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 .1توطئة

عودة إلى المحتويات

نأشر أول دليل لإلنرتبول لتحديد هوية ضحايا الكوارث (حتديد اهلوية) عام  1984ونأقح الحقا على مدى سنوات
عدة .وقد أروعيت يف النسخة احلالية اخلربة املكتسبة ماضيا وحاضرا سواء من قبل إداريي أو اختصاصات األوساط
الدولية العاملة يف جمال حتديد هوية ضحايا الكوارث من خمتلف العمليات.
وبالنس ححبة إ اإلنرتبول ،يش ححكل تطبيق املعايري الدولية واحدا من أهم الش ححروط الالزمة لتحديد هوية الض حححايا ،فهو
يهدف إ الرتويج ملقاربة متس ح ححقة ومفهومة على نطاق واس ح ححع ،الس ح ححيما يف العمليات املتعددة اجلنس ح ححيات لتحديد
هوية ضحايا الكوارث.
وقد رس ح ح ح األمني العام لإلنرتبول هذا املفهوم يف مؤمتر دويل عأقد يف الهاي (هولندا) ،بقوله ’’لقد أظهرت التجربة
أن عمليات االنتش ح ح ح ححار امليداين معقدة وتتطلب اس ح ح ح ححتجابة موحدة عند تقدمي الدعم يف املوقع يف أعقاب حص ح ح ح ححول
الكارثة ،سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان ( ‘‘...النشرة اإلعالمية لإلنرتبول.)2013 ،
وبغية وض ح ح ححع املعايري وحفظها ومراجعتها وتعزيز التعاون واالتس ح ح ححاق الفعالني على الص ح ح ححعيد الدويل ،يهيب اإلنرتبول
بكل من البلدان األعض ح ح ح ح ححاء التخطيع واإلعداد لعمليات حتديد هوية ض ح ح ح ح حححايا الكوارث .بيد أنه يف حال حدوث
كارثة يف بلد يفتقر إ قدرة خاص ح ح ححة به على حتديد هوية ض ح ح حححايا الكوارث ميكن ،عن طريق اإلنرتبول وش ح ح ححبكاته،
طلب الدعم الذي تقدمه أفرقة حتديد هوية ضحايا الكوارث من بلدان أخرى.
وقد أيدت هذا الدليل جلنة اإلنرتبول الدائمة لتحديد هوية ضح ح ح ح ح ح حححايا الكوارث وفريق اإلنرتبول التوجيهي لتحديد
هوية ض حححايا الكوارث وجيرى الرتويج له بوص ححفه املعيار الدويل للقيام بعمليات حتديد هوية ض حححايا الكوارث اعتبارا
من تاري نشره رمسيا.

 .2الغرض من دليل اإلنتربول لتحديد ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

يقدم دليل حتديد هوية ضح ح ح ح ح حححايا الكوارث (حتديد اهلوية) مبادئ توجيهية كي تسح ح ح ح ح ححتخدمها البلدان األعضح ح ح ح ح ححاء يف
اإلنرتبول يف حتديد هوية ضحححايا الكوارث .وميكن اسححتخدامه أيضححا للمسححاعدة يف إنشححاء أفرقة حتديد هوية ضحححايا
الكوارث ويف إدارة عمليات حتديد اهلوية من قبل البلدان اليت تفتقر حاليا إ القدرة على حتديد اهلوية أو اليت مل
تواجه مثل هذه احلاالت العملياتية قع.
وقد أ َّ
أعد الدليل حبيث يس ح ححتفيد منه نوعان من املس ح ححتخدمني ا املديرون واملخططون االسح ح حرتاتيجيون ،واملمارسح ح حون
العمليححاتيون .وينبغي لل حدليححل أن يكون مفيححدا للفراد الححذين لححديهم خربة يف جمححايل إنفححاق القححانون واألدلححة اجلنححائيححة،
وكذلك للسلطات الوطنية واحمللية ،فضال عن املنظمات املسؤولة عن التخطيع حلاالت الطوارئ.
كما أ َّ
أعد الدليل حبيث ال يكون تفصححيليا أو ناهيا .فهو وثيقة ميكن اسححتخدامها كأداة مرجعية سححهلة ميكن تطبيقها
على نطاق واس ححع على الص ححعيد الدويل من أجل وض ححع معايري أس ححاس ححية إلجراء عملية لتحديد اهلوية .وتقدم الوثيقة
معايري واس ححعة النطاق وتوص ححيات ميكن للمخططني واملمارس ححني تفس ح حريها وفهمها من أي مس ححتوى كانوا .وتتض ححمن
الوثيقة مبادئ توجيهية وهيكليات مرنة ما فيه الكفاية مبا يتيح هلا مراعاة أوجه االختالف والتباين يف االختصح ح ح ححا
القضائي للنظم القانونية والسياسات واملمارسات.
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ويتضححمن الجزء ألف من هذا الدليل مواد مرجعية رفيعة املسححتوى تتصححل بإجراء عمليات حتديد اهلوية ،وإن كان يف
اإلمكان االطالع على مزيد من املعلومات املفص ححلة املس ححهبة من خالل التذييالت املرفقة يف الجزء باء من الدليل.
وتعرض التذييالت املرفقة اخلطوط العريض ح ح ححة للمعلومات العملياتية واإلجرائية املعدَّة لالس ح ح ححتخدام يف اجلوانب التقنية
موحدة للممارسححني وإن كان مضححموها ما زال
الرئيسححية للقيام بعملية حتديد اهلوية .وميكنها أيضححا أن توفر مقاربات َّ
واسعا ما يكفي مبا يتيح التصرف وفق ممارسات أو ظروف دولية خمتلفة.
وإضح ح ححافة إ قلك ،يقدم هذا الدليل املسح ح ححاعدة يف اسح ح ححتخدام اسح ح ححتمارات اإلنرتبول املوحدة لتحديد هوية ض ح ح ححايا
الكوارث .وينبغي اس ححتخدام هذه االس ححتمارات من أجل توثيق بيانات حتديد هوية الض حححايا قبل الوفاة وبعد الوفاة.
ومن املمكن أيضححا اسححتخدام هذه االسححتمارات يف حاالت إفرادية ملسححاعدة املمارسححني يف تعزيز إملامهم حبالة معينة.
وميكن استخدامها إما يف شكل مطبوع ،كملفات يف شكل  PDFجيرى تنزيلها من ال صفحة الرئيسية ،أو يف شكل
إلكرتوين يف نظام للرباجميات.
واس ح ححتخدمت هذه الوثيقة مص ح ححطلحات معينة ،ال س ح ححيما يف ما يتعلق بوظائف أو كيانات حمددة ،فقد مت قلك من
أجل إبراز األدوار واملسححؤوليات واملهام الرئيسححية الشححائعة يف مواقع الكوارث الواسححعة النطاق .لذا ،فمن املسحلَّم به أن
املواصححفات واملسح َّحميات قات الصححلة بكل دولة أو جهة قضححائية خمتصححة ميكن أن تتغري ،وإن كان يأعترب أن من املهم
ألي خطة استجابة ،بصرف النظر عن املصطلحات املستخدمة ،أن تستوعب هذه املهام واألدوار بشكل واف.
وأخريا ،وبغية إبقاء الدليل مواكبا للعص ح ح ح ححر ،ميكن حتديث كل تذييل يف الجزء باء بش ح ح ح ححكل مس ح ح ح ححتقل ،ما يغين عن
احلاجة إ إجراء تنقيح كامل للدليل على فرتات منتظمة.
 1.2المبادئ التوجيهية

عودة إلى المحتويات

تعمل أفرقة حتديد هوية ضح ح ح ح حححايا الكوارث على حنو متعدد االختص ح ح ح ح حاصح ح ح ح ححات ،مسح ح ح ح ححتعينة خبدمات خرباء متنوعي
االخت صا صات عند االقتضاء ،للتعاون يف حتديد هوية الضحايا .وكمبدأ أساسي ،ينبغي تطبيق أعلى املعايري جودة
ومعاملة الض ح ح ح حححايا بكرامة واحرتام .ومن الض ح ح ح ححروري أيض ح ح ح ححا تلبية احتياجات األقارب برأفة واحرتام وص ح ح ح ححدق لتقدمي
إجابات هلم وإشاعة شعور باليقني يف أوساطهم يف أقرب وقت ممكن عمليا.
يرجح أن
لقد بيَّنت التجربة أن التعاون مع األفرقة الوطنية األخرى لتحديد هوية ض ح ح ح حححايا الكوارث له مزاياه عندما َّ
عم ،عند وجود ض ح ح ح حححايا من دول أخرى ينبغي للدولة
يكون ض ح ح ح حححايا الكوارث من جنس ح ح ح ححيات خمتلفة .وبص ح ح ح ححورة أ ّ
املسح ححؤولة أن تبذل قصح ححارى جهدها لضح ححمان مشح ححاركة تلك الدول ،أقلّه من جانب ضح ححباط االتصح ححال .ويتسح ححم هذا
التدبري بأ ية خاصح ححة بالنسح ححبة إ األطباء األخصح ححائيني وأخصح ححائيي طب األسح ححنان ،وكذلك ضح ححباط الشح ححرطة الذين
يوفرون إمكانية وصحول أجهزة الشحرطة إ املنظومات الشحرطية ال سحيما قواعد البيانات الوطنية (بصحمات األصحابع،
البصمة الوراثية) إن أوجدت ،من أجل تيسري تبادل املعلومات (ال سيما معلومات ما قبل الوفاة).
وتشح ححكل ممارسح ححة التواصح ححل املفتوال وإبداء االحرتام والتحلي بالنزاهة ِمسات مميزة للمبادئ اليت ينبغي أن تسح ححتند إليها

عمليات حتديد هوية ضحايا الكوارث ،وهذه املبادئ حتظى بتأييد اإلنرتبول وهو يعمل بقوة على تعزيزها.
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 2.2اإلدارة السليمة لتحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

يف جمتمعنا العاملي ،نادرا ما يكون أثر الكوارث حمصورا على الصعيد الوطين .ويف كثري من األحيان ،يكون الضحايا
مواطنني من بلدان عدة .ونتيجة لذلك ،فإن س ح ح ح ححلطات البلدان اليت كان س ح ح ح ححقع هلا مواطنون ض ح ح ح حححايا كارثة معينة
تتحمل مسح ح ححؤولية مشح ح ححرتكة عن التعامل بشح ح ححكل أخالقي وشح ح ححفاف وإنسح ح ححاين مع مجيع الضح ح حححايا .ومع قلك ،فإن
س ح ححلطات البلد الذي وقعت فيه الكارثة تتحمل املس ح ححؤولية الرئيس ح ححية عن التعامل مع الض ح حححايا .إن اس ح ححتقاللية البلد
الذي أصيب بالكارثة وانطباق نظامه القانوين حيظيان بالقبول واالحرتام على الصعيد الدويل.
وينطبق هذا املبدأ األس ح ححاس ح ححي أيض ح ححا على عملية حتديد هوية ض ح حححايا الكوارث .وبغية تقدمي الدعم واملس ح ححاعدة يف
حتديد هوية املتوفني ،غالبا ما تأرس ح ح ح ح ح ح حل أفرقة لتحديد هوية ضح ح ح ح ح ح حححايا الكوارث من البلدان اليت يأعتقد أن عددا من
مواطنيها هم بني ضحايا الكارثة من أجل تقدمي امل ساعدة إ البلد الذي وقعت فيه الكارثة .ويف السنوات األخرية
سححاد لغع يف بعض احلاالت بني بلد السححلطة املسححؤولة والبلدان املقدمة للمسححاعدة يف ما يتعلق بأدوار ومسححؤوليات
كل منها.
لذا ،فإن التحديد الواضح ملبادئ املشاركة والقيام بعمليات مشرتكة يساعد يف حتقيق التزامن بني العناصر السياسية
والدبلوماسححية واملتعلقة بإنفاق القانون وغريها من العناصححر قات الطابع املؤسحسححي من اسحرتاتيجية لالسححتجابة لتحديد
هوية ض ح ح ح ح حححايا الكوارث ،ويتيح لقادة البلد املعين فهم اهلدف والقص ح ح ح ح ححد النهائيني من الدعم املقدم يف جمال حتديد
هوية ضحايا الكوارث إ بلدهم بعد وقوع الكوارث مباشرة.
وعليه ،يتس ح ححم تنس ح ححيق األنش ح ححطة التالية باأل ية لتحقيق اس ح ححتجابة فعالة للكوارث .ويبدأ هذا التنس ح ححيق فور حدوث
الكارثة ،ومن الضروري رسم معامل عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث بإيالء االعتبار ملا يلي:







التشريعات واالختصا القضائي واالتفاقيات الوطنية
توصيات اإلنرتبول املتعلقة بتحديد هوية ضحايا الكوارث
ترتيبات القيادة والسيطرة
إدارة املعلومات وحتليل األوضاع
حتديد املوظفني املطلوبني واملوارد املادية
االتصاالت واملعلومات

ويرد مزيد من املعلومات املفصلة عن هذه املبادئ البالغة األ ية يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييلني  1و.2
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 3.2مراحل عملية تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

عملية حتديد هوية ض حححايا الكوارث هي س ححلس ححلة معرتف هبا دوليا من األنش ححطة جرى وض ححعها على مدى س ححنوات
عدة .وقد اختأربت يف كوارث واس ح ح ححعة النطاق يف عدد من املناطق يف مجيع أحناء العامل وهي أثبتت أها طريقة ميكن
االعتماد عليها وميكن فيها مطابقة بيانات الضح ح حححايا يف شح ح ححكل مواد ما بعد الوفاة ببيانات املفقودين .واهلدف من
عملية املطابقة هذه هي التثبت من هوية الرفات البشرية.
ومع أن التكنولوجيا يف شكل منتجات الرباجميات املتطورة عززت إ حد كبري مستويات الكفاءة خالل عملية حتديد
هوية ضحايا الكوارث ،فإنه ينبغي أن يكون ماثال يف األقهان أن هذه التطورات ال ميكن أن حتل حمل املهارات
املتخصصة اليت تشكل عنصرا حيويا عند التعاطي مع أسر الضحايا وأصدقائهم ،أو يف التوصل إ استنتاجات
لتحديد اهلوية من خالل حتليل دقيق للبيانات قات الصلة .لذا ،ينبغي إدراج هذه املهارات يف أفرقة منسقة ومنسجمة
للتأكد من أن املراحل التالية من عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث جترى بفعالية وكفاءة (ميكن تنفيذ مراحل عملية
حتديد هوية ضحايا الكوارث بشكل متزامن ،وقلك رهنا بظروف الواقعة):





املرحلة  :1مكان احلادث (جتهيز الرفات البشرية واملمتلكات يف مكان الكارثة).
صل يف املشرحة).
املرحلة  :2ما بعد الوفاة (إخضاع الرفات البشرية لفحص مف َّ
املرحلة  :3ما قبل الوفاة (مجع بيانات املفقودين من مصادر خمتلفة).
املرحلة  :4املطابقة (مطابقة بيانات ما بعد الوفاة ببيانات ما قبل الوفاة).
>

عملية تحديد هوية ضحايا الكوارث
بيانات الضحايا

+

املرحلة  :1مكان احلادث
املرحلة  :2ما بعد الوفاة

بيانات المفقودين
املرحلة  :3ما قبل الوفاة

=

تحديد الهوية
املرحلة  :4املطابقة

بيانات المفقودين
تحديد الهوية
احل حتديد هوية ضحايا الكوارث.
اإليضاحات بشأن تفاصيل مر
سريد يف الدليل الحقا مزيد من

 4.2تصنيف الكوارث

عودة إلى المحتويات

يف سياق حتديد هوية ضحايا الكوارث ،متثل الكارثة حدثا غري متوقع يؤدي إ وفاة عديد من األشخا  .وميكن
ألنواع عححدة من األحححداث املختلف حة أن تؤدي إ كوارث قححد تتطلححب تطبيق عمليححة حتححديححد اهلويححة .فقححد يكون من
الضححروري مثال إجراء عمليات حتديد هوية ضحححايا الكوارث يف أعقاب حصححول حوادث مرور أو كوارث طبيعية أو
حوادث تقنية (حرائق ،انفجارات) أو اعتداءات إرهابية أو أحداث وقعت يف سح ح ح ح ح ح ححياق احلروب .ومن املهم التمييز
بني األش ححكال املفتوحة واملغلقة للكوارث ألن تص ححنيف هذه األحداث ميكن أن يؤثر تأثريا كبريا يف املقاربة املتبعة يف
االستجابة لتحديد اهلوية.
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 1.4.2الكوارث المفتوحة

عودة إلى المحتويات

الكارثة املفتوحة هي حدث مأسوي ضخم يتسبب يف وفاة عدد من األشخا اجملهولني الذين ال تتوفر هلم سجالت
أو بيانات وصف مسبقة .ومن الصعب احلصول على معلومات عن عدد الضحايا الفعلي يف أعقاب هذه األحداث
نظرا لعدم وجود نقطة مرجعية يف وقت مبكر للشروع يف وضع قائمة باملفقودين .لذا ،من الضروري إجراء حتقيق
كاف وواف للحصول على قائمة دقيقة بالضحايا احملتملني بغية بدء إجراءات حتديد اهلوية .ومن األمثلة العملية
على الكارثة املفتوحة التجمعات العامة ،اليت ال تتوفر هلا أي قائمة رمسية ميكن أن تسلع الضوء على الضحايا
احملتملني.

