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  اجنازدليل اإل - حتديد هوية ضحايا الكوارثاستمارات  : 10التذييل 
 ملا بعد الوفاة وملا قبل الوفاة  اإلنرتبولاستمارات  : 11 الدليل
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اإلشححعاعية و وحتديد هوية الضحححايا يف الكوارث الكيميائية والبيولوجية ث اجلثإلدارة املبادئ التوجيهية  : 16التذييل 

 والنووية

  ااألدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا املتخصصون يف األنثربولوجيا اجلنائية يف جمال حتديد هوية الضحاي : 17التذييل 
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 عودة إلى المحتويات . توطئة1

 سنوات   لى مدىعونأقح الحقا  1984عام  )حتديد اهلوية( تحديد هوية ضحايا الكوارثلإلنرتبول لدليل أول شر نأ 
ألوساط اسواء من قبل إداريي أو اختصاصات ا وحاضر  اماضيبة كتس  ربة املاخليف النسخة احلالية . وقد رأوعيت عدة
 خمتلف العمليات. من  ديد هوية ضحايا الكوارثة العاملة يف جمال حتالدولي

فهو الضححححايا، ة تحديد هويالالزمة لشحححروط الأهم  واحدا من تطبيق املعايري الدوليةيشحححكل ، إلنرتبولاوبالنسحححبة إ  
تحديد ل اتاملتعددة اجلنسححححححي عملياتالعلى نطاق واسححححححع، السححححححيما يف  ةومفهومة تسححححححقالرتويج ملقاربة مهدف إ  ي

 . هوية ضحايا الكوارث

بة قد أظهرت التجر ل’’بقوله ، (هولندا) يف الهايعأقد يف مؤمتر دويل ا املفهوم هذلإلنرتبول األمني العام وقد رسحححححح  
حصححححححححححول اب يف أعقيف املوقع عند تقدمي الدعم اسححححححححححتجابة موحدة معقدة وتتطلب أن عمليات االنتشححححححححححار امليداين 

 (. 2013، إلنرتبولعالمية لإل)النشرة ا ...‘‘ ، سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسانةالكارث

 اإلنرتبول، يهيب الدويلواالتسححححححححاق الفعالني على الصححححححححعيد تعزيز التعاون مراجعتها و و وحفظها املعايري وبغية وضححححححححع 
يف حال حدوث  بيد أنه . حتديد هوية ضححححححححححححايا الكوارث من البلدان األعضحححححححححححاء التخطيع واإلعداد لعمليات كل  ب

ه، ول وشحححححححبكاتعن طريق اإلنرتب ،ميكن حتديد هوية ضححححححححايا الكوارثعلى  قدرة خاصحححححححة بهيفتقر إ  كارثة يف بلد 
 . من بلدان أخرى حتديد هوية ضحايا الكوارثالذي تقدمه أفرقة الدعم طلب 

تحديد ل وجيهيالتاإلنرتبول فريق و  تحديد هوية ضحححححححححححححححايا الكوارثلالدائمة اإلنرتبول جلنة  هذا الدليل  وقد أيدت 
اعتبارا  حتديد هوية ضححححايا الكوارث املعيار الدويل للقيام بعملياتجيرى الرتويج له بوصحححفه و  هوية ضححححايا الكوارث

 ا. رمسيه نشر  تاري من 
 

 عودة إلى المحتويات الغرض من دليل اإلنتربول لتحديد ضحايا الكوارث. 2

مبادئ توجيهية كي تسححححححححححححتخدمها البلدان األعضححححححححححححاء يف )حتديد اهلوية( حتديد هوية ضحححححححححححححايا الكوارث دليل يقدم 
يد هوية ضحححايا حتد للمسححاعدة يف إنشححاء أفرقةأيضححا  وميكن اسححتخدامه. ضحححايا الكوارثهوية اإلنرتبول يف حتديد 

مل اليت أو وية اهلديد إ  القدرة على حت حالياتفتقر البلدان اليت قبل من وية اهلحتديد  ملياتعويف إدارة  الكوارث
 عملياتية قع. تواجه مثل هذه احلاالت ال

 نو واملمارسحححححح ،ونسححححححرتاتيجيالان و املخططو  نو املدير أأعدَّ الدليل حبيث يسححححححتفيد منه نوعان من املسححححححتخدمني  ا قد و 
، نححائيححةاجلدلححة يف جمححايل إنفححاق القححانون واألربة فراد الححذين لححديهم خللكون مفيححدا دليححل أن ي. وينبغي للححيححاتيونالعمل

 . التخطيع حلاالت الطوارئعن لسلطات الوطنية واحمللية، فضال عن املنظمات املسؤولة وكذلك ل

 هاقيميكن تطب أداة مرجعية سححهلةكميكن اسححتخدامها  ة قيوثفهو . ناهيا   ا أوتفصححيليكون حبيث ال يالدليل كما أأعدَّ 
قدم الوثيقة وت. ويةاهلتحديد ل جراء عمليةإلوضحححع معايري أسحححاسحححية من أجل  دويلعلى الصحححعيد العلى نطاق واسحححع 

تتضححححمن و من أي مسححححتوى كانوا.  هاوفهم هاري تفسحححح لمخططني واملمارسححححنيلوتوصححححيات ميكن النطاق  ةواسححححعمعايري 
االختصحححححححححا   اين يفبمراعاة أوجه االختالف والتا يتيح هلا مب مرنة ما فيه الكفايةيات توجيهية وهيكلمبادئ الوثيقة 

 . لنظم القانونية والسياسات واملمارساتلالقضائي 
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ن يف ان كوإ، ويةاهلديد عمليات حت بإجراءتتصححل مواد مرجعية رفيعة املسححتوى من هذا الدليل  الجزء ألفيتضححمن و 
. من الدليل ءالجزء بااملسححححهبة من خالل التذييالت املرفقة يف مزيد من املعلومات املفصححححلة اإلمكان االطالع على 

التقنية  م يف اجلوانبلالسحححححححتخدااملعدَّة عملياتية واإلجرائية وتعرض التذييالت املرفقة اخلطوط العريضحححححححة للمعلومات ال
ا ما زال مضحححموه ارسحححني وإن كانمتوفر مقاربات موحَّدة للمأيضحححا أن  هاكن. وميويةاهلحتديد للقيام بعملية الرئيسحححية 
 خمتلفة.  دولية ممارسات أو ظروفلتصرف وفق مبا يتيح ايكفي واسعا ما 

حايا ضحححححححتحديد هوية ل وحدةاملاإلنرتبول اسحححححححتمارات اسحححححححتخدام  املسحححححححاعدة يفدليل الهذا قدم يوإضحححححححافة إ  قلك، 
. بعد الوفاةاة و قبل الوف حتديد هوية الضححححاياسحححتمارات من أجل توثيق بيانات ينبغي اسحححتخدام هذه اال. و الكوارث

الة معينة. هم حبإملامعزيز يف تسححاعدة املمارسححني إفرادية مليف حاالت سححتمارات هذه االاسححتخدام ومن املمكن أيضححا 
 ، أو يف شكلالرئيسية صفحةالمن ها تنزيلجيرى   PDFشكل يف ملفاتكمطبوع،   شكل  يف إما استخدامها كن ومي

 . لرباجمياتلإلكرتوين يف نظام 

من  قلك قد متف، حمددة ما يتعلق بوظائف أو كيانات ، ال سححححححيما يفمعينة هذه الوثيقة مصححححححطلحات تواسححححححتخدم
م به أن ن املسححلَّ فملذا، . نطاقالة واسححعال الكوارثشححائعة يف مواقع الالرئيسححية األدوار واملسححؤوليات واملهام أجل إبراز 

من املهم  رب أنيأعتوإن كان ميكن أن تتغري، ة خمتصحححة قضحححائيجهة يات قات الصحححلة بكل دولة أو واصحححفات واملسحححمَّ امل
 . واف   بشكل هام واألدوارتستوعب هذه املأن عن املصطلحات املستخدمة،  النظرصرف ب، ي خطة استجابةأل

ما يغين عن ل، مسححححححححححتقشححححححححححكل ب الجزء باءيف ميكن حتديث كل تذييل ، مواكبا للعصححححححححححر الدليلوبغية إبقاء وأخريا، 
 . لدليل على فرتات منتظمةلاحلاجة إ  إجراء تنقيح كامل 

 
 وياتإلى المحت عودة المبادئ التوجيهية 1.2

تنوعي مخبدمات خرباء ، مسحححححححححححتعينة صحححححححححححاتاصحححححححححححتخمتعدد االعلى حنو  حتديد هوية ضححححححححححححايا الكوارث عمل أفرقةت
 جودة  عايري على املأأساسي، ينبغي تطبيق أ مبد. وكحتديد هوية الضحاياتعاون يف للعند االقتضاء،  صاتاصتخاال

تقدمي ل وصحححححححححدق احرتاماألقارب برأفة و احتياجات تلبية الضححححححححححايا بكرامة واحرتام. ومن الضحححححححححروري أيضحححححححححا ومعاملة 
  يف أقرب وقت ممكن عمليا.يف أوساطهم اليقني إشاعة شعور بو هلم إجابات 

عندما يرجَّح أن  له مزاياه تحديد هوية ضحححححححححححايا الكوارثاألخرى ل التجربة أن التعاون مع األفرقة الوطنيةلقد بيَّنت 
دولة لينبغي لضححححححححححايا من دول أخرى عّم، عند وجود أة. وبصحححححححححورة خمتلفضححححححححححايا الكوارث من جنسحححححححححيات يكون 

ا يتسحححححم هذضحححححباط االتصحححححال. و جانب من تلك الدول، أقّله ل قصحححححارى جهدها لضحححححمان مشحححححاركة املسحححححؤولة أن تبذ
الذين  لشححححرطةاضححححباط  وكذلك ،طب األسححححنان وأخصححححائيي خصححححائينياألطباء األخاصححححة بالنسححححبة إ  أ ية بالتدبري 

ع، ال سحيما قواعد البيانات الوطنية )بصحمات األصحاب ةيالشحرط اتمو نظإ  املأجهزة الشحرطة إمكانية وصحول ون وفر ي
 ما قبل الوفاة(.  من أجل تيسري تبادل املعلومات )ال سيما معلوماتالبصمة الوراثية( إن وأجدت، 

ي أن تسحححححتند إليها زة للمبادئ اليت ينبغات ممي  نزاهة مِس ممارسحححححة التواصحححححل املفتوال وإبداء االحرتام والتحلي بالوتشحححححكل 
 يزها. وهو يعمل بقوة على تعز  اإلنرتبولحتظى بتأييد وهذه املبادئ ، هوية ضحايا الكوارث ديدحت عمليات
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 وياتإلى المحت عودة السليمة لتحديد هوية ضحايا الكوارث اإلدارة 2.2

الضحايا كون يويف كثري من األحيان، . وطينعلى الصعيد ال اصور حملكوارث أثر ايف جمتمعنا العاملي، نادرا ما يكون 
معينة  ةارثكضحححححححححححايا  ن و مواطنسححححححححححقع هلا كان فإن سححححححححححلطات البلدان اليت  نتيجة لذلك، . و عدة  من بلداننيمواطن

مجيع الضححححححححايا. ومع قلك، فإن مع  وإنسحححححححاين وشحححححححفاف أخالقيبشحححححححكل مل تعاة مشحححححححرتكة عن اليمسحححححححؤولتتحمل 
البلد  يةسحححححتقاللاإن التعامل مع الضححححححايا. عن املسحححححؤولية الرئيسحححححية ل تتحم ةالكارثوقعت فيه سحححححلطات البلد الذي 
  .دويلعلى الصعيد الم احرت واال قبولالظيان بحيالقانوين  هنظام ق  انطباو الذي أصيب بالكارثة 

سححححححاعدة يف دعم واملقدمي البغية تو . أيضححححححا على عملية حتديد هوية ضحححححححايا الكوارثهذا املبدأ األسححححححاسححححححي ينطبق و 
ل ني، هوية املتوفحتديد  عددا من تقد أن عمن البلدان اليت يأ تحديد هوية ضحححححححححححححححايا الكوارث لأفرقة غالبا ما تأرسححححححححححححححح 
 لسنوات األخريةويف ا. الكارثةفيه البلد الذي وقعت إ  ساعدة تقدمي املمن أجل  ضحايا الكارثةهم بني ها مواطني

وار ومسحححؤوليات  ما يتعلق بأد لمسحححاعدة يفقدمة لاملاملسحححؤولة والبلدان بلد السحححلطة بني  يف بعض احلاالت سحححاد لغع
 كل منها. 

 السياسيةلعناصر اساعد يف حتقيق التزامن بني يقيام بعمليات مشرتكة لاو ملبادئ املشاركة لذا، فإن التحديد الواضح 
تحديد ل السححتجابةل اسححرتاتيجية  من الطابع املؤسححسححي قات  إنفاق القانون وغريها من العناصححرواملتعلقة ب والدبلوماسححية

حتديد  جمال يفالدعم املقدم ني من قصححححححححححححد النهائيفهم اهلدف والاملعين ويتيح لقادة البلد  ،هوية ضحححححححححححححايا الكوارث
 . مباشرة ارثو الكوقوع بعد هم إ  بلدهوية ضحايا الكوارث 

حدوث  نسححححححيق فورتويبدأ هذا ال للكوارث.اسححححححتجابة فعالة لتحقيق  ية األتنسححححححيق األنشححححححطة التالية بوعليه، يتسححححححم 
 ا يلي: بإيالء االعتبار مل هوية ضحايا الكوارثمن الضروري رسم معامل عملية حتديد ، و ةالكارث

 واالتفاقيات الوطنية لقضائيختصا  االتشريعات واال  
 تحديد هوية ضحايا الكوارثاملتعلقة باإلنرتبول  توصيات 

 سيطرة رتيبات القيادة والت 

 األوضاع  حتليلو  املعلومات إدارة 
 يةداملااملطلوبني واملوارد املوظفني  حتديد  

 واملعلومات تاالتصاال  

 .2و 1لتذييلني ا  اجلزء باء من هذا الدليل يفالبالغة األ ية يفمزيد من املعلومات املفصلة عن هذه املبادئ يرد و 
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 المحتوياتإلى  عودة الكوارثضحايا مراحل عملية تحديد هوية  3.2

 اتعلى مدى سححححنو  هاوضححححعجرى األنشححححطة من معرتف هبا دوليا سححححلسححححلة هي  حتديد هوية ضحححححايا الكوارث عملية
طريقة ميكن  اأه تثبتهي أو  واسححححححححعة النطاق يف عدد من املناطق يف مجيع أحناء العاملكوارث يف  ت رب اختأ قد و  .عدة

دف من . واهلديناملفقو  بياناتبما بعد الوفاة الضححححححححايا يف شحححححححكل مواد بيانات ها مطابقة فيميكن و االعتماد عليها 
 . الرفات البشريةهوية التثبت من املطابقة هذه هي عملية 

حتديد خالل عملية  كفاءةالمستويات إ  حد كبري عززت املتطورة جميات ارب التكنولوجيا يف شكل منتجات ومع أن ال
أن هذه التطورات ال ميكن أن حتل حمل املهارات يكون ماثال يف األقهان ينبغي أن ، فإنه الكوارثهوية ضحايا 

  استنتاجات وصل إتاليف أو ئهم، وأصدقا ر الضحاياس  مع أأ طي حيويا عند التعاشكل عنصرا املتخصصة اليت ت
منسجمة و  ةنسقم هذه املهارات يف أفرقة ينبغي إدراج ،لذالبيانات قات الصلة. لحتليل دقيق من خالل لتحديد اهلوية 

ل عملية )ميكن تنفيذ مراح بفعالية وكفاءةجترى  حتديد هوية ضحايا الكوارث عمليةللتأكد من أن املراحل التالية من 
 : حتديد هوية ضحايا الكوارث بشكل متزامن، وقلك رهنا بظروف الواقعة(

  ة(ارثالك مكانالرفات البشرية واملمتلكات يف  جتهيز)ادث احل مكان: 1املرحلة. 
  شرحة( املصَّل يففالبشرية لفحص مالرفات : ما بعد الوفاة )إخضاع 2املرحلة.  
  ة(خمتلف من مصادراملفقودين مجع بيانات ): ما قبل الوفاة 3املرحلة.  

