التذييل 4

المرحلة  > 1مكان
الكارثة
املصدر :دليل اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايا الكوارث
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التذييل  :4المرحلة  – 1مكان الكارثة
كقاعدة عامة ،ال ميكن مباشرة البحث عن الرفات البشرية لضحايا الكوارث إال بعد إنقاذ مجيع الناجني .ويتعني
إعالم وحدات اإلنقاذ الطارئ اليت تصل إىل مكان الكارثة قبل أفرقة انتشال اجلثث بأهنا ،أثناء اختاذ التدابري الطارئة
ومع احرتام أولوية تدابري احلفاظ على حياة الناجني وإدارة الرعاية الطبية ،ينبغي أن تسهر على عدم مس أكرب قدر
ممكن من هذا الرفات (مبا فيها األدلة واحلاجيات الشخصية وغري ذلك).
ويف معظم احلاالت ،تعم الفوضى وسوء التنظيم هذه العمليات بداية ،ولكن جيب أال يغيب عن البال أن انتشال
الرفات البشرية واحلفاظ على األدلة/احلاجيات الشخصية يشكل أوىل اخلطوات احلامسة يف عملية حتديد هوية
الضحايا .وغالبا ما يزداد األمر صعوبة بفعل العدد الكبري من الوحدات التنظيمية الشديدة االختالف اليت كثريا ما
تشارك يف هذه العملية ،فضال عن وظائف التواصل والتنسيق ذات الصلة اليت ال تكون قد ُحددت بشكل كامل
حينئذ.
وللسيطرة على هذه الفوضى األولية قدر املستطاع ،ينبغي إعداد خطة منسقة للبحث عن اجلثث والعثور عليها يف
أسرع ما ميكن بالتعاون مع فريق مجع األدلة وفريق التحقيق يف الكارثة وأفرقة مراقبة الدخول واألمن .وتشمل هذه
اخلطة البحث عن الرفات البشرية واملمتلكات واألدلة ومجعها (ميكن استخدامها مجيعا أيضا يف مرحلة التحقيق
الالحق يف أسباب الكارثة).
ويف حاالت الكوارث اليت تودي بعدد كبري من الضحايا ،من فائق األمهية استحداث قسم ميداين النتشال اجلثث
ومجع األدلة يتوىل املسؤوليات التالية:




انتشال مجيع اجلثث والبقايا البشرية يف مكان الكارثة.
مجع وحفظ ما يُعثر عليه يف مكان الكارثة من ممتلكات ال صلة مباشرة هلا بانتشال الرفات البشرية.
مجع وحفظ سائر احلاجيات الشخصية لضحايا الكارثة ،اليت يُعثر عليها على مبعدة عن حميط الكارثة (مثل
املتاع الشخصي للضحايا يف الفنادق).

وتُكلَّف الشرطة ،قدر اإلمكان ،بتويل مسؤولية عمليات االنتشال ومجع األدلة وميكنها بدورها االستعانة بشىت اخلرباء
مثل أطباء األسنان ،وأخصائيي األنثروبوجليا وعلم األمراض املدربني لتمييز الرفات البشرية عن غريه عند اللزوم.

 1.4البحث/التسجيل/الحفظ
قبل بداية العمليات ،ينبغي إحاطة مجيع املوظفني امليدانيني علما مبجمل الوضع .وهذه اإلحاطة ستشمل أيضا
تكليفهم مبا يتعني إجنازه من مسؤوليات ومهام .وينبغي النظر يف احلصول على مساعدة أشخاص من خارج األفرقة
وتوفري املخططات واخلرائط ملكان الكارثة من أجل املساعدة يف هذه العمليات.
وينبغي البحث يف مكان الكارثة ومعاملته بأسلوب منهجي ،قطاعا تلو اآلخر .ويُكلَّف كل فريق على حدة بقطاع
بعينه يف مكان الكارثة حيدده قائد العمليات حسب القطاع .وقبل دخول املكان ،ينبغي تزويد املوظفني امليدانيني
مبعدات ومالبس الوقاية املناسبتني (مثل اخلوذ ،واألردية السروالية ،واألحذية العالية الساق ،والقفازات املطاطية،
واألقنعة) ومبعدات االنتشال ووثائق التسجيل املناسبة اليت تكفي لكل رفات بشرية وكل دليل من األدلة .ويتعني
توفري هذه املعدات/الوثائق عن طريق مركز قيادة عمليات االنتشال.
معمق للقطاع املوكل إليها.
وهذه األفرقة مسؤولة عن السهر على إجراء حبث ّ
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2.4