 2.4.2مراحل عملية تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

الكارثة املغلقة حدث مأسوي ضخم يتسبب يف وفاة عدد من األفراد الذين ينتمون إ جمموعة معروفة حمددة (مثل
حادث حتطم طائرة هلا قائمة ركاب) .وكقاعدة عامة ،ميكن احلصول على بيانات مقارنة ملا قبل الوفاة يف وقت أسرع
يف حالة الكوارث املغلقة نظرا لوجود نقطة مرجعية مثل قائمة ركاب أو سجل باحلضور يف مناسبة ما.
وميكن أيضا مصادفة حادثة تكون مزجيا من كارثة مغلقة ومفتوحة يف آن (مثل حتطم طائرة يف منطقة عامة) .ومع
أن إجراء تقييم أويل للمكان ميكن أن يؤدي إ تصنيفه ،فإن من املهم التحلي بذهنية منفتحة يف حال كانت
التقارير واملعلومات األو الواردة خاطئة أو ناقصة.

 .3مقارنة قائمة على التعاون في إدارة الكوارث

عودة إلى المحتويات

 1.3مبادئ عامة

عودة إلى المحتويات

يشحار العديد من الوكاالت املتخصحصحة يف االسحتجابة لكارثة معينة ،لذا من املهم أن نعرتف ونقدر بأن لكل منها
دورا هاما جدا تؤديه وجمال مسححؤولية تضححطلع به .ويشححكل حتديد اهلوية جزءا من االسححتجابة حلالة الطوارئ وللتأكد
من أن اإلدارة الفعالة لتحديد اهلوية تستفيد إ أقصى حد من اخلربات واملشورة واملوارد املتاحة اليت تسهم هبا هذه
الوكاالت ،كما أنه من الضروري استحداث وتطبيق هيكليات وخطع وترتيبات اتصال فعالة.
وبسححبب احلال الضححبابية اليت تسححود مدى الضححرر احلاصححل ،وتوقف اخلدمات وعدم توفر معلومات موثوق هبا ،غالبا
ما تربز صححعوبة يف إجياد اسححتجابة فورية حلالة الطوارئ بعد حصححول أي كارثة .بيد أن التنسححيق على كل املسححتويات
(احمللي و/أو اإلقليمي و/أو الوطين و/أو الححدويل) أمر ال بححد منححه .ومع أن خطع االسح ح ح ح ح ح ححتجححابححة للكوارث كثريا مححا
تتضححمن آليات تنسححيق تأتبع يف كوارث حمددة ،فهي قد ال تكون متاحة على الفور يف أعقاب أي كارثة .ويف مطلق
مصممة ملواجهة كل صغرية وكبرية حلادث معني.
األحوال ،عادة ما تكون هذه اخلطع عمومية املنحى وغري َّ
وال ميكن التأكد من التنسيق الفعال يف عملية االستجابة للكوارث إال عند تطبيق هيكلية قيادية وتنظيمية تعمل
بشكل مناسب .وهذه هي حتديدا احلال يف حتديد اهلوية حيث يكون مطلوبا من وكاالت ومنظمات متعددة،
تضطلع مبهام ومسؤوليات متنوعة ومتنافسة ،العمل معا .لذا فإن اعتماد هيكليات قيادية وقنوات اتصال حمددة
بوضوال ميكن أن يتالىف حصول التباس أو خلل يف العمل .وتشكل االستجابة لتحديد اهلوية جزءا من االستجابة
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الشاملة للكوارث ،ومن الضروري إدراج خمتلف عناصر قيادة حتديد اهلوية يف اهليكلية التنظيمية للسلطة الطليعية.
واألهم من كل قلك هو أنه ينبغي أن تسود قهنية مرنة عند إدماج عمليات حتديد هوية ضحايا الكوارث لالستجابة
املتعددة االختصاصات حلاالت الطوارئ مبا يقلل من البلبلة إ أدىن حد ويتيح حتقيق األهداف املشرتكة.
 2.3تنسيق االستجابة لتحديد هوية ضحايا الكوارث مع االختصاصات األخرى

عودة إلى المحتويات

ما إن يرد عرض عام وتقييم أوليان للوض ح ح ححع من مكان الكارثة ،ينبغي على الفور تش ح ح ححكيل وحدات عملياتية خمتلفة
لالضح ححطالع بأنشح ححطة االسح ححتجابة للكارثة .وينبغي أن تكون هذه الوحدات واضح حححة مبا يتيح التعرف إليها بس ح حهولة
ومكلَّفة مبهام ومسؤوليات حمددة.
وينبغي أيضا للسلطة الطليعية استحداث هياكل تعزز التواصل الفعال بني الوحدات العملياتية للتأكد من نقل
املعلومات احليوية إ اجلهات املتلقية املناسبة ومنها .وخالل عمليات االستجابة املتعددة اجلنسيات ،تتسم القرارات
املبكرة بشأن إجراءات ولغة وهيكلية مهمة االستجابة بأ ية بالغة لتعزيز التنسيق.
وبالنسححبة إ وكاالت االسححتجابة املتخص حصححة اليت حيتمل أن حتضححر إ مكان الكارثة ،فهي تقتصححر يف بادئ األمر
يرجح أن حت ضر األجهزة املتخص صة التالية
على أجهزة الشرطة واإلطفاء واإلسعاف .ولكن مبشاركة موارد إضافيةَّ ،
للعمل إ جانب أفرقة حتديد هوية ضحايا الكوارث:








أخصائيو االستجابة حلاالت الطوارئ (كالشرطة واإلطفاء واإلسعاف)
وحدات اإلنقاق (كالبحث واإلنقاق)
وحدات التحقيق (كاحملققني يف اجلرائم واحلرائق)
أجهزة األدلة اجلنائية (كمعايين موقع احلادث وموقع ما بعد االنفجار)
وحدة التحقيق يف الكوارث (كوحدة السالمة اجلوية)
وحدة االستخبارات
وحدة شؤون اإلعالم (كوسائل اإلعالم).

ويقدم املخطع التايل مثاال أوليا على هيكلية االسح ح ح ححتجابة املتعددة االختصح ح ح ححاصح ح ح ححات حلصح ح ح ححول كارثة .وتبعا لطبيعة
االستجابة واإلجراءات احمللية واألجهزة املشاركة ،ميكن أن تتغري اهليكلية وقنوات اإلبالغ إ حد كبري .غري أن هذا
املثال يسححلع الضححوء على ضححرورة االعرتاف بأن األحداث اليت تنطوي على إصححابات مجاعية ميكن أن تشححمل طائفة
واسعة من األجهزة والسلطات اليت ينبغي الختصاصات حتديد اهلوية أن تعرتف هبا وتعمل معها.
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>

مثال :هيكلية إدارة االستجابة لحاالت الكوارث
الحكومة والسلطة القضائية المختصة

التنسيق بين األجهزة

السلطة الطليعية
االستخبارات وإدارة
المعلومات

وحدات
التحقيق

وحدة التحقيق في
الكوارث

وحدات
اإلنقاذ

الدعم اللوجستي

الشرطة واإلطفاء
واإلسعاف

تحديد هوية
ضحايا
الكوارث

إدارة اإلعالم

األجهزة األخرى

ضباط االتصال

لتكوين فكرة عن هذه اخلدمات املتخصصة ،يرد مزيد من املعلومات عنها يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل .3
 3.3االستجابة األولية للسلطة الطاليعية

عودة إلى المحتويات

ينبغي للسلطة الطليعية أن تتو قيادة العملية ككل للتأكد من التنسيق الفعال بني املوظفني واملوارد .ويف معظم
احلاالت تتو الشرطة املسؤولية عن قيادة العملية ،بيد أن هذا األمر قد خيتلف تبعا للمنطقة واالختصا القضائي.
وعند وصول األصول املختصة إ مكان الكارثة ،فإن إحدى األولويات الرئيسية هي احلصول على حملة عامة عن
نطاق احلادث حىت ميكن اختاق قرار بشأن املوارد املطلوبة والعمليات الالزمة املزمع تنفيذها.
ومع أن األولوية األو خالل عملية االستجابة تنطوي على إنقاق الناجني والتقليل من اخلسائر يف األرواال إ أدىن
حد ،فثمة طائفة واسعة من القضايا اهلامة اليت يتعني على السلطة الطليعية أن تنظر فيها ،ما يعين أنه ينبغي تكوين
تقدير كامل حلجم الكارثة من خالل احلصول على وقائع أكيدة.
وما إن تتوفر معلومات كافية ينبغي للسححلطة الطليعية اليت تضححطلع باملسححؤولية القيادية عن عملية االسححتجابة للكارثة
أن تسعى إ استيفاء االعتبارات التالية يف أقرب فرصة ممكنة:










طبيعة الكارثة ،سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان أو جنائية.
تصنيفها ،سواء كانت مفتوحة أو مغلقة أو مزيج من االثنني.
حجم األضرار اليت حلقت بالبنية التحتية وتقديرها الكمي.
عدد الضحايا.
احلاجة إ نقل املصابني/املتوفني.
معلومات عن عدد املفقودين.
حجم األضرار يف املمتلكات.
حتديد أجهزة االس ححتجابة للكارثة (كفوج اإلطفاء ،وخدمات اإلنقاق يف حاالت الطوارئ ،وأفراد الش ححرطة)
املوجودة حاليا يف املوقع.
حتديد األجهزة اإلضافية املطلوبة لالستجابة.
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1.3.3

توضح ححيح مهام األجهزة يف مكان احلادث وكيفية االتصح ححال هبا والس ح ححيطرة عليها وتوجيهها حتقيقا للهداف
املشرتكة.
يف حال كان بدأ اختاق تدابري اإلنقاق و/أو االنتشال ،حتديد املهلة املرجحة اليت تستغرقها التدابري.
بيان التغيريات احلالية واملرجحة يف مكان الكارثة.
توضيح عن توقيت احلصول على إحاطات عن الوضع من مكان احلادث.
توضيح من هم املسؤولون الذين يتعني تقدمي إحاطة إليهم ومىت.
توضيح هيكليات االتصال للتأكد من بقاء مجيع األطراف املشا ِركة على ِعلم مبا جيري ومن عملها بشكل
منسق.
االحتفاظ بسجل حمدَّث بكل قرارات القيادة وخططها لالستجابة.
اجلوانب األمنية واملخاطر قات الص ح ححلة (مثال نش ح ححوب حريق ،انفجار ،اعتداء باملواد الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية ( ،)CBRNأو غري قلك).

التدابير األولية المتخذة من السطة الطاليعية لضبط األمن في مكان الكارثة

عودة إلى المحتويات

كثريا ما ميكن لقرارات اإلدارة املتصلة مبكان الكارثة أن تؤثر يف سري العمل يف مراحل أخرى من عملية حتديد هوية
ض حححايا الكوارث .فعلى س ححبيل املثال ،إقا حص ححل خلل يف العمليات املرتبطة مبعاملة الرفات البش حرية أو املمتلكات،
ميكن أن يثري قلك صح ح ح ح ح ححعوبات يف عمليات حتديد اهلوية والتسح ح ح ح ح ححليم .وبغية التقليل إ أدىن حد من خطر حدوث
قلك ،من األ ية مبكان بالنسح ححبة إ قيادة عملية حتديد اهلوية أن تشح ححدد للسح ححلطة الطليعية على ض ح حرورة اسح ححتخدام
تدابري السح ح ح ح ح ححيطرة على مكان احلادث يف أقرب فرصح ح ح ح ح ححة .وبغية تطويق مكان الكارثة وحظر ارتياده على األفراد غري
املأقون هلم ،ينبغي تنفيذ التدابري األمنية التالية يف املوقع:








2.3.3

معرفة نوع ونطاق العوائق/الطوق اخلارجي.
حظر مشاهدة املوقع على األشخا غري املأقون هلم.
دون فيه
استحداث وحفظ مسار مقاربة مشرت خاضع للمراقبة إ مكان احلادث مزود بسجل توقيت ي َّ
دخول اجلميع إ املوقع ومغادرهتم له.
حفظ س ح ح ح ح ح ح حج ححل جبميع األفراد املوجودين يف املوقع لتح ححدي ححد الغرض من وجودهم واإلقن املمنوال هلم؛
وتسجيل البيانات اخلاصة بذلك وإخالء منطقة الطوق األمين من األشخا غري املأقون هلم.
استحداث نقاط جت عمع وجتميع يف منطقة الطوق األمين ألغراض التنسيق.

التقييمات األولية للمخاطر واألخطار التي تجريها السلطة الطاليعية

عودة إلى المحتويات

مع أنه قد يكون الزما للمسححتجيبني األأول ،مبن فيهم أفراد حتديد هوية ضحححايا الكوارث ،أن يصححلوا يف وقت مبكر
إ مكان احلادث ،فإنه ينبغي للسححلطة الطليعية معاجلة قضححايا الصحححة والرعاية والسححالمة الوظيفية أو التخفيف من
أثرها قبل نشر األفراد املعنيني .وعليه ،ينبغي تنفيذ األنشطة التالية:




مجع املعلومات عن األخطار املتصلة باملباين/األخطار اإلنشائية.
النظر يف اختاق تدابري لكشف املواد اخلطرة.
إعداد تقييم شامل للمخاطر.
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ملحوظة :سريد حبث أكثر تفصيال هلذه االعتبارات اهلامة يف هذا الدليل الحقا.
3.3.3

التقييم األول لمكان الكارثة

عودة إلى المحتويات

عند تض ح ح ححا ل الض ح ح ححرورة امللحة إ االس ح ح ححتجابة الطارئة ،من األ ية مبكان إجراء تقييم منس ح ح ححق ملكان احلادث .ومن
املرجح أن يش ححمل قلك االس ححتعانة باختص ححاص ححات عدة ،وينبغي للس ححلطة الطليعية أن تكون هي اجلهة املش ححرفة على
إجرائها وتنسيقها.
ويف ما يتعلق باملسح ح ححؤولية عن حتديد هوية ضح ح حححايا الكوارث ،ينبغي لفريق سح ح ححبّاق (يضح ح ححم كبري أعضح ح ححاء فريق حتديد
اهلوية ،وطبيب األدلة اجلنائية ،والش ح ح ححرطة ،وغريهم من األخص ح ح ححائيني عند االقتض ح ح ححاء) أن يكون أول من حيض ح ح ححر إ
مكان الكارثة لتقييم الوضح ح ح ح ححع ووضح ح ح ح ححع خطة إلدارة مكان الكارثة .ومن العوامل اليت ينبغي النظر فيها عند وضح ح ح ح ححع
اخلطة:








4.3.3

نطاق مكان الكارثة (حجمها واملخاطر وأي عوامل أخرى يلزم مراعاهتا).
حالة اجلثث أو الرفات البشرية وعددها احملتمل.
تقدير حجم املمتلكات املزمع معاملتها.
تقدير املدة احملتملة للعملية.
املؤسسات أو األفراد اآلخرين من اجملال الطيب-القانوين الذين يتعني عليهم االستجابة (كاستقدام معدات
أو خربات خاصة إ مكان الكارثة).
املنهجية الالزمة لرفع الرفات البشرية (تكوين األفرقة وعددها)
نقل املتوفني
حفظ املتوفني واملمتلكات

التخطيط التمهيدي من أجل إدارة مكان الكارثة

عودة إلى المحتويات

ما إن جيمع الفريق السبّاق لتحديد هوية ضحايا الكوارث معلومات كافية ،حىت يتعني بدء التخطيع لتسهيل اتّباع
مقاربة منطقية ومنظَّمة ومنس ح ححقة لتجهيز مكان الكارثة .وبغية حتس ح ححني جودة خطة إدارة مكان الكارثة ،ينبغي عقد
اجتماع قبل بدء العملية من أجل ما يلي:




توضيح وختطيع أهداف حتديد هوية ضحايا الكوارث واملنهجيات العامة وخباصة ال شروط والعمليات اليت
ينطوي عليها تسجيل ونقل الرفات البشرية واملمتلكات.
تقييم املدة احملتملة للعملية واملوارد املطلوبة إلاجناز كل املهام.
حتديد املشاركني اخلارجيني الرئيسيني ألخصائيي حتديد هوية ضحايا الكوارث الذين سيلزم االستعانة هبم.