  (. ما قبل الوفاةببيانات ما بعد الوفاة مطابقة بيانات )طابقة : امل4املرحلة 

 
 هوية ضحايا الكوارث عملية تحديد <

 

  .حتديد هوية ضحايا الكوارثمراحل مزيد من اإليضاحات بشأن تفاصيل سريد يف الدليل الحقا 
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وميكن خا . عديد من األشوفاة إ  يؤدي غري متوقع  احدث، متثل الكارثة حتديد هوية ضحايا الكوارث يف سياق
قححد يكون من . فويححةاهلحتححديححد تطبيق عمليححة قححد تتطلححب أن تؤدي إ  كوارث ة ختلفححمن األحححداث امل نواع عححدةأل

أو  يةكوارث طبيعأو   وادث مرورحصحححول حيف أعقاب  حتديد هوية ضححححايا الكوارثات عمليإجراء الضحححروري مثال 
مييز من املهم التو  سححححححححححححححياق احلروب. وقعت يفإرهابية أو أحداث اعتداءات  وأ( انفجارات، حرائقتقنية ) حوادث
يف املقاربة املتبعة  يفؤثر تأثريا كبريا يتصححححنيف هذه األحداث ميكن أن ألن لكوارث لاملفتوحة واملغلقة شححححكال األبني 
  .ويةاهلتحديد ل ستجابةالا

  

 : املطابقة4املرحلة  = +

 

 الضحايابيانات 
 : ما قبل الوفاة3املرحلة 

 بيانات المفقودين
 : مكان احلادث1املرحلة 
 : ما بعد الوفاة2املرحلة 

 بيانات المفقودين تحديد الهوية

 تحديد الهوية
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 عودة إلى المحتويات الكوارث المفتوحة 1.4.2

سجالت وفر هلم تال تاجملهولني الذين األشخا  ن متسبب يف وفاة عدد هي حدث مأسوي ضخم ي املفتوحةالكارثة 
من الصعب احلصول على معلومات عن عدد الضحايا الفعلي يف أعقاب هذه األحداث مسبقة. و  أو بيانات وصف
حتقيق  جراء من الضروري إ ،لذااملفقودين. بقائمة وضع لشروع يف ل وقت مبكر يفنقطة مرجعية نظرا لعدم وجود 
العملية ن األمثلة وم .ويةاهلحتديد إجراءات ني بغية بدء احملتملا ياضحباللحصول على قائمة دقيقة كاف  وواف  ل
لى الضحايا سلع الضوء عتأي قائمة رمسية ميكن أن هلا تتوفر ، اليت ال فتوحة التجمعات العامةعلى الكارثة امل

 . احملتملني
 

 عودة إلى المحتويات الكوارث ضحايا عملية تحديد هوية مراحل 2.4.2

مثل ) حمددةفة رو إ  جمموعة معالذين ينتمون األفراد من تسبب يف وفاة عدد حدث مأسوي ضخم ياملغلقة  ةالكارث
 وقت أسرع يف ا قبل الوفاةملمقار نة  بيانات  ، ميكن احلصول على عامة قاعدةركاب(. وك قائمةهلا حتطم طائرة حادث 

 . مناسبة مايف باحلضور ركاب أو سجل قائمة نقطة مرجعية مثل نظرا  لوجود ة قغلحالة الكوارث امليف 

ة(. ومع عامطقة منمثل حتطم طائرة يف يف آن  )مغلقة ومفتوحة وميكن أيضا مصادفة حادثة تكون مزجيا من كارثة 
يف حال كانت  ةنفتحالتحلي بذهنية ممن املهم فإن ، هيؤدي إ  تصنيفميكن أن  مكانأويل لل تقييمإجراء أن 

  خاطئة أو ناقصة.واملعلومات األو  الواردة  التقارير
 

 عودة إلى المحتويات مقارنة قائمة على التعاون في إدارة الكوارث. 3

 
 المحتوياتإلى  عودة مبادئ عامة 1.3

منها  كل  لأن بونقدر  من املهم أن نعرتفلذا معينة، ة ارثكيف االسحتجابة لاملتخصحصحة العديد من الوكاالت يشحار  
للتأكد و  طوارئالة الحلجزءا من االسححتجابة وية اهلحتديد تضححطلع به. ويشححكل  مسححؤوليةجمال و دورا هاما جدا تؤديه 

هذه ليت تسهم هبا اربات واملشورة واملوارد املتاحة تستفيد إ  أقصى حد من اخلوية اهلتحديد اإلدارة الفعالة لأن من 
 . فعالةوخطع وترتيبات اتصال يات هيكلمن الضروري استحداث وتطبيق كما أنه ،  الوكاالت

ا، غالبا هب وعدم توفر معلومات موثوقاخلدمات توقف و احلاصححل، مدى الضححرر ال الضححبابية اليت تسححود بسححبب احلو 
املسحححتويات كل لى  لتنسحححيق عابيد أن ي كارثة. بعد حصحححول أالطوارئ حلالة فورية إجياد اسحححتجابة يف صحححعوبة ما تربز 
طع االسححححححححححححححتجححابححة للكوارث كثريا مححا خمع أن الوطين و/أو الححدويل( أمر ال بححد منححه. و  /أوواإلقليمي /أو )احمللي و

مطلق يف و ي كارثة. ب أاعقيف أ على الفورتاحة مقد ال تكون ، فهي تأتبع يف كوارث حمددةآليات تنسحححيق تضحححمن ت
 . ادث معنيمة ملواجهة كل صغرية وكبرية حلوغري مصمَّ مومية املنحى عتكون هذه اخلطع ما  عادة  األحوال، 

ة تعمل ة وتنظيمييادقيتطبيق هيكلية  عندكوارث إال للعملية االستجابة يف التنسيق الفعال وال ميكن التأكد من 
، عددةمتوكاالت ومنظمات حيث يكون مطلوبا من وية اهلحتديد  احلال يفحتديدا هذه هي و بشكل مناسب. 

حمددة  صالة وقنوات اتيقياد. لذا فإن اعتماد هيكليات لعمل معاا ،تنافسةممتنوعة و  هام ومسؤولياتتضطلع مب
زءا من االستجابة جوية اهلتحديد ل االستجابةيف العمل. وتشكل  خلل وأالتباس حصول يتالىف  ميكن أنبوضوال 
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طليعية. لسلطة الل التنظيمية يةاهليكل يفوية اهلد حتديقيادة  تلف عناصرومن الضروري إدراج خملكوارث، الشاملة ل
الستجابة ل حتديد هوية ضحايا الكوارثعند إدماج عمليات  نةمر قهنية ينبغي أن تسود  هو أنه قلككل األهم من  و 

 . ملشرتكةق األهداف ايقويتيح حت حد إ  أدىنمن البلبلة مبا يقلل  حلاالت الطوارئاملتعددة االختصاصات 
 

 المحتوياتإلى  عودة تنسيق االستجابة لتحديد هوية ضحايا الكوارث مع االختصاصات األخرى 2.3

ة خمتلفاتية عمليتشحححححححكيل وحدات على الفور الكارثة، ينبغي  مكانمن وضحححححححع لان لأوليعرض عام وتقييم يرد ما إن 
هولة هذه الوحدات واضححححححة مبا يتيح التعرف إليها بسحححححوينبغي أن تكون . ةضحححححطالع بأنشحححححطة االسحححححتجابة للكارثلال

  مسؤوليات حمددة.ومكلَّفة مبهام و 

نقل ة للتأكد من عملياتيعزز التواصل الفعال بني الوحدات التهياكل الطليعية استحداث للسلطة أيضا وينبغي 
قرارات تتسم الات، املتعددة اجلنسي ةستجابعمليات االخالل املناسبة ومنها. و  إ  اجلهات املتلقيةيوية املعلومات احل

 . لتعزيز التنسيقبالغة أ ية بمهمة االستجابة  يةولغة وهيكلإجراءات بكرة بشأن امل

يف بادئ األمر صحححر قتتفهي الكارثة،  مكانإ  ضحححر حتوكاالت االسحححتجابة املتخصحححصحححة اليت حيتمل أن إ  بالنسحححبة و 
 صة التاليةاملتخصاألجهزة ضر أن حتيرجَّح ، إضافية مواردولكن مبشاركة الشرطة واإلطفاء واإلسعاف. أجهزة على 

 : حتديد هوية ضحايا الكوارث أفرقةللعمل إ  جانب 

  ( طفاء واإلسعافواإل الشرطةكاالت الطوارئ )حلاالستجابة أخصائيو 
 ( البحث واإلنقاقك)اإلنقاق  وحدات 

  ( احلرائقائم و اجلر )كاحملققني يف  لتحقيقاوحدات 

  ( النفجاردث وموقع ما بعد ااكمعايين موقع احل) ةاجلنائيأجهزة األدلة 
  ( وحدة السالمة اجلويةكالتحقيق يف الكوارث )وحدة 

 وحدة االستخبارات  

  (. اإلعالم لوسائكاإلعالم )شؤون وحدة 

طبيعة تبعا  لو  ة.ارثكاملتعددة االختصحححححححححاصحححححححححات حلصحححححححححول   االسحححححححححتجابةعلى هيكلية أوليا  املخطع التايل مثاالقدم وي
غري أن هذا بري. إ  حد كوقنوات اإلبالغ  يةيكلشاركة، ميكن أن تتغري اهلاملجهزة واأل اإلجراءات احملليةو  الستجابةا

طائفة شححمل ميكن أن تإصححابات مجاعية اليت تنطوي على االعرتاف بأن األحداث ضححرورة املثال يسححلع الضححوء على 
  .عمل معهاتو هبا  أن تعرتف ويةاهلحتديد الختصاصات والسلطات اليت ينبغي جهزة واسعة من األ
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  إدارة االستجابة لحاالت الكوارث يةهيكل مثال: <

 

 
 .3 لتذييلايف اجلزء باء من هذا الدليل يف عنها مزيد من املعلومات يرد هذه اخلدمات املتخصصة، تكوين فكرة عن ل
 

 المحتوياتإلى  عودة ةيليعااالستجابة األولية للسلطة الط 3.3

يف معظم و ني واملوارد. بني املوظف فعالالالتنسيق للتأكد من  أن تتو  قيادة العملية ككل الطليعيةلسلطة ينبغي ل
 القضائي. ختصا  االلمنطقة و تبعا  لقد خيتلف بيد أن هذا األمر لعملية، اقيادة عن سؤولية املالشرطة تتو  احلاالت 

 امة عنصول على حملة عهي احلإحدى األولويات الرئيسية فإن ، ةالكارث مكانإ  ختصة املوصول األصول  وعند
 ها. تنفيذزمع املوالعمليات الالزمة طلوبة بشأن املوارد املاختاق قرار نطاق احلادث حىت ميكن 

إ  أدىن  ألرواالسائر يف ااخلمن والتقليل الناجني إنقاق تنطوي على االستجابة عملية األو  خالل ومع أن األولوية 
أنه ينبغي تكوين  أن تنظر فيها، ما يعين الطليعيةتعني على السلطة اهلامة اليت يقضايا طائفة واسعة من الثمة ف، حد

 أكيدة.  احلصول على وقائعمن خالل جم الكارثة تقدير كامل حل

ارثة السححتجابة للكاعملية ن عاملسححؤولية القيادية ضححطلع بيت تطليعية اللسححلطة الينبغي ل معلومات كافيةتتوفر وما إن 
 : االعتبارات التالية يف أقرب فرصة ممكنةاستيفاء إ  سعى أن ت

  جنائيةأو طبيعة الكارثة، سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان.  
 زيج من االثننيأو مغلقة أو ممفتوحة ، سواء كانت هاتصنيف.  

 كميتقديرها الو  بالبنية التحتية اليت حلقتألضرار حجم ا.  

 عدد الضحايا.  
 توفني/املصابنياحلاجة إ  نقل امل.  

  ملفقودينامعلومات عن عدد.  

 ضرار يف املمتلكاتحجم األ.  
  شححححرطة(أفراد ال، و اإلنقاق يف حاالت الطوارئخدمات و  ،اإلطفاءكفوج )ة االسححححتجابة للكارثأجهزة حتديد 

  .حاليا يف املوقعاملوجودة 

  الستجابةاألجهزة اإلضافية املطلوبة لحتديد.  

 المختصة الحكومة والسلطة القضائية

 التنسيق بين األجهزة  السلطة الطليعية

االستخبارات وإدارة  إدارة اإلعالم األجهزة األخرى
 المعلومات

طفاء واإل الشرطة
 واإلسعاف

تحديد هوية 
 ضحايا

 الكوارث

 وحدات
 اإلنقاذ

وحدات 
 لتحقيقا

التحقيق في وحدة 
 الكوارث

 اللوجستي  الدعم ضباط االتصال 
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  لهداف ا لقيقحتها وتوجيهوالسحححححيطرة عليها  االتصحححححال هباكيفية يف مكان احلادث و األجهزة توضحححححيح مهام
  .املشرتكة

   دابريتة اليت تستغرقها الرجحاملهلة املحتديد ، نتشالاال نقاق و/أواإل تدابريبدأ اختاق  كانيف حال.  
  الكارثة مكانيف  ةواملرجح ةاحلاليتغيريات البيان.  

  احلادث مكانمن عن الوضع إحاطات على حلصول اتوقيت عن توضيح.  

   إليهم ومىتإحاطة تقدمي يتعني  نيذالن و املسؤولن هم توضيح م.  
 عملها بشكل ن مو مبا جيري على ِعلم كة بقاء مجيع األطراف املشاِر للتأكد من  االتصاليات توضيح هيكل

  .منسق
 الستجابة.ل هاخططو قرارات القيادة حمدَّث بكل  االحتفاظ بسجل 
  يولوجية الكيميائية والبحريق، انفجار، اعتداء باملواد نشححححححوب اجلوانب األمنية واملخاطر قات الصححححححلة )مثال

  (.(، أو غري قلكCBRN) واإلشعاعية والنووية
 

 عودة إلى المحتويات ة لضبط األمن في مكان الكارثةيليعاالتدابير األولية المتخذة من السطة الط  1.3.3

حتديد هوية ملية عمراحل أخرى من سري العمل يف  يفأن تؤثر الكارثة  كانمبصلة تقرارات اإلدارة املكثريا ما ميكن ل
، ة أو املمتلكاتالرفات البشحححريلة ماعالعمليات املرتبطة مبحصحححل خلل يف على سحححبيل املثال، إقا . فضححححايا الكوارث
حدوث طر خالتقليل إ  أدىن حد من وبغية . التسحححححححححححححليمو اهلوية حتديد يف عمليات صحححححححححححححعوبات قلك ميكن أن يثري 

اسحححححتخدام رورة ضحححححعلى طليعية سحححححلطة الللأن تشحححححدد وية اهلديد عملية حت قيادةإ  قلك، من األ ية مبكان بالنسحححححبة 
ألفراد غري احظر ارتياده على الكارثة و  مكان. وبغية تطويق يف أقرب فرصحححححححححححححة احلادث مكانالسحححححححححححححيطرة على تدابري 

 : يف املوقع األمنية التاليةهلم، ينبغي تنفيذ التدابري أقون امل
  اخلارجي/الطوق نوع ونطاق العوائقمعرفة.  
 أقون هلماملشخا  غري األلى عاملوقع مشاهدة ظر ح.  
  دوَّن فيه يتوقيت بسجل مزود احلادث  مكانشرت  خاضع للمراقبة إ  حفظ مسار مقاربة مو استحداث

  .هتم لهمغادر وقع و املاجلميع إ  دخول 
  ؛مهل املمنوال واإلقنمن وجودهم غرض التحححححديححححد لن يف املوقع ميع األفراد املوجوديجبحفظ سححححححححححححححجححححل 

 .شخا  غري املأقون هلماألمين من األطوق تسجيل البيانات اخلاصة بذلك وإخالء منطقة الو 
  ألغراض التنسيقاألمين الطوق منطقة يف معع وجتميع نقاط جتاستحداث . 

 

 عودة إلى المحتويات ةيليعاتجريها السلطة الطالتقييمات األولية للمخاطر واألخطار التي   2.3.3

ا يف وقت مبكر أن يصحححلو ، ديد هوية ضححححايا الكوارثحتأفراد مع أنه قد يكون الزما للمسحححتجيبني األأو ل، مبن فيهم 
أو التخفيف من ة الوظيفي الرعاية والسححالمةو الصحححة ، فإنه ينبغي للسححلطة الطليعية معاجلة قضححايا احلادث مكانإ  
 : األنشطة التاليةفراد املعنيني. وعليه، ينبغي تنفيذ نشر األقبل أثرها 
 األخطار اإلنشائية/اينباملب صلةتامل مجع املعلومات عن األخطار.  
 لكشف املواد اخلطرة تدابرياختاق لنظر يف ا.  
 إعداد تقييم شامل للمخاطر.  
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 ا. الحق الدليليف هذا  امةات اهلاالعتبار سريد حبث أكثر تفصيال هلذه : ملحوظة
 

 عودة إلى المحتويات  لمكان الكارثة التقييم األول  3.3.3

ومن . ملكان احلادث تقييم منسحححححححقإجراء مبكان األ ية من ة، لطارئاسحححححححتجابة إ  االالضحححححححرورة امللحة تضحححححححا ل  عند
على  الطليعية أن تكون هي اجلهة املشحححرفة لسحححلطةينبغي لاختصحححاصحححات عدة، و قلك االسحححتعانة بشحححمل ياملرجح أن 

 إجرائها وتنسيقها. 

ديد حتفريق عضححححححاء ضححححححم كبري أيسححححححّباق )لفريق  ، ينبغي حتديد هوية ضحححححححايا الكوارثعن  ما يتعلق باملسححححححؤولية ويف
إ  ضحححححححر كون أول من حييأن ( شحححححححرطة، وغريهم من األخصحححححححائيني عند االقتضحححححححاءالو  ،األدلة اجلنائية وطبيب، ويةاهل

وضححححححححححع  ندعالعوامل اليت ينبغي النظر فيها كان الكارثة. ومن ووضححححححححححع خطة إلدارة موضححححححححححع تقييم المكان الكارثة ل
 : اخلطة

  مراعاهتا(عوامل أخرى يلزم أي املخاطر و حجمها و )مكان الكارثة نطاق.  
 احملتمل هاوعدد لرفات البشريةا اجلثث أو حالة.  
 عاملتها.زمع متقدير حجم املمتلكات امل  

 لعمليةل قدير املدة احملتملةت. 