تقسيم المكان إلى مربعات

حيتاج املوظفون املكلفون مبعاملة مكان كارثة إىل تسجيالت دقيقة ومفصلة له ليتمكنوا من إجراء عمليات حبث
شاملة ومن تسجيل استنتاجاهتم بدقة .وإذا كان مكان الكارثة واسعا ،ميكن أن تساعد الصور اجلوية إىل حد بعيد
يف إعداد اخلرائط أو املخططات ،بينما يُكتفى بالنسبة لألبنية مبخططات الطوابق املرقمة تباعا.
ويتمثل دور مراقب املكان يف فريق حتديد هوية ضحايا الكوارث يف كفالة تقسيم املكان املعين إىل شبكة مربعات
على حنو مالئم وختصيص قطاعات البحث .ويتعني تصنيف هذه القطاعات تبعا ألولويتها بعد مراعاة األولويات
احملتملة ألفرقة خرباء الفحص األخرى ،مثل خرباء فحص أماكن وجود قنابل ،اليت قد تتضارب معها .لذا ،من املهم
موحد لتحديد قطاعات البحث استنادا إىل األولويات املتفق عليها ومبا ينسجم مع التحقيقات املتصلة
اتباع هنج ّ
باألدلة اجلنائية.
مدرجات املطارات ،واحلقول ،وسائر املناطق اليت ُحيتوى مكان الكارثة إىل حد ما فيها،
وبالنسبة ملواقع من قبيل ّ
يوصى بتقسيم املنطقة إىل شبكة مربعات .ويقوم هذا التقسيم باختصار على اختيار خط األساس انطالقا من نقاط
ثابتة ميكن متييزها على األرض ،أو بني هذه النقاط ،وحتديد خطوط متوازية باستخدام شريط ممدود على مسافات
متباعدة متساوية ،كل  10أمتار مثال ،لتشكيل مربعات يُبحث فيها بأسلوب منهجي .ومن املهم أن تغطي شبكة
برمته.
املربعات مكان الكارثة ّ
وعند استخدام هنج شبكة املربعات احملددة خبطوط ممدوة على مسافات متباعدة مبقدار  10أمتار لتحديد كل قطاع،
ميكن ملراقب مكان الكارثة ختصيص مربعات متعددة لقطاع بعينه تبعا لكمية األدلة احملتمل توفرها يف كل مربع .لذا،
يف مثال حتطم طائرة ،ميكن اعتبار مربعات البحث احمليطة باملنطقة اليت تقع خلف الطائرة قطاعا واحدا بسبب قلة
احلطام .ويف املقابل ،ميكن تقسيم هيكل الطائرة الرئيسي إىل عدة قطاعات بسبب احتوائه على عدد كبري من األدلة.
وملساعدة فريق البحث/االنتشال يف معاملة قطاع بعينه حيوي عددا كبريا من األدلة ،ميكن لرئيس الفريق اعتماد هنج
يستند إىل إقامة ’شبكة مربعات فرعية‘ ضمن القطاع املعين .وسيساعد هذا األمر الفريق املذكور على معاينة القطاع
املعين وتسجيل املعلومات ذات الصلة .وهذا النهج خيضع لنفس املبادئ السارية على شبكة املربعات الرئيسية.
وإذا وقع احلادث يف أرض وعرة ،أظهرت التجربة أن حتديد شبكة من املربعات املتساوية ليس األسلوب األجدى يف
معظم األحيان .واخليار األفضل يف مثل هذه احلاالت هو التقاط صور جوية للمنطقة وإعداد اخلرائط أو رسم
خمططات دقيقة لألرض اليت ستجري معاينتها ،مث تقسيمها إىل قطاعات استنادا إىل عالمات طبيعية أو من صنع
البشر مثل ضفاف األهنر أو األسيجة أو احلقول أو الطرقات أو اجلروف أو األبنية .وقد يتعني بعدئذ تقسيم هذه
القطاعات إىل مناطق فرعية أصغر وأسهل معاملة.
مث يُ ُّ
عد خمطط يقابل كال من هذه القطاعات ويشري بوضوح إىل شبكة املربعات أو النقاط الرئيسية احملددة ويُستنسخ
وترى سائر عمليات البحث واالنتشال بطريقة منهجية مماثلة تبعا إلجراءات انتشال اجلثث ،حرصا
بأعداد مناسبةُ .
على إخضاع مجيع أجزاء املكان للبحث السليم وتسجيل مجيع االكتشافات بدقة.
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ومن الضروري استحداث ممر للدخول واخلروج لتحديد املسار الذي يتعني على أفرقة التدخل استخدامه عند ولوج
املوقع .ويتعني إيالء األولوية لتحديد هذا املسار ليكون بالتايل أول قطاع تُنجز معاملته لفتح طريق الوصول إىل سائر
القطاعات .ويتعني على مراقب مكان الكارثة أن يراعي سهولة دخول أفرقة التدخل إىل املكان املعين ليتسىن هلا
انتشال الرفات البشرية ومجع املمتلكات وسائر األدلة وتأمينها.
يرد يف الشكل  1من هذا التذييل منوذج عن شبكة مربعات أساسية ملكان كارثة.