إن التخطيع جزء حيوي من جهود ضمان إدارة مكان الكارثة بشكل صحيح وينبغي ختصيص وقت كاف إلجرائه
بشكل كاف وواف .وعالوة على قلك ،يتعني تعميم اخلطة على كل الوكاالت واألجهزة املشا ِركة للحد من االرتبا
يف مكان الكارثة .واملهم أيضا هو أنه جيب إحاطة السلطة الطليعية باخلطة النهائية إلدارة مكان .وسيجرى التطرق
الحقا يف هذا الدليل إ مزيد من املشورة بشأن التخطيع واإلدارة من منظور حتديد هوية ضحايا الكوارث.
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 .4الهيكلية القيادية لعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث والمسؤوليات المترتبة عليها

عودة إلى المحتويات

من الض ححروري وض ححع ترتيبات القيادة اهليكلية لتحديد هوية ض حححايا الكوارث حبيث تظل كل مراحل العملية من َّس حقة
وحتت السححيطرة واملراقبة .وتتطلب هذه اهليكلية قنوات إبالغ حمددة للتأكد من إيصححال وتفسححري املعلومات بدقة من
قبل أص حححاب املناص ححب الرئيس ححية .ويتعني أيض ححا على هذه اهليكلية التأكد من حص ححول اتص ححال فعال مع األعض ححاء
الرئيسيني يف قيادة االستجابة الشاملة للكوارث واألطراف املشاركة األخرى كاألجهزة والبلدان األخرى والسفارات.
إن نطاق اهليكلية القيادية لتحديد اهلوية قابل للتوس ح ح ح ح ححيع تبعا حلجم الكارثة وطبيعتها ،ولكن من الض ح ح ح ح ححروري تعيني
موظفني قوي خربة ومدربني على حنو مناسح ح ح ح ححب يف اجملاالت الرئيسح ح ح ح ححية التالية من عملية حتديد اهلوية ،وأن يديروها
على حنو متسم بالكفاءة:
اإلدارة






دور قائد عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث
املرحلة  :1التنسيق يف مكان الكارثة
املرحلة  :2التنسيق يف مرحلة ما بعد الوفاة
املرحلة  :3التنسيق يف مرحلة ما قبل الوفاة
املرحلة  :4تنسيق املطابقة

األخصائيون
مدربني وقوي خربة بأ ية خاصح ححة لعملية حتديد هوية ضح حححايا الكوارث .ويف ما يلي
تتسح ححم االسح ححتعانة بأخصح ححائيني َّ
االختصاصات الرئيسية املعرتف بأها االختصاصات اليت تتطلبها اجلوانب التقنية من عملية حتديد اهلوية:






أطباء األدلة اجلنائية
أطباء األسنان للدلة اجلنائية
خرباء بصمات األصابع (خرباء نتوءات االحتكا )
علماء البيولوجيا اجلنائية/أخصائيو علم الوراثة
علماء األنرتوبولوجيا اجلنائية

وإضححافة إ هذه االختص حاصححات الرئيسححية ،مثة جمموعة من اخلدمات األخرى اليت حيتمل االسححتعانة هبا لدعم عملية
حتديد هوية ضحايا الكوارث ،تشمل:







املصورون الفوتوغرافيون
أطباء األشعة
أفرقة إجراء املقابالت
مديرو املمتلكات
مسجلو مكان الكارثة وما بعد الوفاة
أفرقة ضمان اجلودة (معلومات وبيانات مراقبة اجلودة)
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مجع األدلة وأفرقة اإلدارة
مديرو املشارال
احملققون
ضباط اللوجستيات
ضباط االتصال
ضباط شؤون املفقودين
أخصائيو تكنولوجيا املعلومات
املوظفون املسؤولون عن إدارة السجالت ومراقبتها.










وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن األدوار املرتبطة هبذه االختص ح حاصح ححات يف اجلزء باء من هذا الدليل يف
التذييالت  4و 5و 6و.7
 1.4الهيكلية القيادية لعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

يرد عرض للهيكل التنظيمي األس ح ححاس ح ححي للهيكلية القيادية لتحديد هوية ض ح حححايا الكوارث يف الرس ح ححم البياين التايل.
نموقج األس ح ح ححاس العمليايت لعملية حتديد اهلوية ،ولكن يف اإلمكان توس ح ح ححيع نطاقها لتش ح ح ححمل روابع
ويش ح ح ححكل هذا ال أ
وجماالت للدعم وأدوار اتصححال إضححافية .وعادة ما متلي أي توس حيع أو تعديل طبيعةأ و/أو تعقيد احلادث ،أو اإلطار
اهليكلي أو القانوين أو اإلجرائي املطبَّق يف الوالية القضائية قات الصلة أو البلد املعين.
>

الهيكلية القيادية العادية لعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث
السلطة الطليعية
التنسيق مع خدمات االستجابة
األخرى

ضباط (ضابط)
السالمة

الدعم
اللوجستي

المعلومات
واالتصاالت

المطابقة
األقسام
المختصة
الدعم في
مجال
تكنولوجيا
المعلومات
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قائد تحديد هوية
ضحايا الكوارث

خدمات الدعم

قبل الوفاة

ما بعد
الوفاة

مكان
الكارثة

األقسام
المختصة

األقسام
المختصة

األقسام
المختصة

أخصائيون
آخرون

ضباط
اتصال

إدارة الممتلكات

إدارةالتعاطي مع
اإلعالم
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1.1.4

تحديد األدوار الرئيسية

عودة إلى المحتويات

ينبغي للفراد املكلفني مبهام ،وال سيما يف موقع الكارثة أن حيملوا عالمات مناسبة كالسرتات أو شارات الذراع أو
أية عالمات مميزة أخرى حتدد بوضح ح ح ح ح ح ححوال الدور الذي يقومون به وتبني أنه مأقون هلم بارتياد املكان ( كال قائد أو
منس ح ححق املكان أو طبيب األدلة اجلنائية أو طبيب األس ح ححنان للدلة اجلنائية أو أمعاين مكان الكارثة) .ويكتس ح ححي هذا
األمر أ ية خاصة عندما تشرت يف العمل وكاالت متعددة سواء كانت وكاالت أو أجهزة حملية أو وطنية أو دولية.
 2.4المسؤوليات اإلدارية المترتبة على عملية تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

مثة جمموعة واس ح ح ححعة من القض ح ح ححايا اليت جيب أن تنظر فيها الس ح ح ححلطات للتأكد من اس ح ح ححتيفاء متطلبات االختص ح ح ححا
القضح ح ح ح ححائي .ويف ما يلي موجز ألبرز الوظائف اإلدارية الرئيسح ح ح ح ححية يف عملية حتديد اهلوية .وال ينبغي أن أمتارس إال يف
مرحلة االس ح ح ح ح ححتجابة حلادث ينطوي على إص ح ح ح ح ححابات مجاعية ،ألن التخطيع املس ح ح ح ح ححبق والتدريب مهمان لتعزيز فعالية
االستجابة وجململ جودة فريق اإلدارة ونتائج حتديد اهلوية.
1.2.4

قائد عملية هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

مبا أن من املطلوب من قائد حتديد اهلوية االض ح ح ح ححطالع باملس ح ح ح ححؤولية العامة عن االس ح ح ح ححتجابة العملياتية حلادث حتديد
اهلوية ،تأعترب املهام التالية بعضا من املهام األساسية اليت يتعني القيام هبا ضمن هذا الدور:










اسح ححتحداث هيكلية قيادة وسح ححيطرة مالئمة لتحديد هوية ضح حححايا الكوارث للتأكد من تنظيم وتنسح ححيق كل
أنشطة حتديد هوية ضحايا الكوارث.
إطالق االس ح ح ح ححتجابة لتحديد هوية ض ح ح ح حححايا الكوارث وفقا للخطع العملياتية و/أو ترتيبات االختص ح ح ح ححا
القضائي املتفق عليها.
تعيني منسقني ملراحل حتديد اهلوية وغريها من الوظائف الرئيسية حسب االقتضاء.
تطبيق آليات واضحة لقنوات االتصال واإلبالغ تيسريا لتنسيق املعلومات وتدفقها.
ضمان احلفاظ على إمكانيات وقدرات كافية ،متخصصة ولوجستية ،لالستجابة للحادث بفعالية.
تقدمي إحاطات إ قاضي التحقيق أو من يعادله يف السلطة وإ السلطة الطليعية املعنية.
ضمان التقيد بشروط الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية.

ميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفص ح ح ححلة عن هذا املنص ح ح ححب واملس ح ح ححؤوليات املرتبطة به يف اجلزء باء من هذا
الدليل يف التذييل .8
2.2.4

قائد عملية هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

من املهم أن يتمتع األفراد املوجلون أدوار التنسيق باملعارف واملهارات املطلوبة اليت تتناسب مع املتطلبات واملسؤوليات
املنوطة هبذه املناصب .ومع أنه ال بد هلؤالء املنسقني أن يكونوا متمكنني من املهارات التقنية الالزمة إلدارة مراحل
حتديد اهلوية بكفاءة ،فإنه من املستحسن أيضا أن ميتلك هؤالء األفراد مهارات وخربات يف إدارة املوظفني.
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فخالل العمل كمنس ححق ،يأتوقع من ش ححاغل هذا املنص ححب أن يكون قادرا على إدارة املوظفني بفعالية من خالل زيادة
قدراهتم إ أقص ححى حد على حتقيق أهداف حتديد اهلوية بش ححكل مجاعي .ومن الض ححروري أيض ححا أن يكون املنس ححقون
قادرين على رصح ححد مجيع جوانب جمال عملهم للتأكد من تطبيق اإلجراءات بشح ححكل صح حححيح ،وأنه جيرى التصح ححدي
للمشح ح ح حاكل على حنو اس ح ح ححتباقي ،وأن قائد حتديد اهلوية يتلقى إحاطة دقيقة عن القض ح ح ححايا الرئيس ح ح ححية .واألهم من كل
قلك ،هو ضرورة قيام املنسقني برصد قضايا الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية عن قرب والتخفيف من حدة هذه
القضايا لدى نشوئها.
لذا فإن توفري فر التدريب للمنسقني يف جمال اإلدارة واإلشراف يف كل اختصا قضائي هو أمر مستصوب من
أجل تنمية وتعزيز املهارات قبل تكليفهم مبهام .وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن أدوار منسححقي مراحل
حتديد اهلوية يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل .8
3.2.4

المنسقون/اإلداريون المختصون لعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

إن تعيني أعضاء رئيسيني لتنسيق االختصاصات واإلشراف عليها شرط هام لعمليات حتديد اهلوية .ومع أن مديري
هؤالء املوظفني األخصح ح حائيني جيب أن يكونوا مؤهلني يف جماالت كل منهم ،فإنه ينبغي هلم أيض ح ححا أن ميتلكوا القدرة
على تنسيق إنتاج النواتج مع االختصاصات األخرى ،أو مع جماالت أخرى من عملية حتديد اهلوية.
وكما هي حال منس ححقي مراحل حتديد اهلوية ،فإنه يتعني على مديري جماالت عمل األخص ححائيني أن يبقوا على علم
جبميع التطورات يف جمال عملهم ومدركني لقضايا الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية.

 .5موجز مراحل تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

حتدد املعلومات التالية مهمة كل من مراحل حتديد اهلوية واالعتبارات الرئيسححية واالسححتجابات اليت يتعني تطبيقها يف
كححل من تلححك املراحححل .وتعرض هححذه املوجزات نظرة عححامححة مقتض ح ح ح ح ح ح حبححة عن العمليححة وميكن االطالع على مزيححد من
املعلومات املفصلة املتعلقة بكل مرحلة يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييالت  4و 5و 6و.7
 1.5المرحلة  :1مكان الكارثة

عودة إلى المحتويات

كمبدأ عام ،تنبغي معاملةأ مكان الكارثة معاملة مسح ح ح حرال اجلرمية ،وأن تبقى كل الرفات البشح ح ح حرية واألدلة واملمتلكات
على حاهلا يف املكان إ حني وصح ححول معايين مس ح حرال اجلرمية واألفرقة املتخص ح حصح ححة لتحديد اهلوية ،وفقا لسح ححياسح ححات
وإجراءات اجلهة القضائية املختصة.
ونظرا إ الطابع املتغري للكارثة ،فإن طريقة التعامل مع املكان والنظام املتبع يف قلك قد خيتلفان .فمثال يف حاالت
وقوع انفجار إرهايب ال بد من تأمني سالمة املكان قبل أن يؤدي معاينو مسرال اجلرمية مهامهم .وعالوة على قلك،
وتبعا للولويات اليت حتددها السلطة الطليعية ،قد يكون من الضروري النظر يف مجع أدلة مادية قبل بدء أي أنشطة
لتحديد اهلوية .ويف هذا املثال ،يأض ح ححطلع بأنش ح ححطة ما بعد االنفجار بالتش ح ححاور مع معايين مسح ح حرال اجلرمية ،وقد يتعني
على املمارسني يف جمال حتديد اهلوية تعديل مقاربتهم من أجل تلبية كل من األولويات املتضاربة.
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ومبجرد وض ححع خطة إلدارة املكان واالتفاق عليها وبدء أنش ححطة حتديد اهلوية ،ميكن عندئذ القيام بعمليات التص ححوير
والتسجيل ووضع العالمات وبتسجيل معلومات ما بعد الوفاة يف استمارات اإلنرتبول للتعايف لتحديد اهلوية (يرجى
العودة إ دليل االسححتمارات يف التذييل  .)9ويتعني تنسححيق أنشححطة املعاملة هذه مع املهام األخرى املضححطلع هبا يف
مكان الكارثة ،مثل تلك املرتبطة بانتش ح ح ح ح ححال الرفات البشح ح ح ح ح حرية واملمتلكات وحفظها ونقلها ،فض ح ح ح ح ححال عن املهام اليت
تنطوي على حفظ األدلة وختزينها.
1.1.5

مسؤوليات التنسيق في مكان الكارثة

عودة إلى المحتويات

منسق مكان الكارثة يف حتديد اهلوية مسؤول عن إدارة األنشطة خالل مرحلة مكان الكارثة يف عملية حتديد اهلوية.
ومن هذه االعتبارات واملسؤوليات الرئيسية ما يلي:








تطبيق مرحلة مكان الكارثة يف اس ح ح ح ح ح ححتجابة حتديد اهلوية وفقا للخطع العملياتية املتفق عليها و/أو ترتيبات
اجلهة القضائية املختصة.
حتديد الشبكة ونظام الرتقيم املزمع اتباعهما بوضوال.
اعتماد قنوات اتصال واضحة من أجل تسهيل تنسيق األنشطة يف موقع الكارثة.
تعيني مراقب ملنطقة إيداع الرفات البشرية وتأكيد مكان منطقة إيداع الرفات البشرية.
تعيني أفرقة ممتلكات إلدارة املمتلكات.
التأكد من التقيد بشروط الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية.

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة عن هذا الدور يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل .8
 2.5المرحلة  :2ما بعد الوفاة

عودة إلى المحتويات

ختض ححع الرفات البشح حرية املنتش ححلة من مكان الكارثة للمعاملة وتأعاين وتودع يف مش ححرحة اختريت هلذه العملية ،إ أن
يبت فيها ويفرج عنها رمسيا قاضح ح ححي التحقيق أو السح ح ححلطة القانونية املختصح ح ححة .وميكن هلذه املشح ح ححرحة أن تكون قائمة
َّ
أصال أو أمستحدثة مؤقتا هلذه العملية.
وتش ححمل عمليات املعاينة واألس ححاليب املطبقة خالل هذه املرحلة التص ححوير الفوتوغرايف وعلم نتوءات االحتكا (رفع
بصمات األصابع) ،وعلم األشعة ،وطب األسنان ،وأخذ عينات البصمة الوراثية ،وإجراء فحو ما بعد الوفاة أو
التش ح ح ح ح حريح .وإض ح ح ح ححافة إ معاينة الرفات البش ح ح ح ح حرية ،جترى معاينة املمتلكات بدقة وتنظيفها وختزينها .وميكن ألغراض
حجل كل املعلومات املسح ححتحصح ححل
املمتلكات هذه أن تشح ححمل جموهرات وأمتعة شح ححخصح ححية ومالبس .ومرة أخرى ،تسح ح َّ
عليها بعد الوفاة خالل هذه املرحلة يف اس ح ح ح ححتمارات اإلنرتبول الوردية ملا بعد الوفاة لتحديد هوية ضح ح ح ح ححايا الكوارث
(يرجى العودة إ التذييلني  10و 11يف دليل االستمارات واإلاجناز).
وعند انتهاء عملية املعاينة وبعد موافقة جلنة حتديد اهلوية/املطابقة ،تعاد الرفات البش ح ح ح ح ح ح حرية إ مكان إيداعها ريثما
حتديد هوية أص ح ح ح حححاهبا رمسيا مبا يرض ح ح ح ححي قاض ح ح ح ححي التحقيق أو الس ح ح ح ححلطة القانونية متهيدا لإلفراج عن الرفات أو
جيرى أ
ترميدها.
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1.2.5

التنسيق في مرحلة ما بعد الوفاة

عودة إلى المحتويات

منس ححق ما بعد الوفاة يف حتديد اهلوية مس ححؤول ،بالتش ححاور مع األخص ححائيني ،عن إدارة ونتائج األنش ححطة خالل عملية
مرحلة ما بعد الوفاة يف حتديد اهلوية .ومن هذه االعتبارات واملسؤوليات الرئيسية ما يلي:









تطبيق اسح ح ح ح ح ح ححتجابة مرحلة ما بعد الوفاة يف حتديد اهلوية وفقا للخطع العملياتية املتفق عليها و/أو ترتيبات
اجلهة القضائية املختصة
تعيني رئيس فريق معين بالرفات البشرية ملا بعد الوفاة يف حتديد اهلوية
تعيني أفرقة ممتلكات إلدارة املمتلكات
التأكد من تطبيق أي توجيه صادر عن قاضي التحقيق أو السلطة القضائية املعادلة له يف ما يتعلق مبعاينة
الرفات البشرية
اعتماد قنوات اتصال واضحة من أجل تسهيل تنسيق األنشطة يف املشرحة
التأكد من التقيد بشروط الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية.