  معدات استقدام كاالستجابة )يتعني عليهم  نيذالقانوين ال-الطيباملؤسسات أو األفراد اآلخرين من اجملال
   .إ  مكان الكارثة(خاصة ات أو خرب 

  وعددها( تكوين األفرقة رفات البشرية )لرفع ال الالزمةاملنهجية 

 توفني نقل امل 
  واملمتلكاتني املتوفحفظ  
 

 عودة إلى المحتويات  التخطيط التمهيدي من أجل إدارة مكان الكارثة  4.3.3

اتّباع لتسهيل طيع التخبدء حىت يتعني كافية، معلومات  تحديد هوية ضحايا الكوارث ما إن جيمع الفريق السّباق ل
بغي عقد كان الكارثة، ينإدارة م خطةجودة حتسحححححني كارثة. وبغية تجهيز مكان الة لنسحححححقمو  ةمنظَّ مقاربة منطقية وم

 من أجل ما يلي: بدء العملية اجتماع قبل 

  يت لعمليات الواشروط اصة الخبو  واملنهجيات العامة حتديد هوية ضحايا الكوارثأهداف وختطيع توضيح
  .تسجيل ونقل الرفات البشرية واملمتلكاتينطوي عليها 

  املهامكل لعملية واملوارد املطلوبة إلاجناز  احملتملة لدة املتقييم.  
  الذين سيلزم االستعانة هبم.  حتديد هوية ضحايا الكوارث ألخصائيي الرئيسينياخلارجيني حتديد املشاركني 

جرائه إل كافوقت  بشكل صحيح وينبغي ختصيص  الكارثةمكان إدارة ضمان جهود من حيوي تخطيع جزء إن ال
 . من االرتبا   كة للحداملشاِر على كل الوكاالت واألجهزة اخلطة يتعني تعميم وعالوة على قلك، بشكل كاف  وواف 

يجرى التطرق . وسدارة مكانة إلطة النهائيباخلالطليعية السلطة ة إحاطجيب  أنههو هم أيضا الكارثة. وامل مكانيف 
  .حتديد هوية ضحايا الكوارثمنظور ن مزيد من املشورة بشأن التخطيع واإلدارة مإ   يف هذا الدليلالحقا 
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 عودة إلى المحتويات ؤوليات المترتبة عليهاة تحديد هوية ضحايا الكوارث والمسالهيكلية القيادية لعملي. 4

قة ل العملية مراححبيث تظل كل  تحديد هوية ضححححايا الكوارثلاهليكلية من الضحححروري وضحححع ترتيبات القيادة  منسحححَّ
من بدقة علومات ملاوتفسحححري إيصحححال للتأكد من ة حمددقنوات إبالغ  يةاهليكل هتطلب هذوت وحتت السحححيطرة واملراقبة.

مع األعضححححاء  فعالاتصححححال حصححححول ية التأكد من يكلويتعني أيضححححا على هذه اهلاملناصححححب الرئيسححححية. قبل أصحححححاب 
 . رى والسفاراتاألخ بلدانجهزة والاألكاألطراف املشاركة األخرى  و لكوارث الشاملة لقيادة االستجابة الرئيسيني يف 

تعيني كن من الضححححححححححححروري ولتها، وطبيعالكارثة حلجم تبعا   توسححححححححححححيعابل للقوية اهلتحديد لة يالقياد يةيكلإن نطاق اهل
وأن يديروها ، ويةاهلحتديد من عملية اجملاالت الرئيسحححححححححححية التالية يف  على حنو مناسحححححححححححب نيخربة ومدرب يقو  نيوظفم

 : كفاءةمتسم بالعلى حنو 

  دارةاإل

 حتديد هوية ضحايا الكوارثعملية  دور قائد  
   يف مكان الكارثة  تنسيقال: 1املرحلة 
  التنسيق يف مرحلة ما بعد الوفاة 2املرحلة : 

  ما قبل الوفاةيف مرحلة تنسيق ال: 3املرحلة 

  طابقة امل : تنسيق4املرحلة  

  نو األخصائي

 ما يلي ويف .حتديد هوية ضححححححايا الكوارثبأ ية خاصحححححة لعملية  قوي خربةو بني أخصحححححائيني مدرَّ تتسحححححم االسحححححتعانة ب
 : ويةاهلحتديد  من عملية اجلوانب التقنيةأها االختصاصات اليت تتطلبها صات الرئيسية املعرتف باصتخاال

  األدلة اجلنائية أطباء  
  األسنان للدلة اجلنائية  أطباء 
  رباء نتوءات االحتكا ( خ) األصابع  خرباء بصمات 

   علماء البيولوجيا اجلنائية/أخصائيو علم الوراثة 

  علماء األنرتوبولوجيا اجلنائية 

دعم عملية االسححتعانة هبا لجمموعة من اخلدمات األخرى اليت حيتمل مثة صححات الرئيسححية، اصححتخإضححافة إ  هذه االو 
 ، تشمل: حتديد هوية ضحايا الكوارث

 نو ن الفوتوغرافيو صور امل  
  أطباء األشعة 

 أفرقة إجراء املقابالت  
  املمتلكات ومدير  

 ما بعد الوفاةمكان الكارثة و  ومسجل  

  ( مراقبة اجلودة معلومات وبيانات) ضمان اجلودةأفرقة 
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 مجع األدلة وأفرقة اإلدارة  

  املشارال  ومدير 

 نو احملقق  
  ات اللوجستيضباط 

 ضباط االتصال  

  املفقودينضباط شؤون  
 تكنولوجيا املعلومات وأخصائي  

 املسؤولون عن إدارة السجالت ومراقبتها. املوظفون 

 ل يفصحححححات يف اجلزء باء من هذا الدلياصحححححتخمزيد من املعلومات عن األدوار املرتبطة هبذه االميكن االطالع على و 

 . 7و 6و 5و 4التذييالت 
 

 المحتوياتإلى  عودة الهيكلية القيادية لعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث 1.4

. البياين التايل يف الرسححححححم تحديد هوية ضحححححححايا الكوارثل ةيالقياد يةهيكلللتنظيمي األسححححححاسححححححي الهيكل يرد عرض لل
روابع  توسححححححححيع نطاقها لتشححححححححمليف اإلمكان ولكن ، ويةاهلحتديد  عمليةالعمليايت ل سححححححححاس  األ نموقجأ الهذا ويشححححححححكل 

طار اإل، أو ثدو/أو تعقيد احلا ع أو تعديل طبيعةأ يتوسححح أي  . وعادة  ما متلي إضحححافية أدوار اتصحححالو دعم جماالت للو 
 املعين. الوالية القضائية قات الصلة أو البلديف طبَّق امل اإلجرائي القانوين أوأو اهليكلي 

 
   القيادية العادية لعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث الهيكلية <

 

 

  

التنسيق مع خدمات االستجابة 
 األخرى

 خدمات الدعم

ضباط  إدارة الممتلكات
 اتصال

أخصائيون 
 آخرون

الدعم 
 اللوجستي

ضباط )ضابط( 
 السالمة

قائد تحديد هوية 
 ضحايا الكوارث

 السلطة الطليعية

إدارةالتعاطي مع 
 اإلعالم

الدعم في 
مجال 

تكنولوجيا 
 المعلومات

المعلومات 
 واالتصاالت

األقسام 
 المختصة

األقسام 
 المختصة

األقسام 
 المختصة

مكان  قبل الوفاة
 الكارثة

ما بعد  المطابقة
 الوفاة

األقسام 
 المختصة
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 عودة إلى المحتويات تحديد األدوار الرئيسية   1.1.4

أو ارات الذراع كالسرتات أو شعالمات مناسبة  حيملوا أن  ةسيما يف موقع الكارثاملكلفني مبهام، وال فراد لينبغي ل
أو قائد كال)به وتبني أنه مأقون هلم بارتياد املكان  أخرى حتدد بوضححححححححححححححوال الدور الذي يقومونممي زة أية عالمات 

كتسحححححي هذا وي .(الكارثة انمكاألدلة اجلنائية أو طبيب األسحححححنان للدلة اجلنائية أو مأعاين  أو طبيبكان امل منسحححححق
 . دوليةو أحملية أو وطنية أو أجهزة وكاالت كانت سواء  وكاالت متعددة تشرت  يف العمل األمر أ ية خاصة عندما 

 
 المحتوياتإلى  عودة المسؤوليات اإلدارية المترتبة على عملية تحديد هوية ضحايا الكوارث 2.4

الختصححححححححا  امتطلبات اسححححححححتيفاء للتأكد من اليت جيب أن تنظر فيها السححححححححلطات قضححححححححايا واسححححححححعة من الموعة مثة جم
ارس ويةاهلحتديد  لوظائف اإلدارية الرئيسحححححححححححية يف عمليةبرز اما يلي موجز أل ويف. القضحححححححححححائي إال يف . وال ينبغي أن متأ

زيز فعالية تعمهمان لوالتدريب املسحححححححححححبق التخطيع ، ألن مجاعيةحلادث ينطوي على إصحححححححححححابات مرحلة االسحححححححححححتجابة 
 . ويةاهلحتديد  فريق اإلدارة ونتائججململ جودة االستجابة و 
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حتديد ادث حلة اتيسحححححححححؤولية العامة عن االسحححححححححتجابة العملياملاالضحححححححححطالع بوية اهلحتديد  قائدمبا أن من املطلوب من 
  :هذا الدورضمن يتعني القيام هبا اليت املهام األساسية من  ا  بعض، تأعترب املهام التالية ويةاهل

  كل   للتأكد من تنظيم وتنسحححححيق تحديد هوية ضححححححايا الكوارثسحححححيطرة مالئمة لقيادة و ية هيكلاسحححححتحداث
  .حتديد هوية ضحايا الكوارثأنشطة 

  ختصححححححححححا  االو/أو ترتيبات عملياتية خطع الوفقا لل تحديد هوية ضحححححححححححايا الكوارثل االسححححححححححتجابةإطالق
  .املتفق عليها لقضائيا

  سب االقتضاءحالوظائف الرئيسية غريها من و وية اهلحتديد ملراحل تعيني منسقني.  

  هاوتدفق تنسيق املعلوماتل ااإلبالغ تيسري و تصال االقنوات ل واضحةتطبيق آليات.  
  عاليةبف للحادثة، لالستجابة ولوجستي متخصصة، كافيةات  قدر ضمان احلفاظ على إمكانيات و.  

 ةاملعني الطليعيةالسلطة إ  السلطة و ن يعادله يف أو مإ  قاضي التحقيق  تقدمي إحاطات.  

 الوظيفية. والسالمة والرعاية الصحة شروط ضمان التقيد ب 

ء باء من هذا يف اجلز  واملسححححححححؤوليات املرتبطة بهنصححححححححب هذا املعن مزيد من املعلومات املفصححححححححلة الطالع على ميكن ا
 . 8 التذييلالدليل يف 
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ون أدوار  من املهم أن يتمتع األفراد امل تطلبات واملسؤوليات املع تناسب ماملطلوبة اليت ت املعارف واملهاراتبلتنسيق ا وجل 
مراحل  ة إلدارةاملهارات التقنية الالزمأن يكونوا متمك نني من ؤالء املنسقني ومع أنه ال بد هلذه املناصب. نوطة هبامل
  .هؤالء األفراد مهارات وخربات يف إدارة املوظفنيأن ميتلك أيضا حسن من املستفإنه بكفاءة،  ويةاهلديد حت
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ة على إدارة املوظفني بفعالية من خالل زياد ادر اقيكون أن شحححاغل هذا املنصحححب من يأتوقع منسحححق، فخالل العمل ك
ن و املنسحححق أن يكونأيضحححا من الضحححروري و . بشحححكل مجاعيوية اهلحتديد  على حتقيق أهدافم إ  أقصحححى حد قدراهت
تصحححححدي وأنه جيرى الصححححححيح، بشحححححكل اإلجراءات م للتأكد من تطبيق عملهجمال على رصحححححد مجيع جوانب قادرين 

كل واألهم من   .لرئيسححححححححيةقضححححححححايا االعن  ةيقدقيتلقى إحاطة  اهلويةحتديد  قائد على حنو اسححححححححتباقي، وأناكل شححححححححللم
من حدة هذه  والتخفيفقرب عن والسالمة الوظيفية الصحة والرعاية قضايا رصد باملنسقني هو ضرورة قيام قلك، 
 . نشوئهالدى القضايا 

من  مستصوبمر هو أ قضائياختصا  لمنسقني يف جمال اإلدارة واإلشراف يف كل لفري فر  التدريب لذا فإن تو 
 حلامر نسححقي ممزيد من املعلومات عن أدوار تكليفهم مبهام. وميكن االطالع على وتعزيز املهارات قبل تنمية أجل 
 . 8 التذييليف اجلزء باء من هذا الدليل يف  اهلويةحتديد 
 

 عودة إلى المحتويات المنسقون/اإلداريون المختصون لعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث   3.2.4

 مديريومع أن . ويةاهلحتديد لعمليات يها شرط هام واإلشراف علاالختصاصات تنسيق لني يأعضاء رئيسإن تعيني 
القدرة  واتلكمين أفإنه ينبغي هلم أيضححححححا ، ممؤهلني يف جماالت كل منهائيني جيب أن يكونوا خصححححححاملوظفني األهؤالء 
 . اهلويةديد عملية حت جماالت أخرى منمع  صات األخرى، أواصتخمع االإنتاج النواتج نسيق تعلى 

علم على  خصححححائيني أن يبقواعمل األجماالت ، فإنه يتعني على مديري اهلويةحتديد وكما هي حال منسححححقي مراحل 
 الوظيفية.  الصحة والرعاية والسالمةني لقضايا دركهم ومعملميع التطورات يف جمال جب

 

 عودة إلى المحتويات موجز مراحل تحديد هوية ضحايا الكوارث. 5

تطبيقها يف   االعتبارات الرئيسححية واالسححتجابات اليت يتعنيو  اهلويةحتديد  من مراحل املعلومات التالية مهمة كل  حتدد 
ن مزيححد مميكن االطالع على عن العمليححة و نظرة عححامححة مقتضححححححححححححححبححة وجزات . وتعرض هححذه املاملراحححلمن تلححك كححل 

 . 7و 6و 5و 4التذييالت  املعلومات املفصلة املتعلقة بكل مرحلة يف اجلزء باء من هذا الدليل يف
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املمتلكات و رفات البشححححححححرية واألدلة المسححححححححرال اجلرمية، وأن تبقى كل  معاملة   الكارثة مكان معاملةأ نبغي تكمبدأ عام، 
وفقا لسحححححياسحححححات  ،اهلويةتحديد ل تخصحححححصحححححةاملفرقة رمية واألاجلسحححححرال ممعايين وصحححححول إ  حني املكان على حاهلا يف 
 . اجلهة القضائية املختصةوإجراءات 

يف حاالت ان. فمثال تلفقد خياملكان والنظام املتبع يف قلك  التعامل معفإن طريقة ، لكارثةونظرا  إ  الطابع املتغري ل
لى قلك، وعالوة ع. مهامهمأن يؤدي معاينو مسرال اجلرمية قبل ال بد من تأمني سالمة املكان إرهايب وقوع انفجار 

 أي أنشطة بدءقبل  مادية أدلةددها السلطة الطليعية، قد يكون من الضروري النظر يف مجع ولويات اليت حتوتبعا  لل
رمية، وقد يتعني سححححححرال اجلمبالتشححححححاور مع معايين بعد االنفجار ما أنشححححححطة بيأضححححححطلع يف هذا املثال، . و اهلويةتحديد ل

 ة. ات املتضارباألولويمن  كل  مقاربتهم من أجل تلبية  تعديل  اهلويةحتديد يف جمال  مارسنيعلى امل
  



 

 19/39  2018: اإلنرتبول هوية ضحايا الكوارثحتديد دليل 

 مليات التصححححويرع، ميكن عندئذ القيام باهلويةحتديد أنشححححطة  وبدءواالتفاق عليها املكان دارة إلخطة ومبجرد وضححححع 
)يرجى  اهلويةحديد تللتعايف ل استمارات اإلنرتبوليف تسجيل معلومات ما بعد الوفاة بو  تسجيل ووضع العالماتوال
ا يف املضحححطلع هباألخرى املهام مع املعاملة هذه أنشحححطة (. ويتعني تنسحححيق 9 التذييلاالسحححتمارات يف إ  دليل عودة ال

ن املهام اليت ، فضححححححححححححال عهاونقلحفظها و  واملمتلكاتنتشححححححححححححال الرفات البشححححححححححححرية ، مثل تلك املرتبطة باالكارثة مكان
 . تنطوي على حفظ األدلة وختزينها
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. اهلويةحتديد  عمليةمكان الكارثة يف مسؤول عن إدارة األنشطة خالل مرحلة  اهلويةحتديد منسق مكان الكارثة يف 
 ما يلي:  الرئيسية سؤولياتواملاالعتبارات ومن هذه 

 ليها و/أو ترتيبات املتفق ععملياتية وفقا للخطع ال اهلويةحتديد كان الكارثة يف اسححححححححححححححتجابة مرحلة مطبيق ت
  .اجلهة القضائية املختصة

 زمع اتباعهما بوضوالونظام الرتقيم املشبكة الد يحتد.  

  ةتنسيق األنشطة يف موقع الكارثسهيل قنوات اتصال واضحة من أجل تاعتماد. 
  رفات البشريةمنطقة إيداع الد مكان يكأرفات البشرية وتالإيداع ملنطقة مراقب تعيني.  

 متلكاتاملإلدارة عيني أفرقة ممتلكات ت. 