 3.4انتشال الجثث وجمع األدلة
معمق وتوفري وثائق مصورة ،حيتاج إىل خرائط
إن فريق انتشال اجلثث وحتديد هوية الضحايا ،ليتمكن من إجراء حبث ّ
دقيقة ملنطقة وقوع الكارثة .وينبغي قدر املستطاع تغطية مكان الكارثة بشكبة مربعات من أجل تسهيل عمليات
البحث .ولقد أثبت هذا األسلوب جدواه حتديدا يف مناطق كوارث واسعة نسبيا .وتتألف شبكة املربعات من خط
أساس ينطلق من نقاط ثابتة ميكن حتديدها على األرض ،أو مير بني هذه النقاط ،ومن خطوط متوازية حمددة على
مسافات متباعدة مبقدار  10أمتار على سبيل املثال (ولكنها حتدَّد تبعا للوضع) .وتؤدي هذه العملية إىل تشكيل
قطاعات مربعة الشكل ميكن إجراء عمليات البحث فيها بأسلوب منهجي .وينبغي أن تغطي شبكة املربعات ،قدر
املستطاع ،منطقة الكارثة مبجملها .وميكن تصنيف الرفات البشرية املنتشل واحلاجيات الشخصية والبيانات وغري ذلك
يف جدول وفقا ملكان شبكة املربعات اليت يعثر عليها فيها عرب ملء وثيقة انتشال الضحايا.
ويؤدي فريق االنتشال ومجع األدلة املهام التالية املتعلقة بانتشال اجلثث:













حتديد وتسجيل موقع مجيع الرفات البشرية باستخدام كتيب انتشال الضحايا.
إخراج اجلثث وكشفها واسرتدادها  -عند االقتضاء مبساعدة أفراد الدعم املالئمني واملعدات املناسبة.
وسم الرفات البشرية عن طريق ألواح أدلة أو رقع مرقمة يكون رقم االنتشال مقروءا عليها بوضوح وال ميكن
حموه.
وضع رقم منفصل ومتميز لكل رفات.
توثيق موقع االكتشاف – توفري وصف أو صور أو رسم أو مسح ملوضع الرفات البشرية باالستعانة بالنظام
العاملي لتحديد املواقع  GPSو/أو أدوات مسح مكان الكارثة.
التوثيق املصور للرفات البشرية ألغراض ملفات االنتشال وفحص الطب الشرعي .
إرفاق رقم االنتشال بالرفات البشرية .ويُستخدم هذ الرقم بوصفة الرقم املرجعي للجثة ويظل ملحقا بالرفات
البشرية طيلة عملية حتديد اهلوية .
ملء وثائق اإلنرتبول املتعلقة باالنتشال ألغراض حتديد هوية ضحايا الكوارث مع اإلشارة إىل رقم االنتشال .
وضع الرفات البشرية يف كيس خمصص للجثث ولصق رقم االنتشال بكيس اجلثة من اخلارج ،وإغالق كيس
اجلثة بإحكام .
رفع الرفات البشرية ونقله إىل مركز قيادة عمليات االنتشال/املشرحة .
إعداد ومجع وثائق االنتشال وإحالتها إىل مركز قيادة عمليات االنتشال/املشرحة .
جلب وثائق انتشال جديدة حسب احلاجة .
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ومن أجل أداء املهام اآلنفة الذكر بطريقة سليمة ،ينبغي االلتزام باملبادئ التالية:





املطابقة بني أجزاء الرفات البشرية املنفصلة ينبغي أال يضطلع هبا سوى خرباء الطب الشرعي املخولون ،وليس
أفراد انتشال اجلثث .وبوجه أعم ،جيب تنب هذه العملية وينبغي وسم كل جزء من اجلثة ببطاقة حتمل وصفا
له .وقد يتعني أيضا حضور خرباء يف الطب (مبن فيهم املتخصصون يف األنثروبولوجيا) وطب األسنان يف
مكان الكارثة ملساعدة الشرطة يف مجع الرفات البشرية والسيما العظام واألسنان .
أثناء عمليات االنتشال ،ال ينبغي لألفراد املعنيني أن يبحثوا عن أدلة اهلوية أو أن ينزعوا أشياء عن مالبس
الضحايا أو أن يضعوا أشياء فيها .
إذا اتضح أثناء عملية االنتشال أن حالة الرفات البشرية قد تتغري سريعا بسبب تأثريات خارجية (املناخ مثال)،
ينبغي أن يقوم أخصائي مؤهل تأهيال جيدا بأخذ عينة من البصمة الوراثية للضحايا قبل بدء عملية االنتشال.
(ينبغي أن يصدر أمر بذلك من قائد فريق انتشال اجلثث ومجع األدلة) .وينبغي اختاذ مجيع التدابري االحتياطية
الالزمة جلمع األدلة وومسها ونقلها وختزينها .

املنهجية العامة الالزم اتباعها عند رفع الرفات البشرية :


استخدام خطة حبث تتماشى مع طبيعة املنطقة.
مراقبة الدخول إىل املنطقة (عدم رفع الرفات البشرية واحلاجيات الشخصية أو اإلخالل مبوضعهما) حىت تُوثَّق
على النحو املناسب.
توفري ما يكفي من األوتاد وأكياس اجلثث وبطاقات التوسيم.



تقسيم موقع اجلثث أو أجزاء اجلثث إىل شبكة مربعات وحتديده بدقه (وال سيما البقايا البشرية احملروقة أو
اجملزأة مع األخذ يف االعتبار موقع البقايا البشرية أو األدلة األخرى) .



وضع الرفات البشرية واحلاجيات الشخصية املرتبطة به ارتباطا مباشرا يف الكيس نفسه .



وضع كل جزء من أجزاء الرفات البشرية يف كيس منفصل .



استخدام الصور والوثائق اخل طية (استمارات اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايات الكوارث) لتسجيل الرفات
البشرية واملمتلكات .



وسم الرفات البشرية وكيس اجلثث بالرقم نفسه .




جيب أال يغيب عن البال أن املمتلكات ميكن أن تكون أدلة حامسة للمساعدة يف التحقيقات .وجيب أداء املهام
التالية بشأن املمتلكات واحلاجيات الشخصية.





حتديد وتسجيل موقع املمتلكات اليت يُعثر عليها يف مكان الكارثة وكذلك موقع احلاجيات الشخصية اليت
يُعثر عليها على مبعدة من حميط الكارثة .
وضع إشارة يف املوقع الذي يُعثر فيه على املمتلكات وتوثيقه .

ملء قائمة األدلة يف وثائق االنتشال ،مبا يف ذلك تسجيل رقم انتشال اجلثة .
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وسم املمتلكات وتغليفها؛ وتغليف احلاجيات الكبرية احلجم (مثل حقائب األمتعة) حلفظ األدلة ليس إلزاميا.
وميكن استخدام بطاقات التوسيم املتعلقة باألدلة لوصف هذه املمتلكات .



