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التذييل  :2تقرير عن تحديد هوية ضحايا الكوارث
مقدمة
غالبا ما تنجم عن الكوارث واحلوادث اخلطرية ،سواء أكانت من صنع اإلنسان أم ال ،أعداد كبرية من الضحايا.
ويسعى الكثري من اهليئات العامة واخلاصة عندئذ إىل التخفيف قدر املستطاع من معاناة اجلرحى وأُسر القتلى.
وحتديد هوية الضحايا هو جزء من هذه العملية .فإعادة جثة شخص ُحددت هويته إىل أسرته ال تتيح هلا إلقاء
نظرة الوداع األخرية بطريقة الئقة فحسب ،بل ميكن أن تساعد أيضا يف التخفيف من وقع املصاب األليم.
ويف سياق العوملة احلايل ،من النادر أن تظل تبعات الكوارث حمصورة يف النطاق الوطين :فالضحايا غالبا ما يكونون
مواطين عدة بلدان .ولدى حكومات هذه البلدان مسؤولية مشرتكة عن معاملة هؤالء الضحايا معاملة حتفظ كرامتهم
يف إطار عملية شفافة .وميكن للسلطات املختصة والدبلوماسيني االضطالع بدور حاسم يف هذه العملية ال من
خالل تسهيل إجراءات تبيان اهلوية وتوفري الدعم فحسب ،بل عن طريق التواصل بصدق وفعالية بشأن عملية حتديد
اهلوية وكيفية تقدمها .فالتواصل بشأن األساليب املتبعة لتحديد اهلوية وتوفري أطر زمنية واقعية يف هذا الصدد ميكن
أن يسهما إىل حد بعيد يف التخفيف من معاناة األسر.

أُعدت هذه الوثيقة إلعطاء السلطات املختصة والدبلوماسيني (املعنيني) خصوصا فكرة عامة عن إجراءات حتديد
هوية الضحايا والصعوبات امليدانية النامجة عنها .وقد أُرفقت هبا بعض التوصيات العملية أيضا.
االنطباع العام
إن حتديد هوية اجلثث ،عند وقوع حادث جنمت عنه خسائر فادحة يف األرواح ،عملية كأْداء ،طويلة بعض األحيان،
وغالبا ما تعترب األسر أهنا تستغرق الكثري من الوقت .وبطء العملية يف معظم احلاالت ليس سببه اسرتداد اجلثث
وتسجيل أوصافها .فتحصيل ومجع املعلومات الضرورية السابقة للوفاة من أجل حتديد هوية الضحية ميكن أن يستغرق
وقتا أطول وال سيما إذا كان يتعني احلصول على هذه املعلومات من بلدان أخرى.
وعدم اإلملام باإلجراءات املتخذة على الصعيد الدويل لتحديد هوية الضحايا وبالوقت الالزم لذلك ميكن أن يؤد
غالبا إىل عدم رضا األسر والسلطات املعنية عن سرعة العملية.
ويف أعقاب وقوع حادث مأسو  ،من األمهية مبكان إقامة شراكة بني البلدان املعنية .وميكن للتشاور العاجل بني
ممثلي هذه البلدان وأخذ فداحة الكارثة يف احلسبان وفهم آلية حتديد اهلوية ،تسريع وترية العمليات.
وميكن للسلطات احمللية وللدبلوماسيني املعنيني أيضا يف البلدان املتضررة االضطالع بدور حيو يف التخفيف من
معاناة األسر عرب توفري معلومات واضحة ودقيقة بشأن الوضع القائم واألحداث وسري التحقيقات.
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لمحة عامة عن عملية تحديد الهوية

عملية تحديد الهوية
ترد معايري اإلنرتبول املقبولة دوليا لتحديد هوية الضحايا يف دليل اإلنرتبول املتوفر يف املوقع اإللكرتوين للمنظمة:
www.interpol.int

األسس
تستند هذه املعايري إىل املبادئ الرئيسية التالية:

العملية



للضحايا احلق يف أن ُحتدد هويتهم بعد وفاهتم؛



يُعامل مجيع الضحايا على قدم املساواة يف إطار عملية حتديد اهلوية – وال ُمييِّز فيما بينهم على أ ّ
أساس كان؛



ُحتدد هوية الضحايا استنادا إىل معايري حمددة؛



ميكن خلطأ واحد أن يلحق ضررا بالغا بسالمة جممل العملية وبأ ّ عمليات مقبلة.