  الوظيفية. والسالمة والرعاية الصحة شروط التقيد بالتأكد من 

 . 8 يلالتذيهذا الدور يف اجلزء باء من هذا الدليل يف عن مزيد من املعلومات املفصلة وميكن االطالع على 
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إ  أن لعملية، ذه ااختريت هلوتودع يف مشححححرحة عاي ن الكارثة للمعاملة وتأ  من مكاننتشححححلة الرفات البشححححرية املختضححححع 
كون قائمة املختصححححححة. وميكن هلذه املشححححححرحة أن ت أو السححححححلطة القانونيةويفرج عنها رمسيا قاضححححححي التحقيق فيها  يبتَّ 

 . العمليةهلذه  مؤقتاأصال أو مأستحدثة 

االحتكا  )رفع  وعلم نتوءات هذه املرحلة التصححححوير الفوتوغرايفاملطبقة خالل واألسححححاليب املعاينة عمليات وتشححححمل 
أو  اةفحو  ما بعد الوف وإجراء، بصمة الوراثيةعينات الأخذ و وطب األسنان، ، األشعةبصمات األصابع(، وعلم 

ألغراض . وميكن تنظيفها وختزينهاو  بدقة املمتلكاتجترى معاينة الرفات البشححححححححححرية، معاينة إضححححححححححافة إ  و  .تشححححححححححريحال
صحححححل سحححححتحاملعلومات املتسحححححجَّل كل مرة أخرى، و جموهرات وأمتعة شحححححخصحححححية ومالبس.  تشحححححملأن ذه ات هلكتمامل

 حايا الكوارثتحديد هوية ضححححححححححة ملا بعد الوفاة لالوردي نرتبولاإليف اسححححححححححتمارات عليها بعد الوفاة خالل هذه املرحلة 
 (. واإلاجنازاالستمارات  دليليف  11و 10)يرجى العودة إ  التذييلني 

ريثما مكان إيداعها  إ  الرفات البشححححححححححححححرية، تعاد وبعد موافقة جلنة حتديد اهلوية/املطابقة عاينةعملية املانتهاء  وعند
 لرفات أوعن اراج فمتهيدا لإل أو السحححححححححلطة القانونيةالتحقيق قاضحححححححححي ا مبا يرضحححححححححي رمسية أصححححححححححاهبا هويرى حتديدأ جي

  ترميدها.
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عملية ل إدارة ونتائج األنشححححطة خالعن بالتشححححاور مع األخصححححائيني، ، مسححححؤول اهلويةحتديد ما بعد الوفاة يف منسححححق 
 : ما يلي الرئيسية سؤولياتواملاالعتبارات هذه . ومن اهلويةحتديد يف  ما بعد الوفاةمرحلة 

 عليها و/أو ترتيبات  املتفقعملياتية وفقا للخطع ال اهلويةحتديد يف  مرحلة ما بعد الوفاةطبيق اسححححححححححححححتجابة ت
 اجلهة القضائية املختصة

 اهلويةيف حتديد  الوفاةمعين بالرفات البشرية ملا بعد  فريقرئيس  تعيني  

 متلكاتملدارة اإل ممتلكات تعيني أفرقة  

  عاينة ما يتعلق مب يفة له عادلالقضائية املأو السلطة التحقيق قاضي صادر عن أي توجيه التأكد من تطبيق
  الرفات البشرية

  شرحة ألنشطة يف املاتنسيق سهيل قنوات اتصال واضحة من أجل تاعتماد 

  الوظيفية. والسالمة والرعاية الصحة شروط التقيد بالتأكد من 

 . 8 اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييل هذا الدور يفعن مزيد من املعلومات املفصلة وميكن االطالع على 
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. لوفاةما قبل اع يف فرتة مجعملية ، يتعني القيام بالضحححححححححححححححايابيانات طابقتها بمتهيدا ملمجع بيانات املفقودين بغية 
ألقارب ا وأإجراء مقابالت مع األسر  شملتعدة ألن هذه املهمة على أبعاد معقدة هذه العملية ميكن أن تنطوي و 

الصحححعبة واجهة املإضحححافة إ  مهمة يكون قد تويف. و تمل أن حبيب حيأ وقائع كافية عن على للحصحححول  أو األصحححدقاء
هزة أو دول أج مع أنشححطة مبشححكل وثيق أنشححطته وانسححقيأن من هذه املرحلة ملمثلني يكون من الضححروري ، قد هذه
 أماكن بعيدة. وفاة من سابقة للبيانات أخرى للحصول على خمتصة ضائية أجهزة قأو 

عرب عنها لق اليت يالقإفادات من تأسحححححتقى قائمة املفقودين  على تهالة ما قبل الوفاة أنشحححححطمرحسحححححرتكز ، يف البدايةو 
عن  التقارير تلكيف نوتصحححححب تلقي اعقويف أالركاب. قائمة األسحححححر واألقارب أو عن طريق آليات أخرى مثل أفراد 

كل من ل ةف مفصحححححححلاوصحححححححأمجع على مهامها نطوي سحححححححتو . تحقيقالإجراء املقابالت و/أو أفرقة تشحححححححكَّل  املفقودين
لكات فضحححال عن من املمتغريها تفاصحححيل حمددة مثل اجملوهرات أو املالبس أو تشحححمل ، ني/الضححححية احملتملينفقودامل

يل أخرى. حتديد تفاصحو ، بصحمة الوراثيةوبصحمات األصحابع والاألشحعة صحور و  األسحنانسحجالت السحجالت الطبية و 
)يرجى العودة  تحديد هوية ضحايا الكوارثصفراء ملا قبل الوفاة لاإلنرتبول الاستمارات  يف هذه املعلوماتوتسجَّل 

 (. واإلاجنازاالستمارات  دليليف  11و 10إ  التذييلني 

م ع بيانات  ما و  عن كثب، ي الصححححححححححلة قامللف ، جيرى تقييم املفقودينأحد ا قبل الوفاة عن ا ملة وموثوق هبكافيإن جتأ
يف عملية للمضححححي  ابقةاملطامللف إ  مركز حيال بيانات ما بعد الوفاة، يف حال اسححححتيفاء عتبة املطابقة املطلوبة إزاء و 

 . حتديد اهلوية
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 عمليةن م عن إدارة األنشححطة املضححطلع هبا خالل مرحلة ما قبل الوفاةمسححؤول  اهلويةحتديد ما قبل الوفاة يف منسححق 
 ما يلي: الرئيسية سؤولياتواملاالعتبارات . ومن هذه اهلويةديد حت

  و/أو ترتيبات  املتفق عليهاعملياتية وفقا للخطع ال اهلويةتحديد ل االسححتجابةيف  مرحلة ما قبل الوفاةتطبيق
 .اجلهة القضائية املختصة

  ما قبل الوفاةملرحلة إنشاء مركز تنسيق.  
 قوديناملفالتحقيقات املتعلقة بهبدف إاجناز أنشطتها  جراء املقابالت وتنسيقأ إلنشاء أفرقة إ . 

  معلومات أخرى إلعداد قوائم املفقودينعلى كاب و قائمة الر احلصول على . 

  اق القانون إنفوأجهزة  والقنصححححححححليات والسححححححححفارات إلنرتبولأجهزة الشححححححححرطة احمللية والدولية، وااالتصححححححححال مع
يتعلق جبمع  ما فضححححححححححححححال عن الوكاالت احلكومية وغري احلكومية يفأو األجهزة املعنية بالتحقيقات األخرى 

 بولإلنرت ملء اسحححححتمارات اصحححححمات األصحححححابع والسحححححجالت الطبية، و /وعلم األسحححححنان وباألسحححححنانسحححححجالت 
  .تحديد هوية ضحايا الكوارثصفراء ملا قبل الوفاة لال
  الوظيفية. والسالمة والرعاية الصحة شروط التقيد بالتأكد من 

 . 8 هذا الدور يف اجلزء باء من هذا الدليل يف التذييلعن مزيد من املعلومات املفصلة وميكن االطالع على 
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يف احلاالت اليت و ىف. حتديد املتو ية بيانات ما قبل الوفاة بغما بعد الوفاة ببيانات هي مطابقة  املطابقةوظيفة مركز 
األصابع( أو  اتبصمأو نتوءات االحتكا  ) األسنانكسجالت   لهويةل ةددحمهبا  موثوق تتوفر فيها عناصر أساسية

 هذه احلاالت ميكن عندئذ إعداداملطلوبة،  للشروطية فو ستملهوية ل دةداحملعناصر كانت تلك الو بصمة الوراثية ال
 زيج من العناصراستخدام مفيها ميكن حاالت  مصادفةأيضا اهلوية للبت فيها. وميكن تحديد لعلى جملس  هالعرض

للهوية ميكن  الظريف دالتحديحالة من مثال هذا النوع ف. للتوصل إ  حتديد إجيايبيدعم بعضها بعضا احملددة للهوية 
ه سيكون على أن وجيب التأكيدستندات. البس واجملوهرات والوشم واملاملو األدلة الطبية و وصف الشمل اجلمع بني يأن 

حتديد  أنديد شومن املهم أيضا الت. على أساس كل حالة على حدةهذه العناصر احملددة للهوية  من الضروري تقييم
 نبغي عدم االعتماد عليه وحده. لذا ي ،إ  حد كبري وثوق بهاهلوية عرب التعرعف البصري ال ميكن ال

حتديد جملس  ىدعيأ  ،بشكل مؤكد اهلويةوأن من اآلمن حتديد  به اموثوقا مضموهواعتبار  املطابقةلفات تقييم مبعد 
ي ذاللس اجمل ما قبل الوفاة علىمعلومات ما بعد الوفاة و معلومات بني ة نتائج املقارناهلوية إ  االنعقاد. وتأعرض 

. ويبلَّغ ماقابلة هلامللطة السالطبيب الشرعي أو أو يف الوفيات التحقيق عقده السلطة احمللية برئاسة قاضي دعو إ  ت
 ةعمادالالنتائج ، بفنيتو عن حتديد هوية املاملسؤولية جممل  نيتحمال انذل، القابلة لهاملأو السلطة التحقيق قاضي 

ها األشالء. مبا في ،ة لكل جزء متبق من الرفات البشريةقارنة وشهاداملتقرير له م قدَّ يو اهلوية  حتديدستنتاجات ال
 (. 10 التذييليف ستمارات اال)يرجى العودة إ  
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فاة تثبت سححححبب شححححهادة و جيرى إصححححدار قضححححية حمددة، اهلوية يف حتديد اسححححتنتاجات بل السححححلطة احمللية و قب ويف حال
كل تسحححححححليم  رتيبات تخذ تتأ ، املتوىفاإلفراج عن سحححححححلطة ومنح عملية إمتام هذه الالوفاة وهوية الشحححححححخص املتوىف. وبعد 

 املعنية.  سرةاألإ  الرفات 
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 من عمليةوفيق تالمسححححؤول عن إدارة ونتائج األنشححححطة املنجزة خالل مرحلة  اهلويةحتديد البيانات يف  مطابقةمنسححححق 
 ما يلي: الرئيسية سؤولياتواملاالعتبارات ومن هذه  .اهلويةحتديد 

  ليها و/أو ترتيبات املتفق ععملياتية وفقا للخطع ال اهلويةتحديد ل االسححححححححححححححتجابةيف  املطابقةمرحلة تطبيق
 .اجلهة القضائية املختصة

 اهلويةحتديد  عملياتالبيانات يف  مطابقة دارة مركزإنشاء وإ . 
 املطابقةيف مركز ت وحداالخمتلف أفرقة ضمن  تعيني قادة. 

 بعد الوفاةما ما قبل الوفاة و  معلوماترتيب ل وتيسجتلقي وتصنيف وتإنشاء قسم ل . 

 اهلويةحتديد  قائدلتحديد اهلوية للموافقة عليها من قبل  إعداد تقارير رمسية 
 اهلويةحتديد يف  الدعوة إ  عقد جملس حتديد اهلوية  

  الوظيفية. والسالمة والرعاية الصحة شروط التقيد بالتأكد من 

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

 المحتويات عودة إلى أساليب تحديد الهوية )أولية وثانوية(. 6

جملس  ال من قبلإتأكيد هوية الرفات البشححححححححححححححرية ر كبرية يف األرواال، ال ينبغي ئاليت تنجم عنها خسححححححححححححححا وادثاحليف 
 ثوق هبا. مو بيانات قوي الصلة وتقدمي تقييم التقدير و إجراء السلطة حملية بعد من قبل و حتديد اهلوية 

دَّد هوية  رفات بال الضحححرر الذي حلقدرجة ف. متعددةعوامل ضححححايا الكوارث الواسحححعة النطاق على أسحححاس تقييم وحتأ
طبيعة على ستؤثر  ،ريةريات يف حالة الرفات البشيمن تغذلك وما يرتبع بة ضعرَّ ، وفرتة بقاء الرفات البشرية مالبشرية

 ظل هذه األنسحححب يفعتمادها و ية اليت ميكن اأيضحححا أسحححاليب حتديد اهلو حدد تكما سححح.  بيانات ما بعد الوفاةجودة و 
 . الظروف

ق يف يطبوقابلة للت علمياا هبا سححاليب حتديد اهلوية املسححتخدمة يف حاالت الكوارث أن تكون سححليمة وموثوقينبغي أل
 نتوءاتحتليل ي هموثوقية ها أكثر اهلوية و حتديد إن أهم أسححححححححاليب  الظروف امليدانية ويف غضححححححححون فرتة زمنية معقولة.

أن تشححكل  الطيبغرس للفريدة السححلسححلة ترقام امللل بصححمة الوراثية. وميكن أيضححاحتليل األسححنان وحتليل الاالحتكا  و 
 هبا. يعتد لهوية ل دةدحمعناصر أيضا 

ضال عن املمتلكات والوشم فالفحوصات الطبية  نتائجو  الشخصيوصف ال اهلويةوتشمل األساليب الثانوية لتحديد 
كفي تال وهي  خرىأهذه عناصر داعمة باتباع أساليب حتديد اهلوية وتشكل أساليب البدن. على ة وجودواملالبس امل

 . (تكون هنا  بعض االستثناءات ميكن أنلظروف، تبعا  لهوية )ولكن ا للددلتشكل وحدها عنصرا حم
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 وسحححححيلة وحيدةه باعتباره نبجت، وينبغي البتة اهلوية القائم على الصحححححور الفوتوغرافية غري موثوقوميكن أن يكون حتديد 
للتثبت  كاف مؤشرا على اهلوية ولكنه غرييشكل شاهد أن من قبل اهلوية رئي إ  للتعرف امللتحديد اهلوية. وميكن 

رف الذي قد يلحق بالضححححححايا مما جيعل التعتشحححححويه للنظرا  الكوارث الواسحححححعة النطاقيف هوية الضححححححايا من صححححححة 
مواجهة ليه تنطوي عكثريا ما الذي  اإلجهاد النفسححححححححححححححي أسححححححححححححححلوبا ال يعتد به. كما أن ة قارنإليهم عن طريق املرئي امل

 غري موثوق به. حتديد اهلوية جيعل هذا الشكل من األقارب، من قبل املتوىف، 

. ن املفقودينعليها عسححححتحصححححل املعلومات املاجلثث مقارنة  بعليها من سححححتحصححححل بيانات ما بعد الوفاة املوتقيَّم كل 
اليت ميكن احلصول  واملعلوماتاجلثث بيانات اليت ميكن احلصول عليها من العرف مسبقا تأ املستحيل أن ومبا أنه من 

وفاة وبعد الوفاة(. قبل الملعلومات املتاحة )وتوثيق كل اع مجينبغي عليها ألغراض املقارنة يف مكان إقامة الضححححححححية، 
 ة. مكناملعايري املعلى وفاة أن تكون مستوفية ألقبل الوفاة وبعد ال بياناتجلودة كل ينبغي و 

دليل يف يف اجلزء باء من هذا العن أسحححححححححححلويب حتديد اهلوية األويل والثانوي معلومات مفصحححححححححححلة وميكن االطالع على 
 . 12 التذييل
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إدارة حاالت  يفعادة  املتبعة قاربة عترب عموما أن املفريدة، يأ نشحححححححححطة ألحمددة إجراءات وخطع مع أنه ميكن وضحححححححححع 
  املعروضة.الفريدة قضايا الو لظروف تبعا  ل لعدَّ ها تأساسا هي نفسها، ولكنتبقى الطوارئ 

يف حادث تنجم  ويةاهلحديد لت سححححتجابةاال التصححححدي هلا خالليت يتعني الالفريدة هنا  العديد من القضححححايا بيد أنه 
بعضها اآلخر ا، فاالستجابة هل عندتأثري عدد منها التخفيف من ه يف اإلمكان أنمع و عنه خسائر كبرية يف األرواال. 