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة عن هذا الدور يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل .8
 3.5المرحلة  :3ما قبل الوفاة

عودة إلى المحتويات

بغية مجع بيانات املفقودين متهيدا مل طابقتها ببيانات الضح ح ح ح ح ح حححايا ،يتعني القيام بعملية مجع يف فرتة ما قبل الوفاة.
وميكن أن تنطوي هذه العملية على أبعاد معقدة عدة ألن هذه املهمة تشمل إجراء مقابالت مع األسر أو األقارب
أو األص ححدقاء للحص ححول على وقائع كافية عن حبيب أحيتمل أن يكون قد تويف .وإض ححافة إ مهمة املواجهة الص ححعبة
هذه ،قد يكون من الضححروري ملمثلني من هذه املرحلة أن ينسححقوا بشححكل وثيق أنشححطتهم مع أنشححطة أجهزة أو دول
أو أجهزة قضائية خمتصة أخرى للحصول على بيانات سابقة للوفاة من أماكن بعيدة.
ويف البداية ،س ح ححرتكز مرحلة ما قبل الوفاة أنش ح ححطتها على قائمة املفقودين تأس ح ححتقى من إفادات القلق اليت يعرب عنها
أفراد األس ح ححر واألقارب أو عن طريق آليات أخرى مثل قائمة الركاب .ويف أعقاب تلقي وتص ح حنيف تلك التقارير عن
املفقودين تش ح ح ح َّحكل أفرقة إجراء املقابالت و/أو التحقيق .وس ح ح ححتنطوي مهامها على مجع أوص ح ح حاف مفص ح ح ححلة لكل من
املفقودين/الض حححية احملتملني ،تش ححمل تفاص ححيل حمددة مثل اجملوهرات أو املالبس أو غريها من املمتلكات فض ححال عن
السحجالت الطبية وسحجالت األسحنان وصحور األشحعة وبصحمات األصحابع والبصحمة الوراثية ،وحتديد تفاصحيل أخرى.
وتسجل هذه املعلومات يف استمارات اإلنرتبول الصفراء ملا قبل الوفاة لتحديد هوية ضحايا الكوارث (يرجى العودة
َّ
إ التذييلني  10و 11يف دليل االستمارات واإلاجناز).
وما إن أجتمع بيانات كافية وموثوق هبا ملا قبل الوفاة عن أحد املفقودين ،جيرى تقييم امللف قي الص ح ح ح ححلة عن كثب،
ويف حال اس ححتيفاء عتبة املطابقة املطلوبة إزاء بيانات ما بعد الوفاة ،حيال امللف إ مركز املطابقة للمض ححي يف عملية
حتديد اهلوية.
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1.3.5

التنسيق في مرحلة ما قبل الوفاة

عودة إلى المحتويات

منسححق ما قبل الوفاة يف حتديد اهلوية مسححؤول عن إدارة األنشححطة املضححطلع هبا خالل مرحلة ما قبل الوفاة من عملية
حتديد اهلوية .ومن هذه االعتبارات واملسؤوليات الرئيسية ما يلي:








تطبيق مرحلة ما قبل الوفاة يف االسححتجابة لتحديد اهلوية وفقا للخطع العملياتية املتفق عليها و/أو ترتيبات
اجلهة القضائية املختصة.
إنشاء مركز تنسيق ملرحلة ما قبل الوفاة.
وتنسيق أنشطتها هبدف إاجناز التحقيقات املتعلقة باملفقودين.
إنشاء أفرقة إلجراء املقابالت
أ
احلصول على قائمة الركاب وعلى معلومات أخرى إلعداد قوائم املفقودين.
االتص ح ح ححال مع أجهزة الش ح ح ححرطة احمللية والدولية ،واإلنرتبول والقنص ح ح ححليات والس ح ح ححفارات وأجهزة إنفاق القانون
األخرى أو األجهزة املعنية بالتحقيقات فضح ح ح ح ح ح ححال عن الوكاالت احلكومية وغري احلكومية يف ما يتعلق جبمع
س ح ححجالت األس ح ححنان/وعلم األس ح ححنان وبص ح ححمات األص ح ححابع والس ح ححجالت الطبية ،وملء اس ح ححتمارات اإلنرتبول
الصفراء ملا قبل الوفاة لتحديد هوية ضحايا الكوارث.
التأكد من التقيد بشروط الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية.

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة عن هذا الدور يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل .8
 4.5المرحلة  :4مطابقة البيانات

عودة إلى المحتويات

وظيفة مركز املطابقة هي مطابقة بيانات ما بعد الوفاة ببيانات ما قبل الوفاة بغية حتديد املتوىف .ويف احلاالت اليت
تتوفر فيها عناصر أساسية موثوق هبا حمددة للهوية كسجالت األسنان أو نتوءات االحتكا (بصمات األصابع) أو
البصمة الوراثية وكانت تلك العناصر احملددة للهوية مستوفية للشروط املطلوبة ،ميكن عندئذ إعداد هذه احلاالت
لعرضها على جملس لتحديد اهلوية للبت فيها .وميكن أيضا مصادفة حاالت ميكن فيها استخدام مزيج من العناصر
احملددة للهوية يدعم بعضها بعضا للتوصل إ حتديد إجيايب .فهذا النوع مثال من حالة التحديد الظريف للهوية ميكن
أن يشمل اجلمع بني الوصف واألدلة الطبية واملالبس واجملوهرات والوشم واملستندات .وجيب التأكيد على أنه سيكون
من الضروري تقييم هذه العناصر احملددة للهوية على أساس كل حالة على حدة .ومن املهم أيضا التشديد أن حتديد
اهلوية عرب التععرف البصري ال ميكن الوثوق به إ حد كبري ،لذا ينبغي عدم االعتماد عليه وحده.
بعد تقييم ملفات املطابقة واعتبار مضموها موثوقا به وأن من اآلمن حتديد اهلوية بشكل مؤكد ،يأدعى جملس حتديد
اهلوية إ االنعقاد .وتأعرض نتائج املقارنة بني معلومات ما بعد الوفاة ومعلومات ما قبل الوفاة على اجمللس الذي
تدعو إ عقده السلطة احمللية برئاسة قاضي التحقيق يف الوفيات أو الطبيب الشرعي أو السلطة املقابلة هلما .ويبلَّغ
قاضي التحقيق أو السلطة املقابلة له ،اللذان يتحمالن جممل املسؤولية عن حتديد هوية املتوفني ،بالنتائج الداعمة
الستنتاجات حتديد اهلوية وي َّ
قدم له تقرير املقارنة وشهادة لكل جزء متبق من الرفات البشرية ،مبا فيها األشالء.
(يرجى العودة إ االستمارات يف التذييل .)10
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ويف حال قبول الس ححلطة احمللية باس ححتنتاجات حتديد اهلوية يف قض ححية حمددة ،جيرى إص ححدار ش ححهادة وفاة تثبت س ححبب
الوفاة وهوية الشح ح ححخص املتوىف .وبعد إمتام هذه العملية ومنح سح ح ححلطة اإلفراج عن املتوىف ،تأتخذ ترتيبات تسح ح ححليم كل
الرفات إ األسرة املعنية.
1.4.5

تنسيق مطابقة البيانات

عودة إلى المحتويات

منس ححق مطابقة البيانات يف حتديد اهلوية مس ححؤول عن إدارة ونتائج األنش ححطة املنجزة خالل مرحلة التوفيق من عملية
حتديد اهلوية .ومن هذه االعتبارات واملسؤوليات الرئيسية ما يلي:








تطبيق مرحلة املطابقة يف االسح ح ح ح ح ح ححتجابة لتحديد اهلوية وفقا للخطع العملياتية املتفق عليها و/أو ترتيبات
اجلهة القضائية املختصة.
إنشاء وإدارة مركز مطابقة البيانات يف عمليات حتديد اهلوية.
تعيني قادة أفرقة ضمن خمتلف الوحدات يف مركز املطابقة.
إنشاء قسم لتلقي وتصنيف وتسجيل وترتيب معلومات ما قبل الوفاة وما بعد الوفاة.
إعداد تقارير رمسية لتحديد اهلوية للموافقة عليها من قبل قائد حتديد اهلوية
الدعوة إ عقد جملس حتديد اهلوية يف حتديد اهلوية
التأكد من التقيد بشروط الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية.

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة عن هذا الدور يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل .8

 .6أساليب تحديد الهوية (أولية وثانوية)

عودة إلى المحتويات

يف احلوادث اليت تنجم عنها خسح ح ح ح ح ح ححائر كبرية يف األرواال ،ال ينبغي تأكيد هوية الرفات البش ح ح ح ح ح ح حرية إال من قبل جملس
حتديد اهلوية ومن قبل سلطة حملية بعد إجراء التقدير والتقييم قوي الصلة وتقدمي بيانات موثوق هبا.
وحتدَّد هوية ضحححايا الكوارث الواسححعة النطاق على أسححاس تقييم عوامل متعددة .فدرجة الضححرر الذي حلق بالرفات
أ
عرضة وما يرتبع بذلك من تغيريات يف حالة الرفات البشرية ،ستؤثر على طبيعة
البشرية ،وفرتة بقاء الرفات البشرية م َّ
وجودة بيانات ما بعد الوفاة .كما س حتحدد أيض ححا أس ححاليب حتديد اهلوية اليت ميكن اعتمادها واألنس ححب يف ظل هذه
الظروف.
ينبغي ألسححاليب حتديد اهلوية املسححتخدمة يف حاالت الكوارث أن تكون سححليمة وموثوقا هبا علميا وقابلة للتطبيق يف
الظروف امليدانية ويف غض ح ح ححون فرتة زمنية معقولة .إن أهم أس ح ح ححاليب حتديد اهلوية وأكثرها موثوقية هي حتليل نتوءات
االحتكا وحتليل األسححنان وحتليل البصححمة الوراثية .وميكن أيضححا للرقام املتسححلسححلة الفريدة للغرس الطيب أن تشححكل
أيضا عناصر حمددة للهوية يعتد هبا.
وتشمل األساليب الثانوية لتحديد اهلوية الوصف الشخصي ونتائج الفحوصات الطبية والوشم فضال عن املمتلكات
واملالبس املوجودة على البدن .وتشكل أساليب حتديد اهلوية هذه عناصر داعمة باتباع أساليب أخرى وهي ال تكفي
لتشكل وحدها عنصرا حمددا للهوية (ولكن تبعا للظروف ،ميكن أن تكون هنا بعض االستثناءات).
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وميكن أن يكون حتديد اهلوية القائم على الص ح ححور الفوتوغرافية غري موثوق البتة ،وينبغي جتنبه باعتباره وس ح ححيلة وحيدة
لتحديد اهلوية .وميكن للتعرف املرئي إ اهلوية من قبل شاهد أن يشكل مؤشرا على اهلوية ولكنه غري كاف للتثبت
من ص ح حححة هوية الض ح حححايا يف الكوارث الواس ح ححعة النطاق نظرا للتش ح ححويه الذي قد يلحق بالض ح حححايا مما جيعل التعرف
املرئي إليهم عن طريق املقارنة أس ح ح ح ح ح ححلوبا ال يعتد به .كما أن اإلجهاد النفس ح ح ح ح ح ححي الذي كثريا ما تنطوي عليه مواجهة
املتوىف ،من قبل األقارب ،جيعل هذا الشكل من حتديد اهلوية غري موثوق به.
وتقيَّم كل بيانات ما بعد الوفاة املس ححتحص ححل عليها من اجلثث مقارنة باملعلومات املس ححتحص ححل عليها عن املفقودين.
ومبا أنه من املستحيل أن تأعرف مسبقا البيانات اليت ميكن احلصول عليها من اجلثث واملعلومات اليت ميكن احلصول
عليها ألغراض املقارنة يف مكان إقامة الضح ح حححية ،ينبغي مجع وتوثيق كل املعلومات املتاحة (قبل الوفاة وبعد الوفاة).
وينبغي جلودة كل بيانات قبل الوفاة وبعد الوفاة أن تكون مستوفية ألعلى املعايري املمكنة.
وميكن االطالع على معلومات مفصح ح ح ح ححلة عن أسح ح ح ح ححلويب حتديد اهلوية األويل والثانوي يف اجلزء باء من هذا الدليل يف
التذييل .12

 .7االعتبارات ذات األولوية في عمليات تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

مع أنه ميكن وضح ح ح ححع إجراءات وخطع حمددة ألنشح ح ح ححطة فريدة ،يأعترب عموما أن املقاربة املتبعة عادة يف إدارة حاالت
الطوارئ تبقى أساسا هي نفسها ،ولكنها ت َّ
عدل تبعا للظروف والقضايا الفريدة املعروضة.
بيد أنه هنا العديد من القض ححايا الفريدة اليت يتعني التص ححدي هلا خالل االس ححتجابة لتحديد اهلوية يف حادث تنجم
عنه خسائر كبرية يف األرواال .ومع أنه يف اإلمكان التخفيف من تأثري عدد منها عند االستجابة هلا ،فبعضها اآلخر
هو أكثر تعقيدا وحيتاج إ توفري احللول له بشح ح ححكل اسح ح ححتباقي قبل حدوث الكارثة بوقت طويل .وعلى العكس من
قلك ،وبعد القيام بعملية ،ينبغي اسح ح ح ح ح ح ححتخال املعلومات من اجلهات املسح ح ح ح ح ح ححتجيبة من أجل إبراز اإلجراءات أو
املمارسات اليت نأفذت بشكل سليم أو اليت ولَّدت مشاكل خالل عملية حتديد اهلوية.
ومن احملتمل أن تش ححكل االعتبارات التالية جماالت القلق الرئيس ححية اليت ينبغي إلدارة حتديد اهلوية أن تكون مدركة هلا
متاما قبل االنتش ححار وأثناءه وبعده .بيد أن هذه االعتبارات ليس ححت ش ححاملة ألنه ميكن أن يكون لكل عملية لتحديد
اهلوية قضاياها ومشاكلها اخلاصة هبا ،تبعا لطبيعتها ونطاقها وبيئتها.
 1.7الشروط القانونية والمتعلقة باالختصاص القضائي

عودة إلى المحتويات

ينبغي ل كل عملية لت حديد اهلوية أن تكون خاضح ح ح ح ح ح ححعة لقوانني وقواعد البلد الذي حتدث فيه ال كارثة .وهذا امل بدأ
األساسي حيوي للتأكد من أن اإلطار القانوين الذي تعمل فيه السلطة الطليعية حيظى بالدعم القانوين والدستوري.
وعالوة على قلك ،فإن التقيد بقوانني الدولة اليت حتصح ح ححل فيها االسح ح ححتجابة لتحديد اهلوية ميكن السح ح ححلطات الوطنية
واإلقليمية واحمللية من تفعيل قواعدها وإجراءاهتا وفقا للرتتيبات املعتمدة واملتفق عليها .ومن ش ح ح ح ح ح ححأن أي خروج على
هذا املبدأ الراس بقوة أال يؤدي فقع إ تقويض العمليات القانونية اجلارية يف منطقة معينة فحسب ،بل أن يعوق
أيضا جممل عمليات حتديد اهلوية.
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وعليه ،فإن االتفاقات بش ح ححأن إدماج األفرقة الدولية العاملة ض ح ححمن حتديد اهلوية يف البلدان األجنبية مفيد جدا فهي
تتيح إمكان تس ح ححوية اخلالفات القانونية واإلجرائية قبل إيفاد األفرقة .وبغية الدفع يف اجتاه إبرام مثل هذه االتفاقات،
من املستحسن للممثلني املعيَّنني أن يستحدثوا بروتوكوالت للتعاطي مع نظرائهم من الدول األخرى.
 2.7االعتبارات الدينية والثقافية