ميكن أن تشتمل العملية على ثالث عمليات فرعية هي:
أ .مجع بيانات ما بعد الوفاة ()PM؛
تتيح هذه العملية وصف جثة الضحية بأكرب قدر من التفصيل.
ب .مجع بيانات مع قبل الوفاة (:)AM
تتيح هذه العملية مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن الشخص املفقود وأ ّ مسات حمددة تتيح تبيان
هويته.
ج .املقارنة:
تُقيّم يف إطار هذه العملية معلومات ما بعد قبل الوفاة وما بعدها وتقارن ،وحتدد السلطات املختصة هوية
الضحية استنادا إىل ذلك ،وفقا للمعايري املعتمدة.

معايير تحديد الهوية
حتديد هوية الضحايا حبد ذاته يستند إىل معايري اإلنرتبول.
وجيب أن تكون أساليب حتديد اهلوية املستخدمة يف حاالت الكوارث سليمة علميا ،وموثوقة ،ومالئمة لظروف
امليدان ،وقابلة للتطبيق خالل فرتة زمنية معقولة.
وأهم أساليب حتديد اهلوية وأكثرها موثوقية هي حتليل بصمات األصابع وحتليل األسنان املقارن وحتليل البصمة
الوراثية.
وتشمل األساليب الثانوية األوصاف ونتائج الفحوصات الطبية واألدلة واملالبس املوجودة على البدن .وهي عناصر
داعمة ألساليب أخرى وال تكفي وحدها لتحديد اهلوية.
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لذاُ ،حتدد اهلوية ،عند اإلمكان ،استنادا إىل حدوث مطابقة على األقل بني احملدِّدات الرئيسية التالية:
•

سجالت األسنان (علم األسنان)؛

•

بصمات األصابع؛

•

البصمة الوراثية.

وتنجم املطابقة املثبتة عن مقارنة بيانات ما قبل الوفاة ببيانات ما بعد الوفاة من قِبل أخصائي مؤهل تأهيال جيدا
يف جمال علم األسنان أو بصمات األصابع أو البصمة الوراثية.
(حمددات ثانوية):
 .1حتديد اهلوية استنادا إىل مسات فريدة و/أو شخصية ِّ
احملددات عالمات فارقة مثل الوشوم أو الندبات أو حاجة شخصية ختص الشخص املعين وحده .وميكن
تشمل هذه ِّ
للمعلومات الثبوتية األخرى (مثل نوع اجلنس والثياب والوثائق واجملوهرات) أن تسهم يف حتديد اهلوية .وتشكل هذه
الوسائل عناصر داعمة ألساليب أخرى وهي ال تكفي وحدها لتحديد اهلوية.
 .2حتديد اهلوية استنادا إىل معلومات جرى جتميعها:
حىت لو أمكن حتديد هوية الضحية بشكل جيد استنادا إىل املعايري األساسية ،يوصى بتسجيل أدلة ثبوتية أخرى.
أي ضحية بالعين المجردة!!
استنادا إلى معايير اإلنتربول هذه ،من المستحيل تحديد هوية ّ