وعلى العكس من  بوقت طويل. قبل حدوث الكارثةله بشححححححكل اسححححححتباقي لول إ  توفري احلتاج وحيأكثر تعقيدا هو 
ءات أو اإلجرابراز اسححححححححححححححتخال  املعلومات من اجلهات املسححححححححححححححتجيبة من أجل إملية، ينبغي القيام بعقلك، وبعد 

 . اهلويةحتديد  عمليةنأفذت بشكل سليم أو اليت ولَّدت مشاكل خالل املمارسات اليت 

 ة هلادركم أن تكون ويةاهلحتديد  دارةإلالقلق الرئيسحححية اليت ينبغي جماالت االعتبارات التالية أن تشحححكل  من احملتملو 
تحديد ملية لع كله ميكن أن يكون لألن ليسححححت شححححاملةه. بيد أن هذه االعتبارات وبعد هوأثناءنتشححححار متاما قبل اال

 تها. وبيئ هاونطاقتها طبيعتبعا  ل، ها اخلاصة هباومشاكل هاقضايا اهلوية
 

 المحتوياتإلى  عودة الشروط القانونية والمتعلقة باالختصاص القضائي 1.7

بدأ امل اهذ. و ثةكار فيه اللقوانني وقواعد البلد الذي حتدث  ةضححححححححححححححعاخكون أن ت اهلويةحديد لتكل عملية ينبغي ل
 ي. الدستور و انوين القحيظى بالدعم  الطليعيةالسلطة  هعمل فيتأن اإلطار القانوين الذي لتأكد من لحيوي  األساسي

الوطنية السحححححححلطات ن ميك   اهلويةتحديد ل االسحححححححتجابةحتصحححححححل فيها تقيد بقوانني الدولة اليت فإن الوعالوة على قلك، 
خروج على ومن شححححححححححححححأن أي  .املتفق عليهاو  املعتمدةوفقا للرتتيبات  اوإجراءاهت هاتفعيل قواعدمن احمللية و واإلقليمية 
 قو عأن ي، بل حسبمعينة ف يف منطقةارية العمليات القانونية اجلتقويض ؤدي فقع إ  يال أبقوة  راس الهذا املبدأ 

 . اهلويةحتديد أيضا جممل عمليات 
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فهي  فيد جدام يف البلدان األجنبية اهلويةحتديد الدولية العاملة ضححححححمن  إدماج األفرقةبشححححححأن  تفاقاتوعليه، فإن اال
االتفاقات، برام مثل هذه اجتاه إ . وبغية الدفع يفاألفرقةإيفاد القانونية واإلجرائية قبل تتيح إمكان تسحححححوية اخلالفات 

  مع نظرائهم من الدول األخرى.أن يستحدثوا بروتوكوالت للتعاطي نني لممثلني املعيَّ حسن لمن املست
 

 المحتوياتإلى  عودة االعتبارات الدينية والثقافية 2.7

ألن  مليات القانونية،الععريض سحححححالمة بت يف حد قاهتا،على أ يتها دينية والثقافية، لالعتبارات الال ميكن السحححححماال 
ابقة وخالل االسححححححتجابة السححححححالسححححححلطات احمللية وأجهزة التحقيق تظل ملزمة بالتشححححححريعات قات الصححححححلة. ومع قلك، 

ئذ عندن املمكن مصحححححححححححبح د ي. فقحماولة لتحديد عدد ونوع اجلماعات الدينية والثقافية، ينبغي بذل مباشحححححححححححرة لوفاةل
 . أسر الضحايا احملتملني وأحملققني إ  ابالنسبة سواء حتديد نوع املساعدة املطلوبة 

يف االعتبار عند ؤخذ هلذا الواقع أن يإ  حد كبري يف مجيع أحناء العامل، وينبغي األعراف الدينية والثقافية وختتلف 
أخذ يف يع أن التخطيومن الضروري هلذا  تنجم عنها خسائر عدة يف األرواال.حوادث اليت ستجابة للالتخطيع لال

اليت ينبغي  ددةحملا السحححياسحححية واالجتماعية والفرديةالتعامل معها والقضحححايا تمل ة اليت من احملاالجتماعيالفئة االعتبار 
ميكن أال  طريقة حمددة يفرفات البشحححححححححرية مثال قد يتعني التعامل مع البعض املمارسحححححححححات الثقافية فوفقا لالنظر فيها. 

ا ينبغي . لذالوفاةالذي حيكم مكان حصححول  القضححائيختصححا  الشححروط القانونية لالمع  الكاملتكون منسححجمة ب
ملعين واحلر  يف ا لقضحححححححححححائيلالختصحححححححححححا  االشحححححححححححروط القانونية وجوب التقيد بالتأكد من  اهلويةديد للعاملني يف حت

جرى  وهذا أمر بالغ األ ية إقا مع أقارب املتوىف.طي التعا عندكرامة وصححححححححححححححون ال االحرتامالوقت عينه على إبداء 
نعكسا ي مراعاة االختالفات الثقافية ميكن أنوعدم عدم االعرتاف هبذه االحتياجات إن تفتيت الرفات إ  أشالء. 

حتديد  نتائجخدمات و من جودة  هاية املطاف نال يفاألسر، األمر الذي قد يمع املسؤولني عامأل على كيفية تا سلب
 . اهلوية

ن يصادفها ألجماعات املختلفة اليت ميكن مدركا ل اهلويةحتديد يظل كل فرد من العاملني يف جمال من املهم أن  ،الذ
ارب األقحححححححادث تنجم عنحححه خسححححححححححححححححائر كبرية يف األرواال. وبحححالنظر إ  أنحححه من املرجح أن يكون عنحححد التعحححامحححل مع 

كن أن يضيف ديين ميالثقايف و الفهم انعدام الهذا الوضع بمفاقمة  هتم، فإنخسار أصال جراء مفجوعني  واألصدقاء
 . مةالتعليم والتدريب وتعيني ضباط االتصال قوي املهارات املالئا، وهو وضٌع ميكن تالفيه عرب حزن  حزهم إ
 

 المحتوياتإلى  عودة الدعم لهم ترتيبات االتصال باأُلَسر/األقارب وتقديم 3.7

 ملياتمن األ ية مبكان أن تشححححمل عيف ما يتعلق بسححححقوط الضحححححايا، الشححححروط القانونية وجوب التقيد دائما برغم 
 حايا. مع أسر وأقارب الضستمر تقدمي الدعم واالتصال املتسهل  حمددة وترتيبات ياتهيكل اهلويةديد حت

العرتاف بأن إ  اضححرورة ، هنا  أيضححا الرعاية النفسححية من ر واألقارباحتياجات األسحح  تلبية التأكد من وإ  جانب 
وجوب التقيد نه رغم أاعتبار بالتايل ميكن للسرة. و هي حتديد هوية الضحايا  اهلويةحتديد لعملية السمة األساسية 

. الضححححححححححححححاياعلق بتسحححححححححححححليم تتتوخاة فإن النتيجة امل، القواعد املتعلقة بعملية حتديد اهلويةكم النظام القانوين الذي حيب
أعلى مسحححححححتوى اء إبدو مفجوعني  التطبيق العملي هلذا املبدأ الرئيسحححححححي على إقامة عالقات تعاون مع أقاربوينطوي 

 . جتاههم دعمالحرتام و ممكن من اال
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تحديد عملياتية لية اليكليف اهلاألسحححححححححرية والعالقات العامة  ةسحححححححححاعده املقاربة، ينبغي أيضحححححححححا إدماج مهام املذهل اتعزيز و 
 . االستجابةملا فيه مصلحة التطورات هذه عدة أطراف مصلحة يف إق ستكون ل منذ البداية ويةاهل

 هلا. دة املساعوتقدمي  األسربتصال مهمة االمزيد من املعلومات عن أ ية  وسيناق ش الحقا يف هذه الوثيقة
 

 المحتوياتإلى  عودة تخطيط االستجابة لتحديد هوية ضحايا الكوارث 4.7

. مشححححححرتكةهداف أحتقيق على تركز املتوخاة سححححححتجابات االأن وخالهلا حيوي للتأكد من  وادثاحلخطيع قبل إن الت
يح التخطيع ا يتاملعنية مبجهزة خطع األو القضححححححححائية االختصححححححححاصححححححححات د يوصححححححححى بأن حتدَّ ، من املنظور االسححححححححتباقيو 

بروتوكوالت ضحححع و ذه اخلطع االسحححرتاتيجية أن تشحححمل األرض. وميكن هلعلى ر اشحححنتقبل االلالسحححتجابات وتعديلها 
 يةحلكوماجمموعة من الكيانات جمموعة من االتفاقات بني ميكن أيضحححا وضحححع موارد الدعم. و و ائيني خصحححتنشحححيع األل

من تلفة ا خمنواعأتسححححححتلزم الكوارث املختلفة ومبا أن وعالوة على قلك، . عند الضححححححرورةتفعيلها ميكن  وغري احلكومية
عانة االسحححححححححححتلخدمات حبيث ميكن ة لمقدم ةخمتلفجهات شحححححححححححراكات مع قد يكون من املفيد إقامة  السحححححححححححتجابات،ا
 . دون تأخري منهارات وموارد حمددة مب

 ما يلي:  تشملفاخلطع اليت ينبغي أن تكون متاحة بسهولة للتنفيذ أما أنواع 

  قدرة عملياتية بعلى العمل معا احمللية اليت هتدف إ  محل األجهزة  اجلهة القضحححائية املختصحححةتفعيل خطع
 حدث حمددين. نطقة أو خاصة مبحوادث مشرتكة ملواجهة 

  األ ية قات ث واديف احلالتعاون من عرب الدول جهزة ن األمتك   الوطيناجلهود على الصحححححححححعيد تفعيل خطع
 . الوطنية

  إ  بلد آخر للعمل يف احلوادث الدوليةنشر األخصائيني تيح اليت تالدولية اخلطع. 
   اهلويةديد حت مراحلمن  اخلطع اخلاصة بكل . 

، ال منا  لطاتالسحححعلى الكوارث اليت تفرضحححها لعديد من املطالب املوضحححوعة ل طعالبا ما تتصحححدى اخلغويف حني 
لظروف الفريحدة امبتطلبحات واإلجراءات املعمول هبحا ال تفي دائمحا العحامحة ربوتوكوالت تواصحححححححححححححححل، فحالالتخطيع املمن 
 وال فرتة العمليةاملشحورة املتخصحصحة طاالسحتعانة بواضحعي السحياسحات النظر يف ينبغي لذا السحبب هلو املعين.  لحدثل

وسححححححليمة  يةمنطقلية بآمدعومة  اهلويةحتديد أنشححححححطة  تمل أن تؤثر يف نتائجحيأ اليت مسححححححارات العمل حبيث تكون كل 
 . صنع القرارل
 

 المحتوياتإلى  عودة وتنظيم أفرقة تحديد هوية ضحايا الكوارثتنسيق  5.7

. راحليف خمتلف املمتخصححححححححححصححححححححححة مهام أنيطت هبم جمموعة واسححححححححححعة من األفراد الذين  اهلويةديد حت عمليةتشححححححححححمل 
من فاءة، و بالفعالية والكعلى حنو يتسححححححم حد أقصححححححى م إ  خدماهتاالسححححححتفادة من بغية متنوعة  مومهاراهت همأدوار و 

خطوط ة ترسم الفع ةتنظيمي يةهيكلاستحداث على ول املقام األيف قلك  ينطوية. و منسقمقاربة اعتماد الضروري 
. وينبغي أيضححححححا ةاهلويحتديد  ترتيبات اإلبالغ جلميع األفراد واجلماعات املشححححححاركة يف عمليةحتدد اتصححححححال واضحححححححة و 

  ة عن إاجناز تلك املهام.ملسؤولاجلهة اوحتديد اري االضطالع هبا ن توضح املهام اجلأهذه  لتنظيمالتنسيق والرتتيبات 
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ا حيقق االتساق بني  مباألخرى وحدات العمل تعتزم كل جهة العمل مع  أن تبني كيفهلذه الرتتيبات وينبغي أيضا 
د اجتماعات منتظمة عقمن املستصوب ذه الرتتيبات، هل اتعزيز و ها. نفس حتقيق األهدافيوجهها حنو األنشطة و كل 

 مور الضبابية. األالة إز التعليمات و وتعزيز  هواستعراضاحملرز  حبيث ميكن رصد التقدمالرئيسيني مع صناع القرار 

ؤدي إ  أن ي على حنو مناسحححححححححب اهلويةحتديد  عدم االعرتاف باحلاجة إ  تنسحححححححححيق وتنظيم عملياتإن من شحححححححححأن و 
 ت. اعمليالنتائج كن أن ينعكس على املهام، ما ميواإلبطاء يف االتصاالت شرقمة و يف األنشطة ازدواجية 

 
 المحتوياتإلى  عودة التدقيق في شؤون السالمة وتقييم المخاطر 6.7

 ،مباشرة باحلادث نياملرتبطضحايا الوهذا املبدأ ال ينطبق على  ،األولوياتسائر األولوية على باية احلياة حتظى مح
لمخاطر كاف  وواف  لتقييم صحيح و . لذا ينبغي إجراء االستجابة للكوارثعمليات عاملني املكلَّفني بأيضا على البل 

 . جوانب العمليةكل املرتبطة ب

وميكن أن  .األخطار احملتملةحتت مظلته كل  يشححححححححححححححمل لمخاطرلتقييم ، من املهم إجراء اهلويةحتديد ومن منظور 
أو النزاعات  CBRNكاملخاطر اليت تطرحها املتفجرات أو االعتداءات باملواد   بيئةباختالف ال هذه األخطارختتلف 
 . اهلويةحتديد  ختلف مراحل عمليةوميكن أن تكون مالزمة مل املسلحة

ال  منها قد ألن كة، جنائيأو  أو صححححناعية طبيعية، سححححواء كانت أن يأخذ يف االعتبار نوع الكارثةذا التقييم هلينبغي و 
الكيميائية و ثات املل و، أاألسبستوس و، أاالنفجاراتشظايا  وة كالنار أخمتلف املستجيبني ألخطارو عرض الضحايا ي
اءات غري أن تؤخذ يف االعتبار حال املباين واإلنشينبغي وعالوة على قلك، . اإلشعاعية أو النووية وأالبيولوجية  وأ
  بل نشر األفراد.قتسونامي، وتقييمها والتخفيف من تأثريها زل وأمواج مثل الزالاملتقلبة لبيئية األحوال ا وأستقرة امل

يفرض ميكن أن ما  ،وظيفيةالالصححححة والرعاية والسحححالمة  يف جمالصحححارمة تشحححريعات تطبَّق يف كثري من أحناء العامل، و 
، اهلويةديد حت. ويف سياق ف العملالقضائية للحفاظ على سالمة ظرو على االختصاصات التزامات قانونية صارمة 

فيف التخوالعمل تاليا على بدقة األخطار د يحتد، ومع قلك فإن عدد من األخطارقد ال يكون من املمكن إزالة 
  مسؤولية تنظيمية.تأثريها على املستجيبني هو أولوية و من 

لشؤون  موظف’’عيني ينبغي النظر يف ت، كفاءةعلى حنو يتسم بالالسالمة التدقيق يف ملخاطر و اتقييمات وبغية إجراء 
خطار حمددة. ألتدابري استباقية للتصدي اختاق بعد قلك بويوصي  جماالت العمليدقق يف  أثناء العملية ‘‘السالمة
ينبغي ، وعالوة على قلك. السالمةشؤون  موظفيقد يكون من الضروري تعيني عدد من طبيعة الكارثة، وتبعا  ل

خصائيني ميكنهم من أمقدمة مشورة مستنرية بناء على املخاطر  اتلسالمة وتقييمالتدقيق يف اعمليات القيام بكل 
 من تأثريها. تخفيف الأو احملدقة باملستجيبني باختاق تدابري إلزالة األخطار يوصوا أن 
 

 المحتوياتإلى  عودة تقديم الدعم اللوجستي لتحديد هوية ضحايا الكوارث 7.7

اسحححححتخدامها  لوجسحححححتيات الالزممسحححححتوى النوع و  ادة   ا اللذين ميليان ع اهلويةتحديد ل نطاق وطبيعة االسحححححتجابةإن 
كما   هلويةاحديد معقدة لتو/أو أي اسححححتجابة كبرية مسة هامة من يشححححكل دور اللوجسححححتيات لذا فإن دعم العملية. ل

 . تهاعملية برمَّ ا تنطلق منه الراسخ اأساسي رسفرصة ميكن أن يبكر إنشاء هذه الوحدة يف أأن 
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افق إلجراء إنشححححححاء مر من الضححححححروري أوال، إ  شححححححقني. فؤديها جمال الدعم اللوجسححححححيت ياألدوار الرئيسححححححية اليت تأقسححححححم 
سححححتهالكية االاد ، مبا فيها املو املوادواالسححححتعانة بالعمليات لتوجيه مراكز إجياد خمتلف عناصححححر العملية. ويشححححمل قلك 

ظ على سجل شامل فاأن حيال اللوجستيات . ثانيا، ينبغي جملفرادكذلك املساعدة يف استقدام األواملعدات اخلاصة و 
  أثناء االستجابة.املستعان هبم عدات واملوظفني مبا فيها تكاليف امللتكاليف املالية، با

على رصحححد للوجسحححتيات اوظيفة ، تنطوي أيضحححا ةاملادية وترتيب املوارد املادية للعمليبنية التحتية وإضحححافة إ  إنشحححاء ال
قلك من طلب العملية. ويتطوال فرتة  دعم كافللتأكد من توفري  اهلويةحتديد األنشححححححححححححححطة يف مجيع جماالت عملية 

يتعني حلها اكل نشوء مش وإمكان، الطويل والقصريعلى األجلني االحتياجات اللوجسيت توقع اجملال القيمني على 
 . بسرعة

 
 المحتوياتإلى  عودة االتصال في تحديد هوية ضحايا الكوارث ضباط 8.7

 ل املعلومات.تنسحححححيق األنشحححححطة وتشحححححجيع تباد، ينبغي تعزيز االت الطوارئحلاملتعددة اجلوانب يف كل االسحححححتجابات 
 حاالت االسحححححححححتجابة يفوحدات  لمعلومات إ  خمتلفاحلر لتدفق العملية لتيسحححححححححري  ياتإنشحححححححححاء هيكلوإ  جانب 
مة بني خمتلف قي  صححلة وصححل أن يشححكل هم تعيينومن شححأن النظر يف تعيني ضححباط اتصححال. من الضححروري الطوارئ، 

والكيانات  اهلويةد حتديعملية  بنيحيوية روابع إقامة يف ا مفيديؤدوا دورا أن . إق ميكنهم اهلويةحتديد  مراحل عملية
 زم.عدد ضباط االتصال الال عادة   ا اللذان ميليان الستجابة للكوارث احجم وتعقيد إن كقاعدة عامة، و األخرى. 
زة جهواألوخدمات الطب الشححححرعي،  ألسححححر، والسححححفارات،باضححححباط االتصححححال ، ضححححباط االتصححححالعلى مثلة ومن األ

 . واحملققون وغريهم من األخصائينياملشرتكة، 

من ان، قع على عاتق البلديفإنه ، عدة ن بلدان خمتلفةون مكضحححححححححححححححايا الكوارث قد يوبالنظر إ  أن العديد من 
حبيث ميكن عنية، يف البلدان املالرئيسححية احلكومية وغري احلكومية جهزة مع األ إقامة عالقات تعاوناسححتباقي، منظور 
  األحداث.قواعد القيام بعمليات مشرتكة قبل وقوع وضع 

ة قبل االسحححححتثمار يف بناء عالقات صححححححي، فإن اهلويةديد حت عملياتخالل ضحححححباط اتصحححححال أن من املهم تعيني مع و 
جنبية. إن أ العمل يف مناطقاحلاصحححل على األرض خالل التعاون والتنسحححيق دى قاس مبيالكوارث ميكن أن حصحححول 

 العملياتية متعددة، وهي تشمل:  العالقات والرتتيباتالنامجة عن تنمية  فعااملن

  العمل فيه.  مجيع البلدانتعني على لذي ياإلطار القانوين ااحمليع بالوضوال 
 اهلويةتحديد ب املعلومات والبيانات قات الصلةاآلليات اليت يتعني اتباعها للوصول إ   الوضوال يف . 
  واسعة وبعيدة.  مصادرمن لوفاة السابقة لتيسري مجع املعلومات 

  ألسر واألقاربإ  اخدمات الدعم تقدمي تنسيق . 