عودة إلى المحتويات

ال ميكن السح ححماال لالعتبارات الدينية والثقافية ،على أ يتها يف حد قاهتا ،بتعريض سح ححالمة العمليات القانونية ،ألن
الس ح ححلطات احمللية وأجهزة التحقيق تظل ملزمة بالتش ح ح حريعات قات الص ح ححلة .ومع قلك ،وخالل االس ح ححتجابة الس ح ح حابقة
للوفاة مباشح ح ح ح ححرة ،ينبغي بذل حماولة لتحديد عدد ونوع اجلماعات الدينية والثقافية .فقد يصح ح ح ح ححبح من املمكن عندئذ
حتديد نوع املساعدة املطلوبة سواء بالنسبة إ احملققني أو أسر الضحايا احملتملني.
وختتلف األعراف الدينية والثقافية إ حد كبري يف مجيع أحناء العامل ،وينبغي هلذا الواقع أن يؤخذ يف االعتبار عند
التخطيع لال ستجابة للحوادث اليت تنجم عنها خسائر عدة يف األرواال .ومن الضروري هلذا التخطيع أن يأخذ يف
االعتبار الفئة االجتماعية اليت من احملتمل التعامل معها والقضححايا السححياسححية واالجتماعية والفردية احملددة اليت ينبغي
النظر فيها .فوفقا لبعض املمارس ح ح ح ححات الثقافية مثال قد يتعني التعامل مع الرفات البش ح ح ح حرية يف طريقة حمددة ميكن أال
تكون منسححجمة بالكامل مع الشححروط القانونية لالختصححا القضححائي الذي حيكم مكان حصححول الوفاة .لذا ينبغي
للعاملني يف حتديد اهلوية التأكد من وجوب التقيد بالشح ح ح ح ححروط القانونية لالختصح ح ح ح ححا القضح ح ح ح ححائي املعين واحلر يف
الوقت عينه على إبداء االحرتام وصح ح ح ح ح ح ححون الكرامة عند التعاطي مع أقارب املتوىف .وهذا أمر بالغ األ ية إقا جرى
تفتيت الرفات إ أشالء .إن عدم االعرتاف هبذه االحتياجات وعدم مراعاة االختالفات الثقافية ميكن أن ينعكسا
عامل املسؤولني مع األسر ،األمر الذي قد ينال يف هاية املطاف من جودة خدمات ونتائج حتديد
سلبا على كيفية ت أ
اهلوية.
لذا ،من املهم أن يظل كل فرد من العاملني يف جمال حتديد اهلوية مدركا للجماعات املختلفة اليت ميكن أن يصادفها
عنححد التعححامححل مع حححادث تنجم عنححه خسح ح ح ح ح ح ح ححائر كبرية يف األرواال .وبححالنظر إ أنححه من املرجح أن يكون األق حارب
واألصدقاء مفجوعني أصال جراء خسارهتم ،فإن مفاقمة هذا الوضع بانعدام الفهم الثقايف والديين ميكن أن يضيف
وضع ميكن تالفيه عرب التعليم والتدريب وتعيني ضباط االتصال قوي املهارات املالئمة.
إ حزهم حزنا ،وهو ٌ
ُسر/األقارب وتقديم الدعم لهم
 3.7ترتيبات االتصال باأل َ

عودة إلى المحتويات

رغم وجوب التقيد دائما بالش ححروط القانونية يف ما يتعلق بس ححقوط الض حححايا ،من األ ية مبكان أن تش ححمل عمليات
حتديد اهلوية هيكليات وترتيبات حمددة تسهل تقدمي الدعم واالتصال املستمر مع أسر وأقارب الضحايا.
وإ جانب التأكد من تلبية احتياجات األسحر واألقارب من الرعاية النفسححية ،هنا أيضححا ضححرورة إ االعرتاف بأن
السمة األساسية لعملية حتديد اهلوية هي حتديد هوية الضحايا للسرة .وميكن بالتايل اعتبار أنه رغم وجوب التقيد
بالنظام القانوين الذي حيكم القواعد املتعلقة بعملية حتديد اهلوية ،فإن النتيجة املتوخاة تتعلق بتس ح ح ح ح ح ححليم الض ح ح ح ح ح حححايا.
وينطوي التطبيق العملي هلذا املبدأ الرئيس ح ح ححي على إقامة عالقات تعاون مع أقارب مفجوعني وإبداء أعلى مس ح ح ححتوى
ممكن من االحرتام والدعم جتاههم.
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وتعزيزا هلذه املقاربة ،ينبغي أيضح ح ح ححا إدماج مهام املسح ح ح ححاعدة األس ح ح ح حرية والعالقات العامة يف اهليكلية العملياتية لتحديد
اهلوية منذ البداية إق ستكون لعدة أطراف مصلحة يف هذه التطورات ملا فيه مصلحة االستجابة.
وسيناقش الحقا يف هذه الوثيقة مزيد من املعلومات عن أ ية مهمة االتصال باألسر وتقدمي املساعدة هلا.
 4.7تخطيط االستجابة لتحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

إن التخطيع قبل احلوادث وخالهلا حيوي للتأكد من أن االس ح ححتجابات املتوخاة تركز على حتقيق أهداف مش ح ححرتكة.
ومن املنظور االس ح ح ححتباقي ،يوص ح ح ححى بأن َّ
حتدد االختص ح ح ححاص ح ح ححات القض ح ح ححائية وخطع األجهزة املعنية مبا يتيح التخطيع
لالس ححتجابات وتعديلها قبل االنتش حار على األرض .وميكن هلذه اخلطع االس حرتاتيجية أن تش ححمل وض ححع بروتوكوالت
لتنشححيع األخص حائيني وموارد الدعم .وميكن أيضححا وضححع جمموعة من االتفاقات بني جمموعة من الكيانات احلكومية
وغري احلكومية ميكن تفعيلها عند الض ح ححرورة .وعالوة على قلك ،ومبا أن الكوارث املختلفة تس ح ححتلزم أنواعا خمتلفة من
االسح ح ح ح ححتجابات ،قد يكون من املفيد إقامة ش ح ح ح ح حراكات مع جهات خمتلفة مقدمة للخدمات حبيث ميكن االسح ح ح ح ححتعانة
مبهارات وموارد حمددة من دون تأخري.
أما أنواع اخلطع اليت ينبغي أن تكون متاحة بسهولة للتنفيذ فتشمل ما يلي:







خطع تفعيل اجلهة القض ححائية املختص ححة اليت هتدف إ محل األجهزة احمللية على العمل معا بقدرة عملياتية
مشرتكة ملواجهة حوادث خاصة مبنطقة أو حدث حمددين.
خطع تفعيل اجلهود على الص ح ح ح ححعيد الوطين متكن األجهزة عرب الدول من التعاون يف احلوادث قات األ ية
الوطنية.
اخلطع الدولية اليت تتيح نشر األخصائيني إ بلد آخر للعمل يف احلوادث الدولية.
اخلطع اخلاصة بكل من مراحل حتديد اهلوية.

ويف حني غالبا ما تتصححدى اخلطع املوضححوعة للعديد من املطالب اليت تفرضححها الكوارث على الس حلطات ،ال منا
من التخطيع املتواص ح ح ح ح ح ح ححل ،فحالربوتوكوالت العحامحة واإلجراءات املعمول هبحا ال تفي دائمحا مبتطلبحات الظروف الفريحدة
للحدث املعين .وهلذا السحبب ينبغي لواضحعي السحياسحات النظر يف االسحتعانة باملشحورة املتخصحصحة طوال فرتة العملية
حبيث تكون كل مس ح ححارات العمل اليت أحيتمل أن تؤثر يف نتائج أنش ح ححطة حتديد اهلوية مدعومة بآلية منطقية وس ح ححليمة
لصنع القرار.
 5.7تنسيق وتنظيم أفرقة تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

تشح ح ح ح ححمل عملية حتديد اهلوية جمموعة واسح ح ح ح ححعة من األفراد الذين أنيطت هبم مهام متخص ح ح ح ح حصح ح ح ح ححة يف خمتلف املراحل.
وأدوارهم ومهاراهتم متنوعة بغية االسح ح ححتفادة من خدماهتم إ أقصح ح ححى حد على حنو يتسح ح ححم بالفعالية والكفاءة ،ومن
الضروري اعتماد مقاربة منسقة .وينطوي قلك يف املقام األول على استحداث هيكلية تنظيمية فعالة ترسم خطوط
اتصح ح ححال واضح ح حححة وحتدد ترتيبات اإلبالغ جلميع األفراد واجلماعات املشح ح ححاركة يف عملية حتديد اهلوية .وينبغي أيضح ح ححا
لرتتيبات التنسيق والتنظيم هذه أن توضح املهام اجلاري االضطالع هبا وحتديد اجلهة املسؤولة عن إاجناز تلك املهام.

دليل حتديد هوية ضحايا الكوارث :اإلنرتبول

2018

25/39

وينبغي أيضا هلذه الرتتيبات أن تبني كيف تعتزم كل جهة العمل مع وحدات العمل األخرى مبا حيقق االتساق بني
كل األنشطة ويوجهها حنو حتقيق األهداف نفسها .وتعزيزا هلذه الرتتيبات ،من املستصوب عقد اجتماعات منتظمة
مع صناع القرار الرئيسيني حبيث ميكن رصد التقدم احملرز واستعراضه وتعزيز التعليمات وإزالة األمور الضبابية.
وإن من شح ح ح ححأن عدم االعرتاف باحلاجة إ تنسح ح ح ححيق وتنظيم عمليات حتديد اهلوية على حنو مناس ح ح ح ححب أن يؤدي إ
ازدواجية يف األنشطة وشرقمة االتصاالت واإلبطاء يف املهام ،ما ميكن أن ينعكس على نتائج العمليات.
 6.7التدقيق في شؤون السالمة وتقييم المخاطر

عودة إلى المحتويات

حتظى محاية احلياة باألولوية على سائر األولويات ،وهذا املبدأ ال ينطبق على الضحايا املرتبطني باحلادث مباشرة،
بل أيضا على العاملني املكلَّفني بعمليات االستجابة للكوارث .لذا ينبغي إجراء تقييم صحيح وكاف وواف للمخاطر
املرتبطة بكل جوانب العملية.
ومن منظور حتديد اهلوية ،من املهم إجراء تقييم للمخاطر يشح ح ح ح ح ح ححمل حتت مظلته كل األخطار احملتملة .وميكن أن
ختتلف هذه األخطار باختالف البيئة كاملخاطر اليت تطرحها املتفجرات أو االعتداءات باملواد  CBRNأو النزاعات
املسلحة وميكن أن تكون مالزمة ملختلف مراحل عملية حتديد اهلوية.
وينبغي هلذا التقييم أن يأخذ يف االعتبار نوع الكارثة ،سح حواء كانت طبيعية أو ص ححناعية أو جنائية ،ألن كال منها قد
يعرض الضحايا واملستجيبني ألخطار خمتلفة كالنار أو شظايا االنفجارات ،أو األسبستوس ،أو امللوثات الكيميائية
أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية .وعالوة على قلك ،ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار حال املباين واإلنشاءات غري
املستقرة أو األحوال البيئية املتقلبة مثل الزالزل وأمواج تسونامي ،وتقييمها والتخفيف من تأثريها قبل نشر األفراد.
ويف كثري من أحناء العامل ،تطبَّق تش حريعات صححارمة يف جمال الصحححة والرعاية والسححالمة الوظيفية ،ما ميكن أن يفرض
التزامات قانونية صارمة على االختصاصات القضائية للحفاظ على سالمة ظروف العمل .ويف سياق حتديد اهلوية،
قد ال يكون من املمكن إزالة عدد من األخطار ،ومع قلك فإن حتديد األخطار بدقة والعمل تاليا على التخفيف
من تأثريها على املستجيبني هو أولوية ومسؤولية تنظيمية.
وبغية إجراء تقييمات املخاطر والتدقيق يف السالمة على حنو يتسم بالكفاءة ،ينبغي النظر يف تعيني ’’موظف لشؤون
السالمة‘‘ أثناء العملية يدقق يف جماالت العمل ويوصي بعد قلك باختاق تدابري استباقية للتصدي ألخطار حمددة.
وتبعا لطبيعة الكارثة ،قد يكون من الضروري تعيني عدد من موظفي شؤون السالمة .وعالوة على قلك ،ينبغي
القيام بكل عمليات التدقيق يف السالمة وتقييمات املخاطر بناء على مشورة مستنرية مقدمة من أخصائيني ميكنهم
أن يوصوا باختاق تدابري إلزالة األخطار احملدقة باملستجيبني أو التخفيف من تأثريها.
 7.7تقديم الدعم اللوجستي لتحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

إن نطاق وطبيعة االس ح ححتجابة لتحديد اهلوية ا اللذين ميليان عادة نوع ومس ح ححتوى اللوجس ح ححتيات الالزم اس ح ححتخدامها
لدعم العملية .لذا فإن دور اللوجس ححتيات يش ححكل مسة هامة من أي اس ححتجابة كبرية و/أو معقدة لتحديد اهلوية كما
برمتها.
أن إنشاء هذه الوحدة يف أبكر فرصة ميكن أن يرسي أساسا راسخا تنطلق منه العملية َّ
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تأقس ح ححم األدوار الرئيس ح ححية اليت يؤديها جمال الدعم اللوجس ح ححيت إ ش ح ححقني .فأوال ،من الض ح ححروري إنش ح ححاء مرافق إلجراء
خمتلف عناص ححر العملية .ويش ححمل قلك إجياد مراكز لتوجيه العمليات واالس ححتعانة باملواد ،مبا فيها املواد االس ححتهالكية
واملعدات اخلاصة وكذلك املساعدة يف استقدام األفراد .ثانيا ،ينبغي جملال اللوجستيات أن حيافظ على سجل شامل
بالتكاليف املالية ،مبا فيها تكاليف املعدات واملوظفني املستعان هبم أثناء االستجابة.
وإضححافة إ إنشححاء البنية التحتية املادية وترتيب املوارد املادية للعملية ،تنطوي أيض ححا وظيفة اللوجسححتيات على رص ححد
األنشح ح ح ح ح ح ححطة يف مجيع جماالت عملية حتديد اهلوية للتأكد من توفري دعم كاف طوال فرتة العملية .ويتطلب قلك من
القيمني على اجملال اللوجسيت توقع االحتياجات على األجلني الطويل والقصري ،وإمكان نشوء مشاكل يتعني حلها
بسرعة.
 8.7ضباط االتصال في تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

يف كل االسح ححتجابات املتعددة اجلوانب حلاالت الطوارئ ،ينبغي تعزيز تنسح ححيق األنشح ححطة وتشح ححجيع تبادل املعلومات.
وإ جانب إنش ح ح ح ححاء هيكليات عملية لتيس ح ح ح ححري التدفق احلر للمعلومات إ خمتلف وحدات االس ح ح ح ححتجابة يف حاالت
الطوارئ ،من الضححروري النظر يف تعيني ضححباط اتصححال .ومن شححأن تعيينهم أن يشححكل صححلة وصححل قيمة بني خمتلف
مراحل عملية حتديد اهلوية .إق ميكنهم أن يؤدوا دورا مفيدا يف إقامة روابع حيوية بني عملية حتديد اهلوية والكيانات
األخرى .وكقاعدة عامة ،إن حجم وتعقيد االستجابة للكوارث ا اللذان ميليان عادة عدد ضباط االتصال الالزم.
ومن األمثلة على ضح ححباط االتصح ححال ،ضح ححباط االتصح ححال باألسح ححر ،والسح ححفارات ،وخدمات الطب الشح ححرعي ،واألجهزة
املشرتكة ،واحملققون وغريهم من األخصائيني.
وبالنظر إ أن العديد من ضح ح ح ح ح ح حححايا الكوارث قد يكون من بلدان خمتلفة عدة ،فإنه يقع على عاتق البلدان ،من
منظور اسححتباقي ،إقامة عالقات تعاون مع األجهزة احلكومية وغري احلكومية الرئيسححية يف البلدان املعنية ،حبيث ميكن
وضع قواعد القيام بعمليات مشرتكة قبل وقوع األحداث.
ومع أن من املهم تعيني ضح ححباط اتصح ححال خالل عمليات حتديد اهلوية ،فإن االسح ححتثمار يف بناء عالقات صح حححية قبل
حصححول الكوارث ميكن أن يقاس مبدى التعاون والتنسححيق احلاصححل على األرض خالل العمل يف مناطق أجنبية .إن
املنافع النامجة عن تنمية العالقات والرتتيبات العملياتية متعددة ،وهي تشمل:






الوضوال احمليع باإلطار القانوين الذي يتعني على مجيع البلدان العمل فيه.
الوضوال يف اآلليات اليت يتعني اتباعها للوصول إ املعلومات والبيانات قات الصلة بتحديد اهلوية.
تيسري مجع املعلومات السابقة للوفاة من مصادر واسعة وبعيدة.
تنسيق تقدمي خدمات الدعم إ األسر واألقارب.
تيسري تسليم الرفات وممتلكات املفقودين.
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 9.7التوظيف وإعداد قوائم المرشحين الناجحين ألفرقة تحديد هوية ضحايا الكوارث

