ككات ا نك ككف ،أو مبك ككارد ا ك ككاةر ،أو الشك ككعر
املسككتعار اكش ك اله وأطوالككه املختلفككمه ،أو أعقككاب السككجا ر ،أو أق ك م كرة الشككفاه ،أو ا قنعككمه ،أو أق ك م
الريككاص أو احل ك الككيت حتمككمج عا ككمه يككا ب ا (إذا دككان ككن ا ة ك احت ا كككن شخصككا وا ككدا ةقككم ق ككد
ا ككتخدم ا  .وا ع كوا أد ك قككدر مم ككن مككن ا ي كراحت ،إذ إن اعاككا من ككا قككد يعط ك نتككا داةيككمه أثنككا
عمليككمه التحليككمج غ ككل قككد ي ككون الككبعض اآلخككر ملوثكا (مثككمج تبككاد ةراشك ا ككنان ويككة ذلككك  .وعنككد
ابم ككان أياككا ،ا عكوا عينككات ا ككتبعاد أخككرى (عينككات البصككممه الوراثيككمه مككن أشككخاص يككة الاككحايا مككن
أجكمج ا كتبعاد البيانكات املتداخلكمه عنكدما يكت التويككمج إىل نتكا خمتلطكمه تتعلك االبصكممه الوراثيكمه  .وجيككب أن
يتامن التقرير املتعل اا دلمه املاديمه املرةوعكمه أ كبااا منطقيكمه داعمكمه ،مثكمج السكبب الكذي يكدةا إىل ا عتقكاد
اكن العينمه اليت رةع من ال كرحت قكد خلف كا الشكخ املفقكود (أي ملكاذا اختيكار يكذه العينكمه ،ويكمج أدكد
أ ككد الشك ود أيككالت ا ،علككى ككبيمج املثككا ؟  .واابضككاةمه إىل ذلككك ،جيككب تكديككد مككا إذا دانك جتمككا اككل
ا شخاص املفقودين اآلخرين يلمه قراامه ،أم أم أتوا من م ان الس ن ذاته.

واعد ذلك ،جيكب علكى خمتك أدلكمه جنا يكمه معتمكد أن يسكجمج عينكات البصكممه الوراثيكمه غ أدك عكدد مم كن مكن املواقكا
احملددة للجينات ،وذلك وةقا للمعاية احملليمه املطلوامه .وعليه أياكا أن حييكمج النتكا ا يكليمه لتحليكمج البصكممه الوراثيكمه
(خمطم ر ي إىل ةري تبل ضحايا ال وارث.
6.1

الميزات الشخصية والثياب والمجوهرات والصفات الجسمية والظروف الصحية
جيب تسجيمج امليكزات اجلسكديمه للشكخ املفقكود (أي النكداات ،والوشكوم ،والثقكوب البدنيكمه ،والع مكات املوجكودة
املفصككلمه ملقتنياتككه (أي اجملككويرات
علككى جلككد الشككخ  ،والتشككويات ،وا عاككا املبتككورة ،ويككة ذلككك واملوايككفات ّ
أو أق كرا الثقككب ،و ككيما النقككوق وا رقككام الفرديككمه ويككة ذلككك  .واابضككاةمه إىل ذلككك ،ينب ك أن تتككوةر ،عنككد
ابم ان ،عينات مشا مه من الثيكاب أو يكور الثيكاب أو اجملكويرات الكيت دكان يرتكدي ا الشكخ املفقكود أو حيمل كا
أي يكور مكن يكذا النكوع ،كن ا كتعانمه انسكخمه طبك ا يكمج عكن يكذه
معه حلظمه وقكوع احلكادث .وإذا مل تتكوةر ّ
أي أعاكا
ا يراحت مر كوممه خبكم اليكد (ر ك وشك مكث  .وينب ك ا كتع م لكدى أطبكا الشكخ املفقكود عكن ّ
مزروع ككمه حمتمل ككمه (أي أج كزة تنظ ككي ض كراات القل ككب ،أو أج كزة الص ككدمات ال راا ي ككمه القاال ككمه لل ككزرع ،أو ا ثدي ككمه
الصناعيمه املزروعمه ،أو املفايكمج الصكناعيمه مثكمج مفايكمج احلكوحت أو ال تكف الصكناعيمه ،أو ال ايك الكيت تثبك داخكمج
العظام ،أو ية ذلك  .ومن املم ن أن ي كون اجل ّكراح قكد كجمج علكى اعكض يكذه ا ج كزة املزروعكمه ألكات حتكدد
طبيعت ككا ووأو أرقككام تسلسككليمه .وا ككتعلموا أياككا عككن ا دويككمه ةقككد ت ككون ال ارثككمه أو احلادثكمه قككد ضكرا مستشككفى
أو مستويفا خمصصا للمختلل عقليا ،وقد ي ون اللجو إىل عل السموم ةعا غ يذا اجملا .
وجيككب أن تككوىل م مككمه ا ككتعراحت يككا املعلومككات الطبيككمه إىل طبيكب شككرع ضككمن ةريك
الوةاة.

-4-

ككا ايانككات قبككمج

.1

الصلة العائلية
ينب

.3

أن يقوم ةري مع االتحر إ ا ا مات مبراةقمه مو ف الشرطمه با غ ذوي الاحايا.

قائمة التمقيق في جمع بيانات ما قبل الوفاة
تسككاعدد يككذه القا مككمه املرجعيككمه الس كريعمه غ ا ككتعراحت ابج كرا ات املفصككلمه الككيت يتعككل اذاذيككا خ ك
عمليمه حمددة:
أ.

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

ب .ا ريوا دا ما على ا ايانات قبمج الوةاة املتا مه داةمه ،إذ إمكا ت كون متسكاويمه مكن يكث ا يكمه
( ج ت اصمات ا يااا وطبعكات ت ةيكف البصكمات الكيت ُرةعك مكن مسكرح اجلر كمه أو نتيجكمه
لفح ك املسككتندات امل ك ة ،و ككج ت ا ككنان ،والبصككممه الوراثيككمه ،والسككج ت الطبيككمه ،وعنايككر
التوييف اجلسديمه ،واملستندات امل ة والثياب
 .ا ريكوا دا مككا علككى تنفيككذ عمليككات تككدقي ومقارنككمه ذات نوعيككمه جيككدة ،وذلككك عك التكدككد مككن أن
البيانات داملمه و األمه.
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