  فقودينامل وممتلكاتالرفات تسليم تيسري . 
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 المحتوياتإلى  عودة التوظيف وإعداد قوائم المرشحين الناجحين ألفرقة تحديد هوية ضحايا الكوارث 9.7

نطوي وي. وارد البشحححريةإدارة املمبادئ تطبيق الشحححخص املناسحححب يف الوظيفة املناسحححبة، يوصحححى بتعيني بغية التأكد من 
ع تلحك يتنحاسحححححححححححححححب ممبنصحححححححححححححححب مطحابقتهحا و ، املطلوبحة جمموعحات املهحاراتذين ميتلكون ألفراد الحااختيحار على قلحك 

وجه ممكن، كأن  م على أفضحححلمهاراهتتتيح االسحححتفادة من أدوار . ويتعني مثال إيفاد املوظفني لالضحححطالع باملهارات
م  التمكن إن عدلعملية. من االوفاة ما قبل تناط مبوظف مدرب على مجع معلومات ما قبل الوفاة مهام يف مرحلة 

ن ة مسححححححححححححححيرئييف املناصححححححححححححححب الاألفراد عدم  التمكن من مطابقة كل وظيفة أو لحتديد االحتياجات من املهارات من 
 أن يبطئا من وترية عملها. و إ  حد كبري  اهلويةحتديد عملية  اقوضيا أن مشأه

تسحححححمح بيئة عمل عة إشحححححا، ينبغي أن تكون هنا  رغبة يف ةاملناسحححححب املوظف املناسحححححب يف الوظيفةتعيني إضحححححافة إ  و 
تمل  ويةاهلحتديد يف عملية تناوب املوظفني على حنو منظم وميكن التنبؤ به. وهذا أمر بالغ األ ية ب ل أن تطو اليت حيأ

ممارسححححات طبيق ت، فإن من املسححححتصححححوب جدا سححححتغرق بعض الوقتقد يوالرتتيبات  ياتكلهليومع أن تثبيت امدهتا. 
اختيار املوظفني  إدارة يفوتأقرتال يف هذا السححححححياق مقاربٌة مسححححححتقرة يف إدارة وتناوب املوظفني يف أقرب فرصححححححة ممكنة. 

 .اهبذه املهمة حتديدللقيام  اهلوية وحدة عمل مستقلة داخل عملية حتديدمن خالل ختصيص  موتناوهب
 

 المحتوياتإلى  عودة ترتيبات االتصاالت 10.7

واتف خطوط هتقدمي ة نظم. وتشحححححمل هذه األاهلويةديد ة لدعم عملية حتفعالاحلفاظ على أنظمة اتصحححححال من املهم 
ة يف وقت ينبغي إنشحاء هذه املرافق اهلامو الربيد اإللكرتوين واالتصحاالت من بعد. وخدمات وهواتف حممولة، أرضحية 

  األنشطة.وتوقيت  قتنسييف بني مجيع مراحل العملية، وهو أمر بالغ األ ية عاطي تتيح التفهي  مبكر من العملية

ع قائمة اتصحححال ، من املسحححتحسحححن وضحححاهلويةحتديد  يف عمليةفراد مع األ تصحححالاالتبسحححيع عملية احلفاظ على وبغية 
م. ومع أنه هلمعمكان هم واختصححاصححهم و دور هذه القوائم حتدد املعين،  املوظفللفراد. وإ  جانب حتديد شححاملة 

يف إطار ضائي، قاختصا  كل باملوظفني لقوائم شاملة وضع قرتال عملية، يأ الأثناء  هذه تصالاالميكن وضع قوائم 
 . عملية التخطيع

 
 المحتوياتإلى  عودة و الدعمفخدمات تكنولوجيا المعلومات وموظ 11.7

التقدم احملرز جه بشحححححكل مسحححححتمر لتطبيق أو فر  تسحححححنح ال، واالعتماد املتزايد عليها لتكنولوجيايف ظل الدور البارز ل
البيانات. ة ابقطجميات يف العمليات ألغراض مارب المنتجات . وعلى مر السححنني، اسححتأخدمت اهلويةحتديد  يف سححياق

 تسحححهيل سحححري عمليةلة هلا عمادالبنية التحتية العمليات منتجات تكنولوجيا املعلومات و الوإضحححافة إ  قلك، تتطلب 
 . اهلويةحتديد 

تحديد ل ةجوانب االسحححححححتجابكل إدارة  اليت تتيح تكنولوجيا الوإدارة نظم السحححححححتحداث موارد وعليه، بات ختصحححححححيص 
 املهرة تشححححمل هذه املوارد املوظفني. و االت الطوارئة احلديثة حلمن مسات االسححححتجاب مسة  ار، سححححتمر ها باورصححححد اهلوية

قادرة على نظم يار من الضروري اختوعالوة على قلك، ية. فعالبكفاءة و  ملتطلبات التكنولوجيةتلبية االقادرين على 
  واحملافظة عليها.به، وتشغيلها موثوق على حنو إدارة احتياجات العملية 
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تعيني نبغي قات الصلة، ياملشاكل ومن معاجلة القضايا و  نظم تكنولوجيا املعلومات للعمليةللتأكد من استحداث و 
 . اهلويةحتديد يف عملية و/أو مديري تكنولوجيا معلومات اتصاالت سلكية والسلكية تقنيي 

 
 المحتوياتإلى  عودة التدابير األمنية )بما فيها الترتيبات المتعلقة بأمن المعلومات( 12.7

وترتاوال لسححلطات. ل ينبغي أن تكون الشححاغل الرئيسححياليت ية ألمنالعديد من القضححايا ا اهلويةديد تشححمل عمليات حت
  سة.محاية املعلومات السرية واحلساتقييد إمكانية ارتيادها، و اليت ينبغي ناطق ني محاية املبهذه املسائل 

 الكوارث مكانن قبيل واقع ممضحححححححححبع محاية كافية لطبيق تدابري ما يتعلق برتتيبات األمن املادي املعنية، ينبغي ت ويف
العمل  وتعطيلاملكان  ثيالشححححواغل املتعلقة بتلو أقون هلم. وإ  جانب غري املارتيادها من قبل نع شححححرحة حبيث ميأ وامل
اليت ميكن أن منة آلالبيئات غري ا. وهي تشححححمل دخول إ  تلك املناطقسححححماال بالقضححححايا صحححححية مرتبطة بالمثة ، فيه

ا ال سححححححيما يف احلاالت اليت يكون فيه وجود متطفلني كما أنه ليس من املناسححححححبشححححححخا .  على األتشححححححكل خطرا 
 ين يف املكان. موجودوا ماعية ما زالاجلصابات حوادث اإلضحايا 

وي حتاليت  عملالالوصححححححححححول إ  أماكن معززة حتمي نظم  وضححححححححححعاحلفاظ على السححححححححححرية، من الضححححححححححروري منظور ومن 
ماية املواد ملصممة حلاالنظم وال ينبغي هلذه فشائها. ايا، منعا  إلالضحبيانات املفقودين أو معلومات سرية من قبيل 

رتبطة لعمليات املابل جيب توسحححيع نطاقها أيضحححا لتشحححمل ، فقع طبق على املواقع اليت ختزن املعلوماتتاحلسحححاسحححة أن 
المة سححححححححححححححبشححححححححححححححكل  جّدي قوض يوجود ترتيبات أمنية كافية ميكن أن وإن عدم التأكد من جبمع ونقل هذه املواد. 

 . اهلويةحتديد  عمليات

الرتتيبات منتظم ب التأكد من التقيد بشحححكل اهلويةحتديد ني يف عمليات املشحححاركاألفراد لذا فإنه تقع على عاتق مجيع 
 هبا.  من مسؤولية السلطات إنفاق التقيد الصارمأن ، و اهلويةتحديد ل األمنية

لالزم ث أن تضحححححمن احلد األدىن من األمن اوجيب لنظم تكنولوجيا املعلومات املتصحححححلة بتحديد هوية ضححححححايا الكوار 
 لظروف العملية. 
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طبيق وضحححححع وتمع أن و مكان الكارثة.  معاملةاملقاربة املعتمدة يف نوع  يفطبيعة الكارثة ميكن أن تؤثر تأثريا كبريا إن 
. اهلويةتحديد ل تجابةبالنسححبة ألي اسححمبكرة أولوية  نياإلدارة الفعالة للمتوف، ينبغي اعتبار وقتا انقد يسححتغرقطع اخل

مكان  لةمعاميف وا شححححححححاركأن يمن املرجح الذين تشححححححححاور مع كبار األخصححححححححائيني ينبغي الوضححححححححع هذه اخلطع، ولدى 
لطة سححححححححححينبغي االتصححححححححححال بالقلك،  كلواألهم من  مسححححححححححتقاة من املكان. معلومات أغراض أو حتليل يف ، أو الكارثة

  فرصة ممكنة. ، يف أقرباملعادلة له أو السلطةكقاضي التحقيق التحقيقات يف الوفيات،  يت ترأس قانونية الال

نظر فيها عادة مسائل معقدة يتعني الأن يشكل قلك البشرية املوجودة، ميكن كمية األشالء أو   لعدد الوفيات تبعا  و 
  غري جنائيادث حكون فيها الكارثة نامجة عن تيف احلاالت اليت معاينة املكان. و  عمليةعن كثب قبل الشحححححححروع يف 

 . جنائيةحتقيقات يف اإلمكان صرف النظر عن اختاق قرار بإجراء ل، اأو زلز  فيضانك

قد ال تقتصحححححر  ،أو احلوادث الع رضحححححية كاألفعال اجلرميةفي احلاالت اليت تنطوي على سحححححلو  تقصحححححريي  فومع قلك، 
تفجريات االت الحويف حتقيقات جنائية. بل قد تشحححححمل أيضحححححا الرفات البشحححححرية على حتديد هوية الضححححححايا،  املةمع
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املقاربة املتبعة يف  يتعني علىوأدلة أخرى على الضحححححححححايا، وبالتايل انفجار خملفات مثال، ميكن العثور على اإلرهابية 
 عتبار. تعقيدات يف االإزاء الرفات البشرية أن تأخذ هذه ال اهلويةحتديد 

يراعي  ق نظامة، يوصححححححححححححححى بقوة بتطبيختلفمراعاة التعقيدات اليت ميكن أن تربز يف أماكن الكوارث املوإضححححححححححححححافة إ  
يف أو  مراحل ول إنشاء نظام مقب. فمن احليوي دارة الرفات البشرية يف مكان احلادثإلرتقيم التوصيات املتعلقة بال

شححححححححححححوبه أي ينظام يف حال كان ال اهلويةحتديد ا يف عملية تتكشححححححححححححف الحقميكن أن ن عواقب وخيمة ألعمليات، ال
 لتذييلايف اجلزء باء من هذا الدليل يف  إلنرتبولمزيد من املعلومات عن نظام ترقيم ا. وميكن االطالع على عيب

13 . 
 

 المحتوياتإلى  عودة المشارح ومرافق اإلبداع 14.7

ماعية اإلصابات اجلاستيعاب حوادث القدرة على فإن يف أحناء العامل، رغم وجود أشكال عدة من مرافق املشارال 
ادية للمجتمعات ع طلباتاملشارال معدَّة لتلبية مرافق أساسا إ  أن  ويعزى قلك قضائية.ألي والية  قد تكون حمدودة

 . من الوفياتعدد كبري غري متوقع ، ال احمللية

إجراء كن فيها ميسلطات مرافق بديلة حتدد القرتال أن يأ ، اهلويةديد لعمليات حت التخطيع املسبقويف إطار آلية 
ر توفع تبعا  لأن ختتلف ليها تفق علرتتيبات املوميكن لالرفات البشرية. وإيداع عمليات التشريح فحو  ما بعد الوفاة أو 

 ما يلي:  تشملعلى أن األماكن 

 مثل احلاويات أو الشاحناتمربَّدة رافق ة مباالستعان . 
  .استحداث مشارال مؤقتة 

 رفات البشرية.إيداع الجراء عمليات تشريح اجلثث و يات إلاستخدام عدة مرافق مستشف  
  إيداع اجلثث. للمساعدة يف ترتيبات دور تقبعل التعازي استخدام 

ال ميكن  أوجه القصور يف املرافق، قد تكون هنا  مواقعملعاجلة حملية جدا حتديد حلول بديلة حسن من املستمع أنه و 
وسع من اخليارات يف السلطات يف طائفة أنظر يوصى بأن تت، يف هذه احلاال. و هذه الرتتيباتفيها حتديد أو توفري 

تجات شراكات مع مقدمي خدمات ومنميكن لليف هذه احلاالت، احلادث. و رافق اليت ميكن نقلها إ  موقع املشكل 
 أن تعاجل وجه القصور هذا. دة حمد
 

 المحتوياتإلى  عودة إدارة الممتلكات 15.7

اجلهة القضائية اختالف بقد ختتلف سؤوليات قانونية وأخالقية كبرية م اهلويةحتديد يف  إدارة املمتلكاتترتبع مبهمة 
لسياسة العامة املتخذ اوقف ملممارسات موحدة، وفقا سام، ينبغي تطبيق املسؤوليات اجلذه الوفاء هب. وبغية املختصة
مع ما منسححححجدارة املمتلكات إلأي نظام يكون من املسححححتصححححوب أن  ،وإضححححافة إ  قلك. الطليعيةالسححححلطة من قبل 

  له. الكم  مو/أو املعنية  الوالية القضائيةاملتبع يف نظام إدارة املمتلكات 
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وغالبا ما  الفوضححححححححححححححىحالة من يف  كاناملاملمتلكات املوجودة يف احلادث، تكون عادة  مكان رحلة مبويف ما يتعلق 
حلة ما إدارة املمتلكات يف مر ها بضححححححححححية معينة. وعلى غرار قلك، فإن غري واضححححححححححة وال ميكن ربطتها ملكيتكون 

عينات خذ أعمليات التشحححححريح و  فحو  ما بعد الوفاة أو أخرى نظرا لشحححححرط وجوب إجراءحتديات متثل بعد الوفاة 
  الرفات البشرية.نزوعة من إدارة املمتلكات املوالعمل يف الوقت نفسه على ، للدلة اجلنائية

تعقيدات ل معها الضحححححححححححححححية حتمبيانات األغراض متهيدا ملطابقتها بمجع فإن ما يتعلق مبرحلة ما قبل الوفاة،  يفو 
 أو املمتلكات ميكن أن تشمل منزل الضحية أو أسرة الضحيةألغراض منها اع م  أن جتاملصادر اليت ميكن ف. إضافية
إدارة ن عسححححححححححححححؤوليحححة املبحححميكن أن ترتبع  العمليحححةيف  املطحححابقحححةأخرى مثحححل الفنحححادق. وأخريا، فحححإن مرحلحححة أمحححاكن أو 

 . أسرة الضحيةإ  املمتلكات إعادة لدى املمتلكات 

مجيع مراحل  يفنشحححححطة إلتاحة رصحححححد وتنسحححححيق األدارة املمتلكات إلتعيني فريق  سحححححتصحححححوب إ  حد كبريلذا فمن امل
ها وتعقعبها ختزينو املمتلكات وحيد تسححححححححححححححجيل . وتعزز هذه املقاربة تاليت تنطوي على ممتلكات اهلويةحتديد  عملية

 . تسليمهاوإ
 

 المحتوياتإلى  عودة إدارة المعلومات والسجالت 16.7

  هاية املطافيف سححححتخدمعت سححححتأ البيانات اليت مجأ ألن  اهلويةحتديد  املعلومات مسة أسححححاسححححية يف عملية إدارةتشححححكل 
اليت تسححححححجيالت تندات/السحححححححتديد امل عندعتبارات التالية . لذا يتعني إيالء األولوية لالاهلويةحتديد  فرتة عمليةطوال 
 : استحداثهاينبغي 