عودة إلى المحتويات

بغية التأكد من تعيني الشححخص املناسححب يف الوظيفة املناسححبة ،يوصححى بتطبيق مبادئ إدارة املوارد البش حرية .وينطوي
قلحك على اختيحار األفراد الحذين ميتلكون جمموعحات املهحارات املطلوبحة ،ومطحابقتهحا مبنص ح ح ح ح ح ح ححب يتنحاس ح ح ح ح ح ح ححب مع تلحك
املهارات .ويتعني مثال إيفاد املوظفني لالضححطالع بأدوار تتيح االسححتفادة من مهاراهتم على أفضححل وجه ممكن ،كأن
تناط مبوظف مدرب على مجع معلومات ما قبل الوفاة مهام يف مرحلة ما قبل الوفاة من العملية .إن عدم التمكن
من حتديد االحتياجات من املهارات لكل وظيفة أو عدم التمكن من مطابقة األفراد يف املناص ح ح ح ح ح ححب الرئيس ح ح ح ح ح ححية من
شأهما أن يقوضا عملية حتديد اهلوية إ حد كبري وأن يبطئا من وترية عملها.
وإضح ححافة إ تعيني املوظف املناسح ححب يف الوظيفة املناسح ححبة ،ينبغي أن تكون هنا رغبة يف إشح ححاعة بيئة عمل تسح ححمح
بتناوب املوظفني على حنو منظم وميكن التنبؤ به .وهذا أمر بالغ األ ية يف عملية حتديد اهلوية اليت أحيتمل أن تطول
مدهتا .ومع أن تثبيت اهليكليات والرتتيبات قد يس ححتغرق بعض الوقت ،فإن من املس ححتص ححوب جدا تطبيق ممارس ححات
مسح ح ححتقرة يف إدارة وتناوب املوظفني يف أقرب فرصح ح ححة ممكنة .وتأقرتال يف هذا السح ح ححياق مقاربةٌ يف إدارة اختيار املوظفني
وتناوهبم من خالل ختصيص وحدة عمل مستقلة داخل عملية حتديد اهلوية للقيام هبذه املهمة حتديدا.
 10.7ترتيبات االتصاالت

عودة إلى المحتويات

من املهم احلفاظ على أنظمة اتصح ححال فعالة لدعم عملية حتديد اهلوية .وتشح ححمل هذه األنظمة تقدمي هواتف خطوط
أرضحية وهواتف حممولة ،وخدمات الربيد اإللكرتوين واالتصحاالت من بعد .وينبغي إنشحاء هذه املرافق اهلامة يف وقت
مبكر من العملية فهي تتيح التعاطي بني مجيع مراحل العملية ،وهو أمر بالغ األ ية يف تنسيق وتوقيت األنشطة.
وبغية تبس ححيع عملية احلفاظ على االتص ححال مع األفراد يف عملية حتديد اهلوية ،من املس ححتحس ححن وض حع قائمة اتص ححال
شححاملة للفراد .وإ جانب حتديد املوظف املعين ،حتدد هذه القوائم دورهم واختصححاصححهم ومكان عملهم .ومع أنه
ميكن وضع قوائم االتصال هذه أثناء العملية ،يأقرتال وضع قوائم شاملة باملوظفني لكل اختصا قضائي ،يف إطار
عملية التخطيع.
 11.7خدمات تكنولوجيا المعلومات وموظفو الدعم

عودة إلى المحتويات

يف ظل الدور البارز للتكنولوجيا واالعتماد املتزايد عليها ،تسح ححنح الفر بشح ححكل مسح ححتمر لتطبيق أوجه التقدم احملرز
يف سححياق حتديد اهلوية .وعلى مر السححنني ،اسححتأخدمت منتجات الرباجميات يف العمليات ألغراض مطابقة البيانات.
وإض ححافة إ قلك ،تتطلب العمليات منتجات تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية الداعمة هلا لتس ححهيل س ححري عملية
حتديد اهلوية.
وعليه ،بات ختص ح ح ححيص موارد الس ح ح ححتحداث وإدارة نظم التكنولوجيا اليت تتيح إدارة كل جوانب االس ح ح ححتجابة لتحديد
اهلوية ورص ححدها باس ححتمرار ،مسة من مسات االس ححتجابة احلديثة حلاالت الطوارئ .وتش ححمل هذه املوارد املوظفني املهرة
القادرين على تلبية املتطلبات التكنولوجية بكفاءة وفعالية .وعالوة على قلك ،من الضروري اختيار نظم قادرة على
إدارة احتياجات العملية على حنو موثوق به ،وتشغيلها واحملافظة عليها.
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وللتأكد من استحداث نظم تكنولوجيا املعلومات للعملية ومن معاجلة القضايا واملشاكل قات الصلة ،ينبغي تعيني
تقنيي اتصاالت سلكية والسلكية و/أو مديري تكنولوجيا معلومات يف عملية حتديد اهلوية.
 12.7التدابير األمنية (بما فيها الترتيبات المتعلقة بأمن المعلومات)

عودة إلى المحتويات

تشححمل عمليات حتديد اهلوية العديد من القضححايا األمنية اليت ينبغي أن تكون الشححاغل الرئيسححي للسححلطات .وترتاوال
هذه املسائل بني محاية املناطق اليت ينبغي تقييد إمكانية ارتيادها ،ومحاية املعلومات السرية واحلساسة.
ويف ما يتعلق برتتيبات األمن املادي املعنية ،ينبغي تطبيق تدابري محاية كافية لضح ح ح ححبع مواقع من قبيل مكان الكوارث
واملش ححرحة حبيث أمينع ارتيادها من قبل غري املأقون هلم .وإ جانب الشح حواغل املتعلقة بتلويث املكان وتعطيل العمل
فيه ،مثة قض ححايا ص حححية مرتبطة بالس ححماال بالدخول إ تلك املناطق .وهي تش ححمل البيئات غري اآلمنة اليت ميكن أن
تش ح ححكل خطرا على األش ح ححخا  .كما أنه ليس من املناس ح ححب وجود متطفلني ال س ح ححيما يف احلاالت اليت يكون فيها
ضحايا حوادث اإلصابات اجلماعية ما زالوا موجودين يف املكان.
ومن منظور احلفاظ على السح ح ح ح حرية ،من الض ح ح ح ححروري وض ح ح ح ححع نظم معززة حتمي الوص ح ح ح ححول إ أماكن العمل اليت حتوي
معلومات سرية من قبيل بيانات املفقودين أو الضحايا ،منعا إلفشائها .وال ينبغي هلذه النظم املصممة حلماية املواد
احلسححاسححة أن تطبق على املواقع اليت ختزن املعلومات فقع ،بل جيب توسححيع نطاقها أيضححا لتشححمل العمليات املرتبطة
جبمع ونقل هذه املواد .وإن عدم التأكد من وجود ترتيبات أمنية كافية ميكن أن يقوض بشح ح ح ح ح ح ححكل ج ّدي س ح ح ح ح ح ح حالمة
عمليات حتديد اهلوية.
لذا فإنه تقع على عاتق مجيع األفراد املشححاركني يف عمليات حتديد اهلوية التأكد من التقيد بشححكل منتظم بالرتتيبات
األمنية لتحديد اهلوية ،وأن من مسؤولية السلطات إنفاق التقيد الصارم هبا.
وجيب لنظم تكنولوجيا املعلومات املتص ح ححلة بتحديد هوية ض ح حححايا الكوارث أن تض ح ححمن احلد األدىن من األمن الالزم
لظروف العملية.
 13.7إدارة األشالء البشرية

عودة إلى المحتويات

إن طبيعة الكارثة ميكن أن تؤثر تأثريا كبريا يف نوع املقاربة املعتمدة يف معاملة مكان الكارثة .ومع أن وض ح ححع وتطبيق
اخلطع قد يسححتغرقان وقتا ،ينبغي اعتبار اإلدارة الفعالة للمتوفني أولوية مبكرة بالنسححبة ألي اسحتجابة لتحديد اهلوية.
ولدى وض ح ح ححع هذه اخلطع ،ينبغي التش ح ح ححاور مع كبار األخص ح ح ححائيني الذين من املرجح أن يش ح ح ححاركوا يف معاملة مكان
الكارثة ،أو يف حتليل أغراض أو معلومات مس ح ح ح ححتقاة من املكان .واألهم من كل قلك ،ينبغي االتص ح ح ح ححال بالسح ح ح ح حلطة
القانونية اليت ترأس التحقيقات يف الوفيات ،كقاضي التحقيق أو السلطة املعادلة له ،يف أقرب فرصة ممكنة.
وتبعا لعدد الوفيات أو كمية األشالء البشرية املوجودة ،ميكن أن يشكل قلك عادة مسائل معقدة يتعني النظر فيها
عن كثب قبل الش ح ح ححروع يف عملية معاينة املكان .ويف احلاالت اليت تكون فيها الكارثة نامجة عن حادث غري جنائي
كفيضان أو زلزال ،يف اإلمكان صرف النظر عن اختاق قرار بإجراء حتقيقات جنائية.
ومع قلك ،ففي احلاالت اليت تنطوي على س ح ححلو تقص ح ححريي كاألفعال اجلرمية أو احلوادث العرض ح ححية ،قد ال تقتص ح ححر
معاملة الرفات البش ح حرية على حتديد هوية الضح حححايا ،بل قد تشح ححمل أيضح ححا حتقيقات جنائية .ويف حاالت التفجريات
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اإلرهابية مثال ،ميكن العثور على خملفات انفجار وأدلة أخرى على الض ح ح حححايا ،وبالتايل يتعني على املقاربة املتبعة يف
حتديد اهلوية إزاء الرفات البشرية أن تأخذ هذه التعقيدات يف االعتبار.
وإضح ح ح ح ح ح ححافة إ مراعاة التعقيدات اليت ميكن أن تربز يف أماكن الكوارث املختلفة ،يوصح ح ح ح ح ح ححى بقوة بتطبيق نظام يراعي
التوصيات املتعلقة بالرتقيم إلدارة الرفات البشرية يف مكان احلادث .فمن احليوي إنشاء نظام مقبول يف أو مراحل
العمليات ،ألن عواقب وخيمة ميكن أن تتكش ح ح ح ح ححف الحقا يف عملية حتديد اهلوية يف حال كان النظام يش ح ح ح ح ححوبه أي
عيب .وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن نظام ترقيم اإلنرتبول يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل
.13
 14.7المشارح ومرافق اإلبداع

عودة إلى المحتويات

رغم وجود أشكال عدة من مرافق املشارال يف أحناء العامل ،فإن القدرة على استيعاب حوادث اإلصابات اجلماعية
قد تكون حمدودة ألي والية قضائية .ويعزى قلك أساسا إ أن مرافق املشارال معدَّة لتلبية طلبات عادية للمجتمعات
احمللية ،ال عدد كبري غري متوقع من الوفيات.
ويف إطار آلية التخطيع املسبق لعمليات حتديد اهلوية ،يأقرتال أن حتدد السلطات مرافق بديلة ميكن فيها إجراء
فحو ما بعد الوفاة أو عمليات التشريح وإيداع الرفات البشرية .وميكن للرتتيبات املتفق عليها أن ختتلف تبعا لتوفعر
األماكن على أن تشمل ما يلي:





االستعانة مبرافق مربَّدة مثل احلاويات أو الشاحنات.
استحداث مشارال مؤقتة.
استخدام عدة مرافق مستشفيات إلجراء عمليات تشريح اجلثث وإيداع الرفات البشرية.
استخدام دور تقبعل التعازي للمساعدة يف ترتيبات إيداع اجلثث.

ومع أنه من املستحسن جدا حتديد حلول بديلة حملية ملعاجلة أوجه القصور يف املرافق ،قد تكون هنا مواقع ال ميكن
فيها حتديد أو توفري هذه الرتتيبات .ويف هذه احلاالت ،يوصى بأن تنظر السلطات يف طائفة أوسع من اخليارات يف
شكل املرافق اليت ميكن نقلها إ موقع احلادث .ويف هذه احلاالت ،ميكن للشراكات مع مقدمي خدمات ومنتجات
حمددة أن تعاجل وجه القصور هذا.
 15.7إدارة الممتلكات

عودة إلى المحتويات

ترتبع مبهمة إدارة املمتلكات يف حتديد اهلوية مسؤوليات قانونية وأخالقية كبرية قد ختتلف باختالف اجلهة القضائية
املختصة .وبغية الوفاء هبذه املسؤوليات اجل سام ،ينبغي تطبيق ممارسات موحدة ،وفقا ملوقف السياسة العامة املتخذ
من قبل السح ححلطة الطليعية .وإضح ححافة إ قلك ،من املسح ححتصح ححوب أن يكون أي نظام إلدارة املمتلكات منسح ححجما مع
نظام إدارة املمتلكات املتبع يف الوالية القضائية املعنية و/أو مكمال له.
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ويف ما يتعلق مبرحلة مكان احلادث ،تكون عادة املمتلكات املوجودة يف املكان يف حالة من الفوضح ح ح ح ح ح ححى وغالبا ما
تكون ملكيتها غري واضح ح ح حححة وال ميكن ربطها بضح ح ح حححية معينة .وعلى غرار قلك ،فإن إدارة املمتلكات يف مرحلة ما
بعد الوفاة متثل حتديات أخرى نظرا لشح ححرط وجوب إجراء فحو ما بعد الوفاة أو عمليات التش ح حريح وأخذ عينات
للدلة اجلنائية ،والعمل يف الوقت نفسه على إدارة املمتلكات املنزوعة من الرفات البشرية.
ويف ما يتعلق مبرحلة ما قبل الوفاة ،فإن مجع األغراض متهيدا ملطابقتها ببيانات الضح ح ح ح ح ح حححية حتمل معها تعقيدات
إضافية .فاملصادر اليت ميكن أن جتمع منها األغراض أو املمتلكات ميكن أن تشمل منزل الضحية أو أسرة الضحية
أو أمححاكن أخرى مثححل الفنححادق .وأخريا ،فححإن مرحلححة املطححابقححة يف العمليححة ميكن أن ترتبع ب حاملسح ح ح ح ح ح ححؤوليححة عن إدارة
املمتلكات لدى إعادة املمتلكات إ أسرة الضحية.
لذا فمن املس ح ححتص ح ححوب إ حد كبري تعيني فريق إلدارة املمتلكات إلتاحة رص ح ححد وتنس ح ححيق األنش ح ححطة يف مجيع مراحل
عملية حتديد اهلوية اليت تنطوي على ممتلكات .وتعزز هذه املقاربة توحيد تسح ح ح ح ح ح ححجيل املمتلكات وختزين ها وتعقعبها
وإتسليمها.
 16.7إدارة المعلومات والسجالت

عودة إلى المحتويات

تش ححكل إدارة املعلومات مسة أس ححاس ححية يف عملية حتديد اهلوية ألن البيانات اليت أمجعت س ححتأس ححتخدم يف هاية املطاف
طوال فرتة عملية حتديد اهلوية .لذا يتعني إيالء األولوية لالعتبارات التالية عند حتديد املسح ح حتندات/التس ح ححجيالت اليت
ينبغي استحداثها:





حتديد وتسجيل الوثائق اليت جرى أو اجلاري استحداثها ويف أي شكل؛ مثال ،إلكرتونية أو خطية.
حتديد كيفية تس ححجيل مكان احلادث أو األش ححياء؛ (مثال تص ححوير فوتوغرايف أو بالفيديو أو برس ححم خرائع أو
برسوم أخرى) وكيفية إدارة هذه التسجيالت.
حتديد كيفية حفظ كل التس ححجيالت ونقلها بش ححكل س ححري ويف الوقت املناس ححب إ جماالت وأجهزة أخرى
تطلب احلصول على هذه التسجيالت.