بعد توثيق املمتلكات وإعدادها كأدلة ،ينبغي نقلها دون تأخري إىل مركز مجع األدلة/املمتلكات ،مقرتنة بقائمة
األدلة املتعلقة هبا .وإذا مل يكن مركز مجع األدلة/املمتلكات يف اجلوار املباشر ملكان الكارثة ،ينبغي تعيني
مشرف إداري على األدلة يف مكان الكارثة وتكليفه مبهمة مجع املمتلكات/احلاجيات الشخصية وإحالتها إىل
مركز مجع األدلة/املمتلكات .



ينبغي حتديد موقع احلاجيات الشخصية للضحايا املوجودة على مبعدة من حميط الكارثة (كغرف الفنادق
مثال) ومجع هذه احلاجيات وإدارهتا على املنوال نفسه املشار إليه آنفا .وجيب أيضا إدراج هذه احلاجيات يف
قائمة لألدلة توفَّر مع وثائق االنتشال .



سجل استالم/نقل األغراض الشخصية يف سجل استالم/نقل يوقّعه الطرفان املستلم والناقل  -احلفاظ على
يُ َّ
’’سلسلة حفظ األدلة‘‘ .



ُحتال أيضا احلاجيات الشخصية املستلمة إىل مركز مجع األدلة/املمتلكات ،مقرتنة بقائمة األدلة وسجل
االستالم/النقل .

 4.4مراكز التجميع
بالتشاور مع قائد العمليات حسب القطاع  ،يُنشأ مركز قيادة عمليات االنتشال يف اجلوار املباشر ملكان الكارثة.
أي حال مركزا (موقعا) جلمع الرفات
وميكن أن يقوم مقام مستودع مؤقت للجثث/مشرحة – وهو يشكل على ّ
البشرية الذي حتضره أفرقة االنتشال ومجع األدلة .ويكفل مركز القيادة ختزين الرفات البشرية بشكل مؤقت وسليم
وحيتفظ بقوائم انتشال الضحايا استنادا إىل البيانات املستقاة من تقارير االنتشال.
ويتوىل مركز قيادة عمليات االنتشال إعداد وثائق/معدات االنتشال ويوفرها ألفرقة االنتشال ومجع األدلة:






تقرير عن االنتشال (استمارة اإلنرتبول النتشال الضحايا/استمارة ما بعد الوفاة الوردية لتحديد هوية ضحايا
الكوارث).
قوائم األدلة.
ألواح مرقمة.
أكياس اجلثث.
لوازم إحكام اإلغالق.

وحيرص مركز قيادة عمليات االنتشال مبراجعة وثائق االنتشال ،عند صدورها أو ورودها ،للتأكد من اكتماهلا/دقتها.
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 5.4مركز جمع األدلة/الممتلكات
ينبغي أن يقام أيضا مركز مجع األدلة/املمتلكات يف جوار مكان الكارثة بالتشاور مع قائد فريق عمليات االنتشال
وتمع األدلة اليت يُعثر عليها يف مكان الكارثة يف مركز التجميع مع احلاجيات الشخصية لضحايا
ومجع األدلةُ .
الكارثة.
واستنادا إىل العدد الكبري لقوائم األدلة اليت يراجعها مركز التجميع للتأكد من اكتماهلا/صحتها ،جيري إعداد قائمة
أدلة رئيسية تتضمن مجيع األغراض املعثور عليها واملسجلة .ويتوىل موظفو مركز التجميع مسؤولية بت مدى فائدة
أي منها ينبغي معاملته كممتلكات.
أي من األغراض اليت يستلموهنا ومالئمته لتحديد اهلوية و ّ
ّ
وحت َّدد األغراض ذات الصلة بعملية حتديد اهلوية وتُدرج من مث يف القائمة .وتُقدَّم إىل فريق حتديد هوية الضحايا
ُ
املعلومات املتعلقة بتبني األشخاص املستمدة من هذه األغراض.
ويؤدي مركز مجع األدلة/املمتلكات الوظائف التالية:







ضمان تغليف وختزين األغراض اجملموعة على حنو سليم.
إعداد سجالت تسليم عناصر األدلة اليت جيب أن ختضع لفحص إضايف ألغراض حتديد اهلوية أو حتليل األدلة
اجلنائية قبل إمتام العمليات اجلارية يف موقع الكارثة.
فحص املمتلكات للحصول على معلومات مفيدة لعملية حتديد اهلوية والتصنيف باعتبارها أدلة ،وذلك حسب
االقتضاء (مثال املمتلكات الثمينة والوثائق الشخصية) .وُختَّزن بشكل منفصل األغراض املصنفة كممتلكات
سجل هبذه الصفة يف قسم ’’املالحظات‘‘ يف قائمة األدلة .
وتُ َّ
إعداد صور املمتلكات من أجل حتديد اهلوية/املطابقة.
الرتتيب إلعادة املمتلكات إىل أصحاهبا/األشخاص املخولني استالمها.

الشكل  1مثال على عملية تقسيم أساسية لمكان تحطم طائرة إلى شبكة مربعات
تُستخدم تقنية تقسيم مكان كارثة إىل شبكة مربعات لتسجيل موقع وجود الرفات البشرية واملمتلكات وعناصر
األدلة يف مكان الكارثة .ويُشار إىل كل شبكة مربعات باستخدام إحداثيات أفقية وعمودية .فعلى سبيل املثال،
ميكن توسيم مجيع اإلحداثيات األفقية باحلروف األجبدية ومجيع اإلحداثيات العمودية بالقيم الرقمية .ويف الرسم
البياين الوارد أدناه (الشكل  ،)1يُشار إىل مراجع شبكة املربعات بـ  A1إىل  .O16وينبغي تسجيل هذه املراجع يف
وثائق االنتشال من مكان الكارثة ،وميكن أن تشمل هذه التسجيالت إحداثيات النظام العاملي لتحديد املواقع
كمصدر مرجعي إضايف.
وختصص لألفرقة املعنية باملرحلة األوىل من عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث مربعات حمددة لفحصها وتسجيلها
َّ
ومعاملتها وإزالة الشوائب منها .وينبغي ملراقب مكان الكارثة أن حيتفظ بسجل مفصل لألفرقة املتخصصة املعيّنة يف
ضمن التفاصيل الدقيقة للرفات
كل مربع .وينبغي أن ُحيدد يف السجل أيضا عدد املربعات اليت جرت معاملتها وأن يُ َّ
البشرية واملمتلكات وسائر األدلة املعثور عليها يف كل مربع.
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أي كارثة سيكون خمتلفا عن غريه نظرا جملموعة من العوامل مثل املوقع،
وال بد من التذكري بأن مكان حدوث ّ
واخل صائص اجلغرافية ،والعناصر البيئية ،وطبيعة الكارثة ،واملسائل املتعلقة بالسالمة ،والتعقيدات اليت تنطوي عليها
إدارة الرفات البشرية واملمتلكات واألدلة األخرى .وهذه العوامل هي السبب الذي قد جيعل أال يكون لكل هذه
املربعات مقاس موحد .أضف أن الرتتيب الذي يُعامل به مكان الكارثة يتوقف إىل حد بعيد على األولويات .فعلى
سبيل املثال ،قد يتعني إشراك العديد من اخلرباء املتخصصني يف معاملة املوقع مثل خرباء فحص املوقع ما بعد
االنفجار وخرباء فحص مسرح اجلرمية واخلرباء الذين حيتاجون إىل مجع بيانات االستخبارات ألغراض التحقيقات.
وبالتايل فإن التواصل والتعاون بني هذه الكيانات الرئيسية أمر بالغ األمهية لضمان معاملة مكان إحدى الكوارث
بشكل سليم.
واملثال التايل (الشكل  )1املقدَّم للداللة فقط يرمي إىل إبراز ضرورة تقسيم املوقع إىل قطاعات واحلفاظ على الدوام
بنظرة شاملة ودقيقة للموقع الذي عُثر فيه على الرفات البشرية واملمتلكات واألدلة األخرى .وال بد من التذكري أيضا
بأن يف وسع كل بلد تطبيق مناذج خمتلفة من هذا املثال.
الشكل
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