  طية. خإلكرتونية أو مثال، ويف أي شكل؛ اليت جرى أو اجلاري استحداثها حتديد وتسجيل الوثائق 
  أو  خرائعبرسححححم  وأالفيديو أو ب ر فوتوغرايفيصححححو  تاألشححححياء؛ )مثال وتسححححجيل مكان احلادث أحتديد كيفية

 . التسجيالتإدارة هذه ( وكيفية أخرى رسومب

  أخرى أجهزة و جماالت إ  ويف الوقت املناسحححب  سحححريها بشحححكل نقلو التسحححجيالت حفظ كل حتديد كيفية
 . هذه التسجيالتاحلصول على تطلب 

اعد املتعلقة ينبغي النظر يف القو ، اهلويةحتديد  معلوماتحفظ إضححححححححححححفاء طابع رمسي على عملية مجع و إضححححححححححححافة إ  و 
تشحححححمل . و اهلويةحتديد  يةملعتبعة طوال فرتة تنفيذ بروتوكوالت أمن املعلومات املحبيث ميكن تطبيق بنقل املعلومات 
 ما يلي:  هذه االعتبارات

  املعلومات إ  أطراف أخرى.إرسال طليعية بمن السلطة الاإلقن ترتيبات 

  قبل م ن(.  ملاقا ومنمىت، و إ  أطراف أخرى )أأرسلت وطبيعة املعلومات اليت سبق أن نطاق 
  إرسححاهلا  ندعما يتعلق باسححتخدام املعلومات  التوصححل إليها مع أطراف أخرى يف جرىطبيعة االتفاقات اليت

  . أطراف أخرىإ  

  األصلي. هادر مصالسرية إ  احلساسة/املعلومات إعادة بشأن العامة املتبعة السياسة  
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لذا الم، انتباه وسححححائع اإلععلى الدوام جتذب سححححي يف األرواالتنجم عنه خسححححائر كبرية حدث كبري إن حصححححول أي 
ن خالل موملة األرض عوهذا األمر ماثل يف األقهان. وبالنظر إ  تنامي أن تتم  اهلويةحتديد  ميع عملياتجلينبغي 

ل نق  ن أن تأ ميك مرئيأو األحداث يف شحححكل مكتوب تسحححليم بأن المن الضحححروري تطور وسحححائع اإلعالم اإللكرتونية، 
  مجيع أحناء العامل يف ثوان.إ  

 نو ؤولاملسحححححفإن إدارة ما يقوله ميكن أن تكون فعالة جدا يف حالة األزمات،  هامهي قطاع اإلعالم ل وسحححححائومع أن 
ع وضححححححححححححححمن مواقع الكوارث، يتطلب املشحححححححححححححححاهد اليت تأنق ل املعلومات واإلحصحححححححححححححححاءات الرمسية و جلهة صحححححححححححححححدر يما و 

املعلومات شحححر نأن التعليقات الرمسية و فإنه من األ ية مبكان التأكد من اسحححرتاتيجيات إعالمية. وعالوة على قلك، 
  .احلفاظ على مصداقية االستجابة يف حاالت الطوارئ املغلوطة، من أجلاملعلومات يب صو ، ومن تدقيقةالرمسية 

 شمليالوحدة  هذه. ويف هذا السياق، فإن دور ملية الطوارئعية حيويا مواكبا لإنشاء وحدة إعالملذا ينبغي اعتبار 
 ما يلي: 

  نقاط تقدمي  ، مبا يف قلكواملرئيةاإلعالم السمعية  لوسائعروض بشأن الطليعية السلطة إ  املشورة إسداء
 . للمناقشة

 ملعلومات واإلحصاءات.شأن تعميم ابطليعية إسداء املشورة إ  السلطة ال 

  وثيق مع وسائل اإلعالم الرئيسية.البقاء على اتصال 
 يةاإلعالم رصد مجيع املواقع واملنشورات.  

  ها على تقارير اإلعالم.ودلسلطات يف ردلنشرات إعالمية بإصدار التوصية 

 الطوارئ.ة ما يتعلق حبال رصد الرأي العام يف 
  اتساق الرسائلللتأكد من رصد الردود الرمسية. 

ية وبأن إعالم السحلطات بروتوكوالتتضحع يوصحى بأن ، اهلويةديد يف عملية حت اإلعالمالتعاطي مع إدارة  ورغم أ ية
دارة إل ةسحححححححححتباقيقاربة االامله هذإن و . ةالكارثحصحححححححححول حوادث قبل  ياإلعالمالقطاع مع صححححححححححية شحححححححححراكات تقيم 
الكفء لدى مجهورها و أن ترسم لنفسها صورة السلطة احملرتفة على الطليعية عزز قدرة السلطة تاإلعالم ي مع التعاط
  اإلعالم. لساعد يف احلفاظ على عالقات تعاون مع وسائوأن ت
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دقيقة ومات حفظ معلتعتمد اعتمادا كبريا على  اهلويةحتديد كل عمليات أن  بم به على نطاق واسحححححححححححححع من املسحححححححححححححلَّ 
واإلبقاء عليها  ودةراقبة اجلمعززة ملتدابري وضحححححححححححححعأ . لذا يأعترب اهلويةميكن أن تعتمد عليها عمليات حتديد ومفصحححححححححححححلة 

 وية قات الصلة. بيانات حتديد اهلطابقة أساسا سليما لوضع معايري اجلودة العالية يف ما يتعلق جبمع وتصنيف وم

عمليات جود و الواليات القضحححائية تضحححمن أوال، يوصحححى بأن فضحححمان اجلودة من منظورين. وينبغي النظر إ  مفهوم 
ا لإلعداد دائم رتيباتبوصحححفه وأن هذا املبدأ قائم ، اهلويةحتديد اختصحححاصحححات وأفرقة  يف مجيع جوانبوتدقيق مراجعة 

 ما يلي:  أن تشمل ذه الرتتيبات الدائمةهلينبغي و  .نشر العمليايتلل
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  اهلويةحتديد يف  الشرطةحلة مر العاملني يف مجيع ويات كفاءة تمسرصد . 
  مجيع األخصائيني/خرباء األدلة اجلنائية. صد مستويات كفاءة ر 

  الرتتيبات اإلجرائيةالتدقيق يف . 
  هاورصدأ الوظيفية،  السالمةو صحة والرعاية ال ترتيباتالتدقيق يف. 

  االمتثال ملعايري املعدات التشغيلية.التدقيق يف 

  الصلة وق اجلهة القضائية املختصةو  اهلويةحتديد  قائدفيها نظر يلالتوصية مبسائل . 

حتديد ملية ع اإلدارة لرصحححححد مجيع جوانبيوصحححححى باسحححححتحداث نظام السحححححتعراض ، عمليايتاالنتشحححححار الثانيا، خالل و 
تطبيق  د من التأك. وإ  جانب اهلويةحتديد  جوانب عمليةكل ذا النظام أن يشحححححححححمل االسحححححححححتعراض  . وينبغي هلاهلوية
نائية اجلللدلة  اختصحححححا ن تقين و كل مكو  ينبغي ل، املوضحححححوعة وفق اخلطع اهلويةحتديد يف  مراحل االسحححححتجابةكل 
 ايت ما يلي: االنتشار العمليضمان اجلودة اليت ينبغي النظر فيها خالل عن قرب. وتشمل أنشطة لرصد ضع أن خي

  القضائيختصا  االومعايري  للمعايري الدولية اهلويةحتديد  مراحلامتثال كل رصد. 
  اوامتثاهلتها دقللتثبت من ما بعد الوفاة وما قبل الوفاة التدقيق يف سجالت. 

  وية.اهلعلى جملس حتديد  هاامللفات قبل عرضبني  املطابقةالتدقيق يف 

  هاورصدأ الوظيفية،  السالمةو صحة والرعاية ال ترتيباتالتدقيق يف. 
  التشغيلية.االمتثال ملعايري املعدات التدقيق يف 

  الصلة وق اجلهة القضائية املختصةو  اهلويةحتديد  قائدلينظر فيها التوصية مبسائل . 

 القضححائيةاصححات وتشححيع لدى االختصحح مع املعايري الدوليةتنسححجم  اهلويةحتديد  دارةإلنظم وضححع ب ملتزم اإلنرتبولإن 
ى اجتياز أي متحيص قادرة علو ا علميوموثوق هبا  يةة وحياديقدقأن عملية حتديد اهلوية مستمرة بثقة  اهلويةتحديد ل

، اهلويةيد حتد عمليةطوال تمحيص خاضححححححع للجوانب املعلومات والبيانات كل ضححححححمان  . ومبا أن قضححححححائي وأقانوين 
قة يف العمليات د. لذا فإن توخي الاهلويةحتديد  عملياتإدارة ونتائج الثقة يف فإن قلك يصححححححب يف صححححححا  إشححححححاعة 

 ذه اجملاالت الرئيسححححححححححححيةهويل أن ت اهلويةحتديد  وينبغي إلدارة اهلويةحتديد يتسححححححححححححم بأ ية حيوية آللية ت وإدارة البيانا
ن هذا الدليل اجلزء باء ميف  اهلام االعتبارا هذعن مزيد من املعلومات املفصحححححححححلة انتباها بالغا. وميكن االطالع على 

 . 14 التذييليف 
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ه. ومن املرجَّح أن ئوأصحححدقا هوأقارب تهأسحححر ة إ  ممتلكات الضححححيو  التسحححليم على إعادة الرفات البشحححريةعملية تنطوي 
ك م على  ات املقدمة دمدمات تبعا جلودة اخلصححححححححات واخلاصححححححححتخمجيع االأبدته  يالذ قويال لتزامأنشححححححححطة االقروة حيأ
 هذه. احلساسة التسليم خالل عملية 

استباقية  اخطط ملختصةاجلهة القضائية اضع أن تقرتال احمللية والوطنية والدولية، يأ تلبية شروط التسليم ضمان وبغية 
أن ذه الرتتيبات هلينبغي حصحححححول عمليات التسحححححليم على األرض. و  قبل املناطق املعنيةداخل الكيانات الرئيسحححححية  مع

. لشحححروط القانونيةاشحححروط قاضحححي التحقيق/اإلجرائية و والشحححروط  اجلهة القضحححائية املختصحححةاسحححتيفاء شحححروط تركز على 
ات رفه جرى االهتمام بعناية بالأسححححححر وأقارب وأصححححححدقاء الضحححححححايا إ  أنمن الضححححححروري طمأنة قلك كل واألهم من  
 الواجبني. م والرعايةاالحرتا، بكفاءة وضمن حبائهماخلاصة ألاملمتلكات بالبشرية و 
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استعراض العمليات وقلك ب  املستقبليف اهلويةديد مقاربتنا التنفيذية لعمليات حتتحسني لهنا  دائما فرصة للتعلم و 
القيام به كن ميالذي ما و ، جيدبشكل القيام به جرى ما دف من عملية االستعراض هذه الرتكيز على واهلالسابقة. 
 . العمليات املقبلةيف وما الذي ميكن تطبيقه بفعالية ، أفضلبشكل 

ينطوي على ول األ سححححتخال . االاهلويةديد جبلسححححيت اسححححتخال  للمعلومات يف ما يتعلق بكل أنشححححطة حتويوصححححى 
حتديد  مليةمع أعضححاء رئيسححيني يف ع اأن يشححمل اجتماعله داء اليومي أثناء العمليات اجلارية. وينبغي اسححتعراض األ

أن يدعو إ  وية اهلحتديد  سحححححححتعراض األنشحححححححطة احلالية وتقييم األداء يف ضحححححححوء أهداف حمددة، وينبغي لقائدال ويةاهل
التطورات  بصحححححححححححورة منتظمة علىوية اهلحتديد جوانب عملية إطالع كل نتظمة املسحححححححححححتعراض االعملية عقده. وتتيح 
حتديد خطع  علىميكن أن تؤثر جديدة بروز قضححححححححايا  احلالية واملسححححححححتقبلية. وعالوة على قلك، ويف حالاملاضححححححححية و 

 ة ومستنرية. منسقية و تشاور عليها يف بيئة تعديالت ، يف اإلمكان إدخال ويةاهل

. اهلوية حتديدللمعلومات عن كامل عملية  عامسحححححححححححتخال  على ااسحححححححححححتخال  املعلومات وينطوي النوع الثاين من 
نطاق خطى تت اليت ميكن أن القضائيالقضايا العملياتية وقضايا االختصا  جمموعة أوسع بكثري من قلك يشمل و 

 . اهلويةحتديد لعملية  األجلة القصري األنشطة 

ميكن  الذيما و ، القيام به بشححححكل جيدأن تكون حول ما جرى هداف اسححححتخال  املعلومات وينبغي هنا أيضححححا أل
 . العمليات املقبلةيف وما الذي ميكن تطبيقه بفعالية ، أفضلالقيام به بشكل 

ما  ؤهلمينبغي مشحاركة عضحو حمايد و ، هذه عملية اسحتخال  املعلوماتعلى من أجل تطبيق قدر من املوضحوعية و 
 . لقيام باستخال  املعلوماتفيه الكفاية ل
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 احلاالت الطارئة، وأن أوجه القصور يف املهارات والسلع والدعم اللوجسيتاالستجابة لكل م به أنه ال ميكن من املسلّ 
مع  إبرام اتفاقاتبمعاجلة هذه املسألة يف اإلمكان ومع قلك، فإن وقوع احلادث.  عندميكن كشفها إال قد ال 
 . الكوارثقبل وقوع شركات 

إجراء يوصححححححى ب ،األحداثقبل حصححححححول  قضححححححائييف االختصححححححا  الإزاء أوجه القصححححححور  ةقلقويف حال باتت الدول 
يت على حنو املعدات واملشححورة التقنية والدعم اللوجسححو  أوجه القصححور يف املهاراتحبيث ميكن معاجلة تدقيق اسححتباقي 

  .خمطع لهمنظم و 

افة وقابلة ة شححححححفشححححححركات اخلاصححححححالو  اجلهة القضححححححائية املختصححححححةتكون نزاهة ترتيبات الوة على قلك، من املهم أن وع
ملعايري األخالقية ذه اميكن الدفاع عنها. واسحححححححتيفاء  هلقات صحححححححدقية و  ممارسحححححححات جتاريةللتدقيق فيها من خالل اتباع 

 عما يلي: كحد أدىن، من املهم الكشف،   العالية

 د من خالل تقدمي اخلدمات أو السلعامل للرتتيبات املالية اليت حتدَّ النطاق الك . 
  َّسلع أو خدمات. املقدمة أليالشركة لدى ر يف املصا  أي تضارب فعلي أو متصو 
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 قدمة والشححححححححركة املالطليعية  كيانات مرتبطة بالسححححححححلطةأي  بني  أي أعمال أو جمموعة أو انتماء شححححححححخصححححححححي
  للسلع أو اخلدمات. 

التعاقدية اليت قد ا عتبار القضححايأخذ يف االتأن لالختصححاصححات القضححائية ترتيبات من هذا القبيل، ينبغي عقد عند و 
ويأعترب هذا األمر  .الشححراكاتإقامة  وأعقود أو االتفاقات إبرام القبل خمتصححة تنشححأ واليت ينبغي احلصححول على مشححورة 

 غري منظورة فرض التزاماتتو إ  حد كبري التكاليف د من تزيالقطاع اخلا  ميكن أن هاما ألن االسحتعانة خبدمات 
 . القضائيةختصاصات على اال
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ن من خمتلف و خصحححائيأنشحححرها وثائق ينها ، باهلويةتحديد ب من مصحححادر املعلومات املتعلقة اكبري   اعددحتوي اإلنرتنت 
اء على البلدان األعضحححححححححشحححححححححجع ياإلنرتبول ، فإن العديد من هذه املنشحححححححححوراتومع أنه ميكن الركون إ  أحناء العامل. 