وإضح ح ح ح ح ححافة إ إضح ح ح ح ح ححفاء طابع رمسي على عملية مجع وحفظ معلومات حتديد اهلوية ،ينبغي النظر يف القواعد املتعلقة
بنقل املعلومات حبيث ميكن تطبيق بروتوكوالت أمن املعلومات املتبعة طوال فرتة تنفيذ عملية حتديد اهلوية .وتش ح ححمل
هذه االعتبارات ما يلي:






ترتيبات اإلقن من السلطة الطليعية بإرسال املعلومات إ أطراف أخرى.
نطاق وطبيعة املعلومات اليت سبق أن أأرسلت إ أطراف أخرى (مىت ،وملاقا ومن قبل من).
طبيعة االتفاقات اليت جرى التوصححل إليها مع أطراف أخرى يف ما يتعلق باسححتخدام املعلومات عند إرسححاهلا
إ أطراف أخرى.
السياسة العامة املتبعة بشأن إعادة املعلومات احلساسة/السرية إ مصدرها األصلي.
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 17.7إدارة التعاطي مع اإلعالم

عودة إلى المحتويات

إن حص ححول أي حدث كبري تنجم عنه خس ححائر كبرية يف األرواال س ححيجتذب على الدوام انتباه وس ححائع اإلعالم ،لذا
ينبغي جلميع عمليات حتديد اهلوية أن تتم وهذا األمر ماثل يف األقهان .وبالنظر إ تنامي عوملة األرض من خالل
تطور وسححائع اإلعالم اإللكرتونية ،من الضححروري التس ححليم بأن األحداث يف ش ححكل مكتوب أو مرئي ميكن أن تأنقل
إ مجيع أحناء العامل يف ثوان.
ومع أن وسح ححائل اإلعالم هي قطاع هام ميكن أن تكون فعالة جدا يف حالة األزمات ،فإن إدارة ما يقوله املس ح حؤولون
وما يصح ح ح ح ح ح ححدر جلهة املعلومات واإلحصح ح ح ح ح ح ححاءات الرمسية واملشح ح ح ح ح ح ححاهد اليت تأنقل من مواقع الكوارث ،يتطلب وض ح ح ح ح ح ح حع
اس حرتاتيجيات إعالمية .وعالوة على قلك ،فإنه من األ ية مبكان التأكد من أن التعليقات الرمسية ونش ححر املعلومات
الرمسية دقيقة ،ومن تصويب املعلومات املغلوطة ،من أجل احلفاظ على مصداقية االستجابة يف حاالت الطوارئ.
لذا ينبغي اعتبار إنشاء وحدة إعالمية حيويا مواكبا لعملية الطوارئ .ويف هذا السياق ،فإن دور هذه الوحدة يشمل
ما يلي:









إسداء املشورة إ السلطة الطليعية بشأن عروض وسائل اإلعالم السمعية واملرئية ،مبا يف قلك تقدمي نقاط
للمناقشة.
إسداء املشورة إ السلطة الطليعية بشأن تعميم املعلومات واإلحصاءات.
البقاء على اتصال وثيق مع وسائل اإلعالم الرئيسية.
رصد مجيع املواقع واملنشورات اإلعالمية.
التوصية بإصدار نشرات إعالمية للسلطات يف ردودها على تقارير اإلعالم.
رصد الرأي العام يف ما يتعلق حبالة الطوارئ.
رصد الردود الرمسية للتأكد من اتساق الرسائل.

ورغم أ ية إدارة التعاطي مع اإلعالم يف عملية حتديد اهلوية ،يوصحى بأن تضحع السحلطات بروتوكوالت إعالمية وبأن
تقيم شح ح ح ح حراكات ص ح ح ح حححية مع القطاع اإلعالمي قبل حص ح ح ح ححول حوادث الكارثة .وإن هذه املقاربة االس ح ح ح ححتباقية إلدارة
التعاطي مع اإلعالم تعزز قدرة السلطة الطليعية على أن ترسم لنفسها صورة السلطة احملرتفة والكفء لدى مجهورها
وأن تساعد يف احلفاظ على عالقات تعاون مع وسائل اإلعالم.
 18.7إدارة الممتلكات

عودة إلى المحتويات

من املس ح ح ح ح ح حلَّم به على نطاق واس ح ح ح ح ح ححع بأن كل عمليات حتديد اهلوية تعتمد اعتمادا كبريا على حفظ معلومات دقيقة
ومفصح ح ح ح ح ححلة ميكن أن تعتمد عليها عمليات حتديد اهلوية .لذا يأعترب وضح ح ح ح ح ح أحع تدابري معززة ملراقبة اجلودة واإلبقاء عليها
أساسا سليما لوضع معايري اجلودة العالية يف ما يتعلق جبمع وتصنيف ومطابقة بيانات حتديد اهلوية قات الصلة.
وينبغي النظر إ مفهوم ض ححمان اجلودة من منظورين .فأوال ،يوص ححى بأن تض ححمن الواليات القض ححائية وجود عمليات
مراجعة وتدقيق يف مجيع جوانب اختصححاصححات وأفرقة حتديد اهلوية ،وأن هذا املبدأ قائم بوصححفه ترتيبا دائما لإلعداد
للنشر العمليايت .وينبغي هلذه الرتتيبات الدائمة أن تشمل ما يلي:
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رصد مستويات كفاءة مجيع العاملني يف مرحلة الشرطة يف حتديد اهلوية.
رصد مستويات كفاءة مجيع األخصائيني/خرباء األدلة اجلنائية.
التدقيق يف الرتتيبات اإلجرائية.
ورصدها.
التدقيق يف ترتيبات الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية ،أ
التدقيق يف االمتثال ملعايري املعدات التشغيلية.
التوصية مبسائل لينظر فيها قائد حتديد اهلوية واجلهة القضائية املختصة قو الصلة.

وثانيا ،خالل االنتشح ححار العمليايت ،يوصح ححى باسح ححتحداث نظام السح ححتعراض اإلدارة لرصح ححد مجيع جوانب عملية حتديد
اهلوية .وينبغي هلذا النظام أن يشح ح ح ححمل االسح ح ح ححتعراض كل جوانب عملية حتديد اهلوية .وإ جانب التأكد من تطبيق
كل مراحل االس ح ححتجابة يف حتديد اهلوية وفق اخلطع املوض ح ححوعة ،ينبغي لكل مكون تقين واختص ح ححا للدلة اجلنائية
أن خيضع لرصد عن قرب .وتشمل أنشطة ضمان اجلودة اليت ينبغي النظر فيها خالل االنتشار العمليايت ما يلي:







رصد امتثال كل مراحل حتديد اهلوية للمعايري الدولية ومعايري االختصا القضائي.
التدقيق يف سجالت ما بعد الوفاة وما قبل الوفاة للتثبت من دقتها وامتثاهلا.
التدقيق يف املطابقة بني امللفات قبل عرضها على جملس حتديد اهلوية.
ورصدها.
التدقيق يف ترتيبات الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية ،أ
التدقيق يف االمتثال ملعايري املعدات التشغيلية.
التوصية مبسائل لينظر فيها قائد حتديد اهلوية واجلهة القضائية املختصة قو الصلة.

إن اإلنرتبول ملتزم بوضححع نظم إلدارة حتديد اهلوية تنسححجم مع املعايري الدولية وتشححيع لدى االختصحاصححات القضححائية
لتحديد اهلوية ثقة مستمرة بأن عملية حتديد اهلوية دقيقة وحيادية وموثوق هبا علميا وقادرة على اجتياز أي متحيص
قانوين أو قض ح ححائي .ومبا أن ض ح ححمان كل جوانب املعلومات والبيانات خاض ح ححع للتمحيص طوال عملية حتديد اهلوية،
فإن قلك يصح ح ححب يف صح ح ححا إشح ح ححاعة الثقة يف إدارة ونتائج عمليات حتديد اهلوية .لذا فإن توخي الدقة يف العمليات
وإدارة البيانات يتس ح ح ح ح ححم بأ ية حيوية آللية حتديد اهلوية وينبغي إلدارة حتديد اهلوية أن تويل هذه اجملاالت الرئيس ح ح ح ح ححية
انتباها بالغا .وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفص ح ح ح ححلة عن هذا االعتبار اهلام يف اجلزء باء من هذا الدليل
يف التذييل .14
 19.7ترتيبات التسليم

عودة إلى المحتويات

املرجح أن
تنطوي عملية التسححليم على إعادة الرفات البش حرية وممتلكات الضحححية إ أسححرته وأقاربه وأصححدقائه .ومن َّ
أحيكم على قروة أنش ح ح ححطة االلتزام القوي الذي أبدته مجيع االختصح ح ح حاص ح ح ححات واخلدمات تبعا جلودة اخلدمات املقدمة
خالل عملية التسليم احلساسة هذه.
وبغية ضمان تلبية شروط التسليم احمللية والوطنية والدولية ،يأقرتال أن ت ضع اجلهة القضائية املختصة خططا استباقية
مع الكيانات الرئيسح ححية داخل املناطق املعنية قبل حصح ححول عمليات التسح ححليم على األرض .وينبغي هلذه الرتتيبات أن
تركز على اسححتيفاء شححروط اجلهة القضححائية املختصححة والشححروط اإلجرائية وشححروط قاضححي التحقيق/الشححروط القانونية.
واألهم من كل قلك من الض ح ححروري طمأنة أس ح ححر وأقارب وأص ح ححدقاء الض ح حححايا إ أنه جرى االهتمام بعناية بالرفات
البشرية وباملمتلكات اخلاصة ألحبائهم ،بكفاءة وضمن االحرتام والرعاية الواجبني.
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اضها
 20.7استخالص المعلومات عن العمليات واستعر ُ

عودة إلى المحتويات

هنا دائما فرصة للتعلم ولتحسني مقاربتنا التنفيذية لعمليات حتديد اهلوية يف املستقبل وقلك باستعراض العمليات
السابقة .واهلدف من عملية االستعراض هذه الرتكيز على ما جرى القيام به بشكل جيد ،وما الذي ميكن القيام به
بشكل أفضل ،وما الذي ميكن تطبيقه بفعالية يف العمليات املقبلة.
ويوص ححى جبلس ححيت اس ححتخال للمعلومات يف ما يتعلق بكل أنش ححطة حتديد اهلوية .االس ححتخال األول ينطوي على
اسححتعراض األداء اليومي أثناء العمليات اجلارية .وينبغي له أن يشححمل اجتماعا مع أعضححاء رئيسححيني يف عملية حتديد
اهلوية السح ح ححتعراض األنشح ح ححطة احلالية وتقييم األداء يف ضح ح ححوء أهداف حمددة ،وينبغي لقائد حتديد اهلوية أن يدعو إ
عقده .وتتيح عملية االس ح ح ح ح ححتعراض املنتظمة إطالع كل جوانب عملية حتديد اهلوية بص ح ح ح ح ححورة منتظمة على التطورات
املاضح ح ح ححية واحلالية واملسح ح ح ححتقبلية .وعالوة على قلك ،ويف حال بروز قضح ح ح ححايا جديدة ميكن أن تؤثر على خطع حتديد
اهلوية ،يف اإلمكان إدخال تعديالت عليها يف بيئة تشاورية ومنسقة ومستنرية.
وينطوي النوع الثاين من اسح ح ح ح ححتخال املعلومات على اسح ح ح ح ححتخال عام للمعلومات عن كامل عملية حتديد اهلوية.
ويشمل قلك جمموعة أوسع بكثري من القضايا العملياتية وقضايا االختصا القضائي اليت ميكن أن تتخطى نطاق
األنشطة القصرية األجل لعملية حتديد اهلوية.
وينبغي هنا أيض ححا ألهداف اس ححتخال املعلومات أن تكون حول ما جرى القيام به بش ححكل جيد ،وما الذي ميكن
القيام به بشكل أفضل ،وما الذي ميكن تطبيقه بفعالية يف العمليات املقبلة.
ومن أجل تطبيق قدر من املوضحوعية على عملية اسحتخال
فيه الكفاية للقيام باستخال املعلومات.

املعلومات هذه ،ينبغي مشحاركة عضحو حمايد ومؤهل ما

 21.7العقود مع الشركات الخاصة

عودة إلى المحتويات

من املسلّم به أنه ال ميكن االستجابة لكل احلاالت الطارئة ،وأن أوجه القصور يف املهارات والسلع والدعم اللوجسيت
قد ال ميكن كشفها إال عند وقوع احلادث .ومع قلك ،فإن يف اإلمكان معاجلة هذه املسألة بإبرام اتفاقات مع
شركات قبل وقوع الكوارث.
ويف حال باتت الدول قلقة إزاء أوجه القص ح ححور يف االختص ح ححا القض ح ححائي قبل حص ح ححول األحداث ،يوص ح ححى بإجراء
تدقيق اسححتباقي حبيث ميكن معاجلة أوجه القصححور يف املهارات واملعدات واملشححورة التقنية والدعم اللوجس حيت على حنو
منظم وخمطع له.
وعالوة على قلك ،من املهم أن تكون نزاهة ترتيبات اجلهة القض ح ححائية املختص ح ححة والش ح ححركات اخلاصح ح حة ش ح ححفافة وقابلة
للتدقيق فيها من خالل اتباع ممارس ح ح ححات جتارية قات ص ح ح ححدقية وميكن الدفاع عنها .واس ح ح ححتيفاء هلذه املعايري األخالقية
العالية من املهم الكشف ،كحد أدىن ،عما يلي:



النطاق الكامل للرتتيبات املالية اليت َّ
حتدد من خالل تقدمي اخلدمات أو السلع.
متصور يف املصا لدى الشركة املقدمة ألي سلع أو خدمات.
أي تضارب فعلي أو َّ
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أي أعمال أو جمموعة أو انتماء ش ح ح ححخص ح ح ححي بني أي كيانات مرتبطة بالس ح ح ححلطة الطليعية والش ح ح ححركة املقدمة
للسلع أو اخلدمات.

وعند عقد ترتيبات من هذا القبيل ،ينبغي لالختصححاصححات القضححائية أن تأخذ يف االعتبار القضححايا التعاقدية اليت قد
تنشححأ واليت ينبغي احلصححول على مشححورة خمتصححة قبل إبرام العقود أو االتفاقات أو إقامة الشحراكات .ويأعترب هذا األمر
هاما ألن االسحتعانة خبدمات القطاع اخلا ميكن أن تزيد من التكاليف إ حد كبري وتفرض التزامات غري منظورة
على االختصاصات القضائية.
 22.7المواد المرجعية

عودة إلى المحتويات

حتوي اإلنرتنت عددا كبريا من مص ححادر املعلومات املتعلقة بتحديد اهلوية ،بينها وثائق نش ححرها أخص ححائيون من خمتلف
أحناء العامل .ومع أنه ميكن الركون إ العديد من هذه املنش ح ح ح ححورات ،فإن اإلنرتبول يش ح ح ح ححجع البلدان األعضح ح ح ح حاء على
العودة إ املوقع الشبكي لإلنرتبول ،الذي يتضمن جماال خمصصا لتحديد اهلوية يف العنوان التايل:
https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI

ويتضححمن املوقع دليل اإلنرتبول لتحديد اهلوية (اجلزءان ألف وباء) ،فضححال عن اسححتمارات اإلنرتبول لتحديد اهلوية ملا
بعد الوفاة وما قبل الوفاة ،ووثائق انتشال األغراض من مكان احلادث وتقارير مقارنة.

 .8الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية

عودة إلى المحتويات

 1.8مبادئ عامة

عودة إلى المحتويات

كما سح ححبقت اإلشح ححارة إليه يف هذا الدليل ،إن إجياد بيئة عمل آمنة أمر بالغ األ ية وهو مسح ححؤولية ملقاة على عاتق
مجيع الدول األعضححاء املشححاركة يف عمليات حتديد اهلوية .وال تقتصححر هذه املسححؤولية على التصححدي للبيئات اخلطرة،
ألن من الضح ح ححروري تطبيق ممارسح ح ححات العمل املنظمة بشح ح ححكل اسح ح ححتباقي وال سح ح ححيما خالل العمليات الطويلة األجل.
وينبغي أيضح ححا جلميع العاملني املكلفني مبهام حتديد اهلوية أن يسح ححتفيدوا من برنامج شح ححامل للرعاية الطبية والنفسح ححية.
وينبغي تقدمي هذا الدعم يف مجيع اختصاصات األفرقة قبل وأثناء وبعد االستجابة العملياتية.
وبغية العمل بش ح ح ح ح ح ححكل اس ح ح ح ح ح ححتباقي على إدارة اجملهدين بدنيا وعقليا ،معروض فيما يلي أمثلة على أنواع العوامل اليت
ينبغي أن تكون يف صلب املمارسة الروتينية وأن تأتخذ شكل بروتوكوالت رمسية:







مىت أمكن عمليا ،يعمل مجيع موظفي حتديد اهلوية ضمن فرتات عمل حمددة مقرونة بفرتات راحة مناسبة.
نظرا إ احتمال حص ححول مس ححتويات إجهاد مرتفعة ،ينبغي أن تأرص ححد عن كثب الص حححة العقلية واجلس ححدية
جلميع املوظفني.
يتحمل مجيع موظفي حتديد اهلوية مس ح ح ح ح ححؤولية عن إبالغ منس ح ح ح ح ححق مرحلتهم/رئيس فريقهم بأي ص ح ح ح ح ححعوبات
يواجهوها هم أو موظفون آخرون يف أداء واجباهتم.
على مجيع موظفي حتديد اهلوية استخدام معدات احلماية الشخصية املناسبة ،ويتعني توفري إمدادات كافية
هبا.
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1.1.8

يتحمل مجيع موظفي حتديد اهلوية مسح ح ح ح ح ح ححؤولية عن إبالغ منسح ح ح ح ح ح ححق مرحلتهم/رئيس فريقهم بتعطعل أي من
معدات احلماية الشخصية.
جيب أن يبلَّغ على الفور منسح ح ح ححق املرحلة/رئيس الفريق املعين بكل اإلصح ح ح ححابات يف صح ح ح ححفوف موظفي حتديد
اهلوية وتسجيلها ومعاجلتها على النحو املناسب.