األطر الزمنية

مثلما أُشري إليه آنفا ،ميكن أن يستغرق مجع معلومات ما قبل الوفاة وال سيما عن الضحايا األجانب الكثري من
الوقت .وميكن للسلطات املختصة والدبلوماسيني املعنيني أن يسهما بقدر كبري يف هذه العملية باستخدام قنوات
االتصال واملعلومات املتاحة هلما من أجل تسريع وترية احلصول على معلومات صاحلة.
الوالية القضائية
وقعت حاالت حصل فيها املوظفون املكلفون بتحديد هوية ضحايا الكوارث على بيانات ما قبل الوفاة عرب االتصال
مباشرة بأسر الضحايا من دون الرجوع إىل السلطات املختصة يف البلد األم .وتتسبب هذه املمارسات بصعوبات
عندما يكون من مهام تلك السلطات التحقيق يف وفاة شخص على أراضي البلد املذكور وتأكيد عناصر حتديد
اهلوية.
لذا ،تُعترب هذه املمارسة خمالفة لدليل اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايا الكوارث .وجيب على السلطات احمللية
والدبلوماسيني يف البلدان املتضررة منع حدوث حاالت كهذه.
وستوضع بتصرف املمثل الرمسي للبلد األم الذ تشكل الضحية أحد رعاياه أدلة على كيفية سري عملية حتديد اهلوية
تشمل نسخا عن وثائق ما قبل الوفاة وما بعدها املستخدمة يف العملية.
وميكن أن ختتلف املعايري القانونية لتحديد اهلوية باختالف البلدان ،وسيزود بالتايل البلد املتلقي ،على الدوام،
بتفاصيل السمات احملددة اليت أتاحت حتديد هوية اجلثة.
وستُسلم إىل املمثلني الرمسيني االستنتاجات والوثائق املتصلة بتحديد اهلوية وال سيما األدلة املصورة .وينبغي أن
يُسمح هلم بإجراء فحوص أخرى جلثة الضحية إذا طلبوا ذلك.
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الوثائق
ميكن تنزيل مجيع استمارات اإلنرتبول ودليل حتديد هوية ضحايا الكوارث من موقع اإلنرتبول على الويب.
اإلعادة إلى الوطن
لدى العديد من مؤسسات جتهيز املوتى خربة يف الشروط القانونية املتصلة بالنقل اجلو والدويل جلثث الضحايا.
والتنسيق الفعال بني مقدمي خدمات النقل والسلطات املختصة يف بلد املصدر والوجهة كفيل بتسريع إعادة اجلثة
إىل األسرة بقدر كبري.
نصائح

االتصال باألشخاص املعنيني/الفرق امليدانية املعنية بتحديد هوية ضحايا الكوارث/اخلرباء املعنيني

اتصل باملسؤول عن فريق حتديد هوية ضحايا الكوارث املعين أو باخلرباء يف هذا اجملال يف بلدك يف أسرع وقت
ممكن .فبمقدورهم تقدمي املشورة لك .وميكنك أيضا االستعانة جبهات االتصال الدبلوماسية وغريها من أجل
تسهيل نقل املعلومات الضرورية لعملية حتديد اهلوية.

االتصال بفريق حتديد هوية ضحايا الكوارث يف بلدك

اتصل دوما خبرباء/مسؤويل حتديد هوية ضحايا الكوارث يف بلدك .وسيكون بوسعهم أيضا تقدمي املساعدة واإلرشاد
لك فيما يتعلق بالتدابري الضرورية يف هذه احلالة.

االتصال بالدبلوماسيني والسلطات املختصة يف سائر البلدان املعنية

ونسق اإلجراءات
اختذ الرتتيبات الالزمة لالتصال الفعال واملنتظم بسائر السلطات املعنية والدبلوماسيني املعنينيِّ .
وعمليات التواصل معهما .وسيحول ذلك دون اعتقاد البلد أو البلدان املعنية بأن فرق املساعدة يف حتديد هوية
الضحايا قد أوفدت هلدف واحد هو توفري معاملة خاصة لضحايا البلد.
معايير تحديد الهوية
ال تصادق على عملية تحديد هوية ال تستند إلى المعايير التي حددها اإلنتربول في هذا المجال.
التواصل
تدل بأ تصرحيات عن عملية حتديد اهلوية يف حد ذاهتا وال ِ
ال ِ
تعط أ ّ مؤشرات زمنية من دون التشاور مع
ّ
املسؤولني احملليني عن حتديد هوية الضحايا.
وال تقطع أ ّ وعود لألسر مل تناقشها مع هؤالء املسؤولني.
اإلعادة إىل الوطن
نسق مع املسؤولني يف البلد األم (هم يف بعض احلاالت شركات خاصة) الرتتيبات املتعلقة بأسلوب وتوقيت
ِّ
وإجراءات إعادة جثة الضحية إىل الوطن ،ومع األشخاص املسؤولني عن التواصل يف هذا الصدد.
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