الخدمات الطبية

عودة إلى المحتويات

يقدَّم اللقاال املناسب إ مجيع املوظفني الذين هم عرضة لالحتكا مبواد ملوثة .وينبغي التلقيح خالل مرحلة اإلعداد
قبل بدء عمليات مواجهة الكارثة .وينبغي التوعية أيضا بشأن الوقت الذي يستغرقه سريان تأثري اللقاال ومدة
صالحيته .وهذا أمر هام يف العمليات الطويلة األجل .وإضافة إ قلك ،ينبغي النظر يف إجراء كشف طيب على
املستجيبني قبل إيفادهم إ العمليات على األرض .ويكتسي هذا األمر أ ية خاصة ألن من الضروري ألصحاب
القرار أن يكونوا مطمئنني إ أن املوظفني هم يف وضع صحي وبدين جيد مي ّكنهم من أداء املهام الصعبة اليت
يقتضيها حتديد اهلوية يف ظروف صعبة وجم ِهدة يف كثري من األحيان .وعالوة على قلك ،ويف هاية العمليات ،ينبغي
النظر يف معاينة املستجيبني هبدف كشف أي إصابات أو ردود فعل بدنية غري صحية متهيدا ملعاجلتها يف أقرب فرصة
ممكنة.
2.1.8

الخدمات النفسية

عودة إلى المحتويات

ميكن للعباء النفسية امللقاة على كاهل األفراد أن تزيد مع مدة حتديد اهلوية وح ّدهتا وطبيعتها .ويف حني ميكن تطبيق
ممارسات العمل لتقليل عوامل اإلجهاد البدين إ احلد األدىن على األفراد ،فإنه جيب تقدمي الرعاية إ اجملهدين
عقليا ونفسيا جراء أحداث يثريها حتديد اهلوية.
وميكن أن يسح ححهم عدد من العوامل يف حصح ححول رد فعل نفسح ححي لدى الشح ححخص املعين عند حصح ححول حادث خطري.
وبص ح ح ححفة عامة ،تكون هذه العوامل متص ح ح ححلة بطبيعة مكان احلادث ،أو الطابع الش ح ح ححخص ح ح ححي للحادث ،أو مبزيج من
االثنني .وإن ظهور رد فعل عاطفي أو بدين على هذه احلاالت ال يشح ح ح ح ح ح ححكل دليال على عدم كفاية أو عدم توازن
عقلي ،بل هو مؤشححر على أنه ،بالنسححبة إ هذا الشححخص احملدد ،كان احلادث غري عادي ،وينبغي معاجلته من قبل
أص حححاب االختص ححا املؤهلني .وميكن لإلجهاد الناتج عن احلوادث اخلطرة أن يتخذ أش ححكاال ش ححىت ،سح حواء كانت
سلوكية أو عاطفية أو إدراكية أو بدنية.
ومن املهم أيض ححا تس ححليع الض ححوء على أن مجيع األفراد ال يتفاعلون مع احلوادث والبيئات بالطريقة عينها .لذا ينبغي
تقدمي ترتيبات الدعم الكافية يف شححكل مسححتشححارين نفسححيني وينبغي ألصحححاب االختصححا يف جمال الصحححة العقلية
أن يكونوا متوفرين ،ال فقع أثناء العمليات ،بل أيضا يف فرتة ما بعد االنتشار ،ألن بعض العوارض قد ال تظهر إال
بعد االستجابة العملياتية بفرتة طويلة.
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ُسر واألقارب
 .9تقديم خدمات الدعم لأل َ

عودة إلى المحتويات

إن االعتبارات اإلنس ح ححانية وحدها تفرتض ض ح ححرورة توفري الدعم واملس ح ححاعدة ألس ح ححر وأقارب ض ح حححايا الكوارث .بيد أن
االتصححال مع أسححر وأقارب األحباء املتوفني مهمة صححعبة للغاية تنطوي على طائفة من املسححائل املعقدة اليت تسحتدعي
التوقف عندها.
وترتاوال هذه املس ح ح ححائل من اإلخطار األول بوفاة األحباء ،يعقبه التدفق املتوقع للحزن ومن مث التعامل مع العديد من
املس ححائل املعقدة لكفالة إمكان إقامة عالقة ص حححية مع األس ححرة للمس ححاعدة يف عملية حتديد اهلوية نفس ححها .ومع أن
حتقيق التوازن بني املهام ص ح ححعب خالل عملية حتديد اهلوية ،فإنه جيب على املس ح ححتجيبني أن يض ح ححعوا يف اعتبارهم أن
األسر واألقارب قد حيتاجون إ دعم ومساعدة مستمرين ميتدان إ ما بعد عملية حتديد اهلوية .ويعزى السبب يف
قلك إ احتمال وجود س ح ح ححلس ح ح ححلة من األحداث اليت توقد املش ح ح ححاعر من جديد مثل إعادة الرفات البشح ح ح حرية وإعادة
املمتلكات الشخصية واجلنازة وتلبية املستلزمات القانونية مثل أسئلة قاضي التحقيق وتواري قكرى الكوارث.
وميكن لتوفري شبكة من امل ساعدة الفعالة تتخذ شكل خدمات الدعم األسري أن تعزز التعاون من جانب األقارب
املفجوعني ال سح ح ححيما يف مجع البيانات السح ح ححابقة للوفاة ،مما ميكن أن يعزز جودة وسح ح ححرعة حتديد اهلوية .وتؤدي عادة
هذا النوع من أدوار الدعم وحدةأ االتصح ح ح ححال باألسح ح ح ححر ،وغالبا باالش ح ح ح حرتا مع أفرقة إجراء املقابالت للفرتة السح ح ح ححابقة
خدمات من قبيل وحدة االتصال باألسر حيوي لضمان تلبية احتياجات األسرة
للوفاة .لذا فإن الدور الذي تؤديه
ٌ
واألقارب بأفض ححل طريقة ممكنة ،وهي تعمل يف الوقت نفس ححه بوص ححفها ص ححلة وص ححل مع املس ححتجيبني يف حتديد اهلوية
املسؤولني عن عملية حتديد اهلوية.
ويف أحناء كثرية من العامل ،مثة أخصح ح ححائيون وآليات لدعم األأسح ح ححر ،س ح ح حواء كانوا حكوميني أو غري حكوميني .ولذلك
يوصح ححى بشح ححدة بأن تعمل اجلهة القضح ححائية املختصح ححة بشح ححكل فعال مع هذه املنظمات على أسح ححاس منتظم من أجل
إتاحة إمكانية الوص ححول إ األخص ححائيني بش ححكل أس ححهل عند وقوع الكوارث .وبتش ححكيل هذه الشح حراكات قبل وقوع
الكارثة بوقت طويل ميكن حتقيق عدد من الفوائد ،منها:









هتيئة استجابة منسقة بني وكاالت دعم األسرة واألقارب وأفرقة حتديد اهلوية.
إقامة جهات اتص ححال رئيس ححية ميكن أن تتص ححل هبا األس ححرة واألقارب للحص ححول على معلومات ومش ححورة عن
التعقيدات اليت تواكب عملية حتديد اهلوية.
املس ح ححا ة يف رس ح ححم مقاربة حمرتفة وملتزمة ملهمة حتديد اهلوية قائمة على اللباقة واالحرتام واحلنو واملص ح ححداقية
والشفافية.
التأكد من إمكان اتصححال األسححر واألقارب بالسححلطات للحصححول على آخر املعلومات عن عمليات حتديد
اهلوية.
تزويد األسر واألقارب جبهة اتصال للحصول على إحاالت إ خدمات الدعم األخرى.

وهنا عدة مص ح ح ح ححادر متاحة من املعلومات ومواد التوعية اليت ميكن أن تس ح ح ح ححاعد املس ح ح ح ححتجيبني يف حتديد اهلوية على
التصححدي للمشححاكل اليت تصححادفها األسححر واألقارب يف هذه الظروف .وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن
توجيه األقارب وتقدمي املعلومات هلم يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل .15
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 .10التدريب والمعدات

عودة إلى المحتويات

 1.10التدريب

عودة إلى المحتويات

من أجل احملافظة على معايري الكفاءة املناسبة يف املمارسات احلديثة يف حتديد اهلوية وبروتوكوالهتا وإجراءاهتا ،ينبغي
لالختص ح ح ح ح ح ححاص ح ح ح ح ح ححات القض ح ح ح ح ح ححائية أن تنظر يف احلفاظ على أنظمة التدريب اليت تش ح ح ح ح ح ححمل مجيع جوانب حتديد اهلوية
واخت صا صاهتا .ويوصى بشدة أيضا أن تكون أي مواد وأنشطة تدريبية متوائمة مع حتديد اهلوية ومهامها احملددة يف
دليل اإلنرتبول لتحديد اهلوية.
وإ جانب زيادة الكفاءة يف اختصا معني من الوالية القضائية لتحديد اهلوية ،فإنه ميكن توحيد املمارسات ما
قد يؤدي إ نشر عمليايت وفقا للممارسات املعرتف هبا دوليا .وهذا أمر هام بشكل خا عند العمل مع وكاالت
أو جهات قضائية خارجية أو أداء مهام يف بيئات خارجية .ويف هذه احلاالت ،وإقا ما أخذت كل اجلهات القضائية
ودربتهم يف جمال هذه املمارسات الدولية ،فغالب الظن أن تصبح قادرة على
املختصة األفراد التابعني هلا على عاتقها َّ
العمل بفعالية أكرب مع الوكاالت األخرى .وعلى سبيل املثال ،يف استجابة متعددة اجلنسيات/االختصاصات القضائية
الكيانات املشاركة يف مجيع مراحل حتديد اهلوية ممارسات مشرتكة ،ميكن أن يؤدي قلك إ
لتحديد اهلوية ،تتبع فيها
أ
مزيد من التعاون والقدرة على القيام بعمليات مشرتكة بني األفرقة.
وقححد وقعححت عححدة أحححداث دوليححة عملححت فيهححا الححدول معححا من أجححل أداء دور حتححديححد اهلويححة وأثبححت فيهححا تطبيق
املمارس ح ح ح ححات املوحدة قيمته البالغة يف تعزيز عالقات التعاون وزيادة الكفاءة املهنية ،واألهم من كل قلك ،يف حتديد
أفض ححل للنتائج .وعن طريق وض ححع وتنفيذ نظم التدريب املوحدة يف إطار كل والية قض ححائية تتبع املمارس ححات الدولية،
أحيتمل القيام باالنتشار العمليايت ال سيما مع وكاالت أخرى ،بدرجة أقل من االلتباس وسوء الفهم.
وإضافة إ رعاية اإلجراءات والربوتوكوالت الدولية لتحديد اهلوية ،ينبغي اعتبار اختبارات التدريب والتأهيل لتحديد
مدى كفاية استعداد كل من أعضاء فريق حتديد اهلوية لالنتشار ،بوصفها إجراءات تشغيل موحدة .وينبغي النظر
يف تنظيم اختبارات كفاءة منتظمة لكل فرد على مدى حياته الوظيفية يف حتديد اهلوية لضمان االستعداد ال من
حيث الكفاءة التقنية واإلجرائية فقع ،ولكن أيضا من حيث الشروط البدنية والنفسية.
 2.10المعدات

عودة إلى المحتويات

إن توفري معحدات ححديثحة وموثوق هبحا ومعتمحدة رمسيحا بحالغ األ يحة فهو يتيح للعحاملني يف حتحديحد اهلويحة أداء مهحامهم
الرئيس ح ح ححية .وإ جانب اإلبقاء على إمدادات كافية من اللوازم واملعدات اليت تدعم املطالب الواردة يف كل جمال من
اجملاالت الوظيفية لعملية حتديد اهلوية ،من الض ح ح ح ححروري أيض ح ح ح ححا لكل عامل يف حتديد اهلوية أن حيافظ على كفاءته يف
استخدام هذه املعدات .وترتاوال هذه املعدات من معدات احلماية الشخصية إ املعدات املتخصصة اخلاصة بكل
مرحلة من مراحل عملية حتديد اهلوية.
يزود املمارس ح ححون يف
ومن منظور اإلدارة والص ح حححة والس ح ححالمة الوظيفيني على حد سح ح حواء ،يأعترب من األ ية مبكان أن َّ
حتديد اهلوية باملعدات الالزمة اليت متكنهم من احلفاظ على محايتهم من األخطار وتسح ح ح ح ح ح ححاعدهم على أداء مهامهم
الرئيسية بكفاءة.
دليل حتديد هوية ضحايا الكوارث :اإلنرتبول

2018

38/39

1.2.10

معدات الحماية الشخصية

عودة إلى المحتويات

إن الغرض الرئيسي من توفري معدات السالمة الشخصية هو محاية العاملني يف حتديد اهلوية من االحتكا املباشر
بالرفات البشرية وما يرتبع هبا من ملوثات وخماطر أخرى ،بينها األخطار البيئية أو اليت من صنع اإلنسان .وإضافة
إ ارتداء مالبس السالمة العادية مثل لباس اجلراحني والقفازات الواقية واألحذية املطاطية واملئزر والكمامات وما
إ قلك ،جيب النظر يف أشكال أخرى من املعدات الواقية اليت تتجاوز النطاق املباشر ملعاملة الرفات البشرية بشكل
مباشر .وتتطلب هذه التدابري الوقائية عادة استخدام مواد من قبيل البذات الفوقية واخلوقة وأحذية السالمة ،واملناظري
الواقية ،ومالبس واقية من املطر وسرتات السالمة العاكسة للضوء .بيد أنه ،تبعا للبيئة وعوامل اخلطر واملخاطر
احملتملة ،قد ختتلف االحتياجات من املعدات .لذا ،فمن منظور اإلدارة واإلشراف ،يأعترب إبداء املرونة يف جمال
التصدي للخطار العملياتية أو التخفيف من تأثريها ،أولوية قصوى.
وبغية العمل على حنو اس ححتباقي لتحديد ومعاجلة القض ححايا اخلطرة اليت ميكن أن تؤثر على أفراد حتديد اهلوية ،يوص ححى
بأن تبقى الواليات القض ححائية على وعيها باملس ححائل اخلطرة املس ححتجدة على أن تتخذ بعد قلك إجراءات للمس ححاعدة
يف صوغ اسرتاتيجيات حمددة إما للتصدي هلذه املخاطر وإما للتخفيف من تأثريها.
ومع أنه ميكن التصدي للعديد من القضايا اخلطرة أو التخفيف من تأثريها يف إطار كل والية قضائية أو بيئة دولية،
فثمة حتديات أخرى تتجاوز خربة املوظفني ،مما يقتضححي إش حرا أصحححاب االختصححا اخلارجيني للتصححدي لقضححايا
حمددة .كما أن من املهم ختطي مس ح ححألة االس ح ححتعانة مبص ح ححادر خارجية لإلمدادات مبعدات احلماية الش ح ححخص ح ححية أثناء
عملية ما من خالل احلفاظ على إمدادات كافية أو إبرام ترتيبات تعاقدية دائمة ميكن أن تسححهل توفري املعدات فورا
من موردين حمليني.
2.2.10

معدات الحماية الشخصية

عودة إلى المحتويات

إضحافة إ توفري املواد االسحتهالكية يف شحكل معدات احلماية الشحخصحية للموظفني ،مثة معدات عادية أخرى ينبغي
أن تكون دائما متاحة بسح ح ح ح ح ح ححهولة مثل املعدات الالزمة ملعاملة مكان احلادث والرفات البشح ح ح ح ح ح ححرية واملمتلكات ،أو
للتمكني من إاجناز املهام يف سائر مراحل عملية حتديد اهلوية.
ومع قلك ،فقد يكون من الضروري أيضا احلصول على معدات أخرى الستخدامها من قبل املوظفني األخصائيني،
وهي ميكن أن ختتلف باختالف طبيعة الكارثة أو ظروفها .ويرتاوال نطاق هذه املعدات إ حد كبري لذا ينبغي حتديد
االحتياجات منها على حنو استباقي مبا يشمل التشاور الوثيق مع املوظفني األخصائيني .وعليه ،فقد تلزم معدات
متخصصة ألداء مهام فريدة من قبل أطباء األدلة اجلنائية أو أطباء األسنان للدلة اجلنائية أو علماء البيولوجيا أو
علماء األنرتوبولوجيا أو غريهم من األخصائيني ،تبعا للمتطلبات التقنية لالستجابة لتحديد اهلوية.
وبغية حتديد الثغرات احملتملة يف املعدات املتخصح ح حص ح ححة ،تأنصح ح حح اجلهات القض ح ححائية املختص ح ححة بإجراء عمليات تدقيق
منتظمة لقدراهتا املتخصصة سواء من حيث املوارد أو املعدات .وميكن حتقيق قلك من خالل النظر يف مواطن القوة
التقنية للوالية القضائية ونقاط ضعفها والفر املمكنة للبحث والتطوير واألخطار احملتملة .ومع أن توفري املعلومات
لعملية التدقيق هذه ميكن حتقيقه من خالل املعارف واخلربات املتخص ح حص ححة احمللية ،فإن اجلهات القض ححائية املختص ححة
مدعوة أيضا إ االستفادة من شبكات اإلنرتبول للتعرف إ املعارف واخلربات الفنية املوجودة يف مجيع أحناء العامل
اليت تشمل جمموعة واسعة من االختصاصات املتصلة بتحديد اهلوية.
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