 :ايلالعنوان الت يف اهلويةتحديد ا لخمصص االالذي يتضمن جمالشبكي لإلنرتبول، وقع املعودة إ  ال
expertise/Forensics/DVI-https://www.interpol.int/INTERPOL 

ا مل اهلويةتحديد ل لإلنرتبو ااسححتمارات )اجلزءان ألف وباء(، فضححال عن  اهلويةتحديد ل إلنرتبولادليل ويتضححمن املوقع 
  نة.وتقارير مقار  انتشال األغراض من مكان احلادث وثائق و ، وفاةقبل الوما  بعد الوفاة

 
 عودة إلى المحتويات الصحة والرعاية والسالمة الوظيفية . 8
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على عاتق  ملقاةمسحححححؤولية  ووه بيئة عمل آمنة أمر بالغ األ يةإن إجياد كما سحححححبقت اإلشحححححارة إليه يف هذا الدليل، 
لبيئات اخلطرة، ل التصحححديعلى هذه املسحححؤولية ال تقتصحححر . و اهلويةحتديد  األعضحححاء املشحححاركة يف عملياتمجيع الدول 

جل. الطويلة األالعمليات وال سحححححححيما خالل العمل املنظمة بشحححححححكل اسحححححححتباقي  تطبيق ممارسحححححححاتي ضحححححححرور من الألن 
ة الطبية والنفسحححححية. برنامج شحححححامل للرعايسحححححتفيدوا من أن ي اهلويةحتديد هام ميع العاملني املكلفني مبوينبغي أيضحححححا جل

  عملياتية.قبل وأثناء وبعد االستجابة الاألفرقة  صاتاصتخاينبغي تقدمي هذا الدعم يف مجيع و 

وامل اليت فيما يلي أمثلة على أنواع العمعروض ، اوعقلي ابدنيهدين اجملوبغية العمل بشححححححححححححححكل اسححححححححححححححتباقي على إدارة 
 : رمسيةبروتوكوالت أن تأتخذ شكل روتينية و المارسة يف صلب املينبغي أن تكون 

  احة مناسبة.ر عمل حمددة مقرونة بفرتات فرتات ضمن  اهلويةحتديد موظفي مجيع يعمل عمليا، مىت أمكن  
  اجلسحححدية الصححححة العقلية و  رصحححد عن كثب، ينبغي أن تأ مرتفعة مسحححتويات إجهادحصحححول نظرا إ  احتمال

 ميع املوظفني. جل

 ي صحححححححححححعوبات أب هم/رئيس فريقتهممنسحححححححححححق مرحلبالغ إعن مسحححححححححححؤولية  اهلويةديد حت موظفيمجيع مل حيت
 . ن يف أداء واجباهتمو آخر موظفون أو هم  ايواجهوه

  إمدادات كافية  يتعني توفري، و املناسبة استخدام معدات احلماية الشخصية اهلويةديد مجيع موظفي حتعلى
 هبا. 

https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI
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  من أي عطعل بت هم/رئيس فريقتهممنسححححححححححححححق مرحلبالغ إعن ية مسححححححححححححححؤول اهلويةديد موظفي حتمجيع يتحمل
 . معدات احلماية الشخصية

  حتديد وظفي ماإلصححححححححابات يف صححححححححفوف املعين بكل  فريقال/رئيس ةرحلاملمنسححححححححق جيب أن يبلَّغ على الفور
 . على النحو املناسبوتسجيلها ومعاجلتها  اهلوية
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خالل مرحلة اإلعداد يح التلقينبغي . و واد ملوثةهم عرضة لالحتكا  مبمجيع املوظفني الذين املناسب إ  لقاال يقدَّم ال
 اللقاال ومدة سريان تأثريستغرقه يأيضا بشأن الوقت الذي التوعية . وينبغي ةعمليات مواجهة الكارثقبل بدء 
 وإضافة إ  قلك، ينبغي النظر يف إجراء كشف طيب على. لاألجة الطويللعمليات يف ام اوهذا أمر هصالحيته. 

ألصحاب  ألن من الضروريويكتسي هذا األمر أ ية خاصة على األرض. عمليات إيفادهم إ  الاملستجيبني قبل 
ليت جيد ميّكنهم من أداء املهام الصعبة ا بدينصحي و أن يكونوا مطمئنني إ  أن املوظفني هم يف وضع القرار 

لعمليات، ينبغي وعالوة على قلك، ويف هاية ا. يف كثري من األحيانصعبة وجمِهدة ظروف يف  اهلويةحتديد يقتضيها 
عاجلتها يف أقرب فرصة ردود فعل بدنية غري صحية متهيدا ملإصابات أو يف معاينة املستجيبني هبدف كشف أي النظر 
 . ممكنة
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طبيق ويف حني ميكن تها. تطبيعحّدهتا و و  اهلويةديد حت مدةع امللقاة على كاهل األفراد أن تزيد مالنفسية لعباء ميكن ل
إ  اجملهدين ة  الرعايميتقدفإنه جيب على األفراد،  إ  احلد األدىنوامل اإلجهاد البدين عالعمل لتقليل ممارسات 

 . اهلويةحتديد ا جراء أحداث يثريها نفسيا و عقلي

 .ادث خطريحلدى الشحححححخص املعين عند حصحححححول  نفسحححححيرد فعل حصحححححول  يفدد من العوامل عسحححححهم وميكن أن ي
 يج منمبز لحادث، أو لالطابع الشححححححححخصححححححححي أو ، احلادث مكانطبيعة بمتصححححححححلة هذه العوامل تكون بصححححححححفة عامة، و 

وازن تعلى هذه احلاالت ال يشححححححححححححححكل دليال على عدم كفاية أو عدم عاطفي أو بدين رد فعل وإن ظهور االثنني. 
ته من قبل معاجلعادي، وينبغي احلادث غري كان احملدد،  شححخص ه، بالنسححبة إ  هذا العلى أنهو مؤشححر ، بل عقلي

كانت   سححححواء، شححححىتأن يتخذ أشححححكاال جهاد الناتج عن احلوادث اخلطرة وميكن لإلاملؤهلني. أصحححححاب االختصححححا  
 ة. إدراكية أو بدني وأعاطفية  وأسلوكية 

لذا ينبغي . عينها الطريقةات بحلوادث والبيئمع ان  يتفاعلو ومن املهم أيضححححا تسححححليع الضححححوء على أن مجيع األفراد ال
لصحححة العقلية انفسححيني وينبغي ألصحححاب االختصححا  يف جمال يف شححكل مسححتشححارين ة الدعم الكافيتقدمي ترتيبات 

ارض قد ال تظهر إال العو بعض بل أيضا يف فرتة ما بعد االنتشار، ألن ، عملياتفقع أثناء ال ، الوا متوفرينكونيأن 
 عملياتية بفرتة طويلة. االستجابة البعد 
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يد أن بضحححححرورة توفري الدعم واملسحححححاعدة ألسحححححر وأقارب ضححححححايا الكوارث. تفرتض عتبارات اإلنسحححححانية وحدها إن اال
تدعي سححمهمة صححعبة للغاية تنطوي على طائفة من املسححائل املعقدة اليت تني املتوف حباءاألاالتصححال مع أسححر وأقارب 

 . توقف عندهاال

العديد من امل مع من مث التعلحزن و ل املتوقعحباء، يعقبه التدفق األاألول بوفاة خطار اإلمن هذه املسحححححححائل ترتاوال و 
ا. ومع أن نفسححححهاألسححححرة للمسححححاعدة يف عملية حتديد اهلوية مع عالقة صحححححية إمكان إقامة  ةلاكفلاملسححححائل املعقدة 

أن اعتبارهم  ، فإنه جيب على املسححححححتجيبني أن يضححححححعوا يفاهلويةحتديد  التوازن بني املهام صححححححعب خالل عمليةحتقيق 
السبب يف . ويعزى اهلويةحتديد  عملية إ  ما بعدميتدان  ينمستمر ومساعدة دعم إ   ونتاجحياألسر واألقارب قد 

مثل إعادة الرفات البشححححححححرية وإعادة املشححححححححاعر من جديد وقد سححححححححلسححححححححلة من األحداث اليت تإ  احتمال وجود قلك 
 الكوارث.  قكرى وتواري أسئلة قاضي التحقيق  قانونية مثلاملستلزمات التلبية و  نازةواجل املمتلكات الشخصية

ارب أن تعزز التعاون من جانب األق شكل خدمات الدعم األسريتتخذ فعالة الساعدة من املشبكة وفري توميكن ل
تؤدي عادة و وسحححححححرعة حتديد اهلوية. جودة لوفاة، مما ميكن أن يعزز السحححححححابقة لال سحححححححيما يف مجع البيانات فجوعني امل

لسححححححححابقة للفرتة ا باالشححححححححرتا  مع أفرقة إجراء املقابالتوغالبا ، األسححححححححرب االتصححححححححال وحدةأ الدعم هذا النوع من أدوار 
ياجات األسرة احتباألسر حيوي لضمان تلبية وحدة االتصال ن قبيل م ؤديه خدماتٌ تدور الذي لذا فإن ال لوفاة.ل

 اهلويةديد حت وصححححل مع املسححححتجيبني يفصححححلة يف الوقت نفسححححه بوصححححفها هي تعمل ، و واألقارب بأفضححححل طريقة ممكنة
  عن عملية حتديد اهلوية. املسؤولني

. ولذلك نيغري حكومييني أو حكومسحححححححواء كانوا  ،سحححححححردعم األأ لآليات أخصحححححححائيون و مثة العامل،  ة منكثري   أحناءيف و 
ن أجل مع هذه املنظمات على أسحححححاس منتظم فعال مبشحححححكل  اجلهة القضحححححائية املختصحححححةتعمل بشحححححدة بأن يوصحححححى 
بل وقوع قبتشححححكيل هذه الشححححراكات و الكوارث. وقوع  عندأسححححهل بشححححكل إمكانية الوصححححول إ  األخصححححائيني إتاحة 

 حتقيق عدد من الفوائد، منها: ميكن  بوقت طويل كارثةال

  اهلويةحتديد قارب وأفرقة األسرة واألوكاالت دعم هتيئة استجابة منسقة بني . 
 ن علومات ومشحححورة عملحصحححول على لاألسحححرة واألقارب تتصحححل هبا ميكن أن رئيسحححية اتصحححال  جهاتقامة إ

 .اهلويةحتديد  عمليةواكب التعقيدات اليت ت
  واملصححححححداقية نو احلواالحرتام و قائمة على اللباقة  اهلويةحتديد مقاربة حمرتفة وملتزمة ملهمة املسححححححا ة يف رسححححححم

  والشفافية.

  ديد حت علومات عن عملياتآخر املى لحصححول عللالسححلطات باتصححال األسححر واألقارب التأكد من إمكان
 . اهلوية

 اتصال للحصول على إحاالت إ  خدمات الدعم األخرىجبهة زويد األسر واألقارب ت . 

على  هلويةاحتديد يف  املسححححححححححتجيبنيتسححححححححححاعد  لتوعية اليت ميكن أناملعلومات ومواد متاحة من اعدة مصححححححححححادر وهنا  
مات عن مزيد من املعلو وميكن االطالع على األسححر واألقارب يف هذه الظروف. صححادفها لمشححاكل اليت تالتصححدي ل
 . 15 التذييليف اجلزء باء من هذا الدليل يف هلم املعلومات وتقدمي ألقارب اتوجيه 
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ا، ينبغي وإجراءاهت اوالهتوبروتوك اهلويةحتديد احلديثة يف يف املمارسات املناسبة  احملافظة على معايري الكفاءةمن أجل 
 اهلويةيد حتدالتدريب اليت تشححححححححححححححمل مجيع جوانب  ةنظمأأن تنظر يف احلفاظ على  القضححححححححححححححائيةلالختصححححححححححححححاصححححححححححححححات 

احملددة يف  هاهاممو  اهلويةحتديد متوائمة مع  أي مواد وأنشطة تدريبيةتكون ويوصى بشدة أيضا أن ا. صاهتاصتواخ
 . اهلويةتحديد ل اإلنرتبولدليل 

ما يد املمارسات توح، فإنه ميكن اهلويةتحديد اختصا  معني من الوالية القضائية لزيادة الكفاءة يف وإ  جانب 
وفقا للممارسات املعرتف هبا دوليا. وهذا أمر هام بشكل خا  عند العمل مع وكاالت  ؤدي إ  نشر عمليايتقد ي
لقضائية ااجلهات كل   تأخذما إقا و يف هذه احلاالت، و يف بيئات خارجية. مهام أو أداء خارجية  قضائيةجهات أو 

قادرة على صبح أن تن فغالب الظهذه املمارسات الدولية،  على عاتقها ودرَّبتهم يف جمالاألفراد التابعني هلا املختصة 
ختصاصات القضائية االمتعددة اجلنسيات/ على سبيل املثال، يف استجابةو العمل بفعالية أكرب مع الوكاالت األخرى. 

 إ قلك ي ميكن أن يؤد، ممارسات مشرتكة   اهلويةحتديد  املشاركة يف مجيع مراحل الكياناتأ ، تتبع فيها اهلويةتحديد ل
 . األفرقةالقدرة على القيام بعمليات مشرتكة بني مزيد من التعاون و 

ق تطبيأثبحححت فيهحححا و  اهلويحححةحتحححديحححد الحححدول معحححا من أجحححل أداء دور عملحححت فيهحححا وقعحححت عحححدة أححححداث دوليحححة وقحححد 
حتديد يف قلك،  كلواألهم من   ،تعاون وزيادة الكفاءة املهنيةالتعزيز عالقات يف بالغة ه القيمت   مارسححححححححححات املوحدةامل

، ع املمارسحححات الدوليةتتب عن طريق وضحححع وتنفيذ نظم التدريب املوحدة يف إطار كل والية قضحححائيةو لنتائج. لأفضحححل 
تمل القيام باالنتشار العمليايت    .االلتباس وسوء الفهمبدرجة أقل من  ،ال سيما مع وكاالت أخرىحيأ

تحديد ل تدريب والتأهيلالاختبارات ، ينبغي اعتبار اهلويةتحديد ل ةوليالد ربوتوكوالتالجراءات و رعاية اإلإضافة إ  و 
ينبغي النظر و إجراءات تشغيل موحدة. لالنتشار، بوصفها  اهلويةحتديد فريق أعضاء من  كل  استعداد   مدى كفاية
من ال االستعداد مان لض اهلويةحتديد يف  الوظيفية تهعلى مدى حيالكل فرد اختبارات كفاءة منتظمة يف تنظيم 

 . البدنية والنفسيةيث الشروط أيضا من ح، ولكن فقع حيث الكفاءة التقنية واإلجرائية
 

 المحتوياتإلى  عودة المعدات 2.10

 همأداء مهحام اهلويحةد حتحديحبحالغ األ يحة فهو يتيح للعحاملني يف رمسيحا ة عتمحدححديثحة وموثوق هبحا ومإن توفري معحدات 
ن املعدات اليت تدعم املطالب الواردة يف كل جمال ماللوازم و وإ  جانب اإلبقاء على إمدادات كافية من . الرئيسححححححححية

يف  تهعلى كفاءظ أن حياف اهلويةحتديد عامل يف  كل، من الضحححححححححروري أيضحححححححححا لاهلويةحتديد  اجملاالت الوظيفية لعملية
اصة بكل اخلاملتخصصة املعدات إ  معدات احلماية الشخصية من هذه املعدات ترتاوال . و استخدام هذه املعدات
 . اهلويةحتديد  مرحلة من مراحل عملية

سححححححون يف يزوَّد املمار  عترب من األ ية مبكان أنيأ وظيفيني على حد سححححححواء، الصحححححححة والسححححححالمة الاإلدارة و ومن منظور 
 همهامسحححححححححححححححاعدهم على أداء متمن األخطار و م تهباملعدات الالزمة اليت متكنهم من احلفاظ على محاي اهلويةحتديد 

  الرئيسية بكفاءة.
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املباشر حتكا  االمن  اهلويةحتديد هو محاية العاملني يف  معدات السالمة الشخصيةمن توفري الغرض الرئيسي إن 
إضافة . و ع اإلنساناليت من صنالبيئية أو األخطار ، بينها أخرىخماطر بشرية وما يرتبع هبا من ملوثات و الرفات الب

وما كمامات ية واملئزر والاملطاط قفازات الواقية واألحذيةمثل لباس اجلراحني وال العادية السالمة مالبسارتداء إ  
بشكل ات البشرية لرفا عاملةملتتجاوز النطاق املباشر اليت قية اأشكال أخرى من املعدات الو ، جيب النظر يف إ  قلك

 ناظرياملالسالمة، و ذية أحو  ةاخلوقات الفوقية و استخدام مواد من قبيل البذ عادة   الوقائيةهذه التدابري مباشر. وتتطلب 
ر واملخاطر لبيئة وعوامل اخلطالعاكسة للضوء. بيد أنه، تبعا  ل سالمةات السرت الواقية، ومالبس واقية من املطر و 

نة يف جمال املرو يأعترب إبداء من منظور اإلدارة واإلشراف، ف، ااالحتياجات من املعدات. لذاحملتملة، قد ختتلف 
 قصوى.  أولويةتأثريها، أو التخفيف من العملياتية لخطار لالتصدي 
يوصححححى ، اهلويةديد حت تحديد ومعاجلة القضححححايا اخلطرة اليت ميكن أن تؤثر على أفرادلعلى حنو اسححححتباقي عمل الوبغية 
راءات للمسححححاعدة إجقلك بعد سححححتجدة على أن تتخذ باملسححححائل اخلطرة املها وعيعلى الواليات القضححححائية تبقى  بأن
 تأثريها. تخفيف من وإما لل ذه املخاطرللتصدي هلاسرتاتيجيات حمددة إما صوغ يف 
 ائية أو بيئة دولية،قضيف إطار كل والية تأثريها لعديد من القضايا اخلطرة أو التخفيف من مع أنه ميكن التصدي لو 

قضحححايا لصحححدي ارجيني للتأصححححاب االختصحححا  اخلاملوظفني، مما يقتضحححي إشحححرا   ةتجاوز خرب ت أخرى حتدياتفثمة 
ناء أثمبعدات احلماية الشححححححخصححححححية مدادات إللخارجية سححححححألة االسححححححتعانة مبصححححححادر كما أن من املهم ختطي محمددة.  
عدات فورا ميكن أن تسححهل توفري املدائمة ترتيبات تعاقدية إبرام و احلفاظ على إمدادات كافية أما من خالل عملية 

 . من موردين حمليني
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ينبغي أخرى ية معدات عادمثة للموظفني، معدات احلماية الشحخصحية إضحافة إ  توفري املواد االسحتهالكية يف شحكل 
 رفات البشححححححححححححححرية واملمتلكات، أوادث والاحل مكانملعاملة أن تكون دائما متاحة بسححححححححححححححهولة مثل املعدات الالزمة 

 . اهلويةحتديد  مراحل عمليةسائر إاجناز املهام يف للتمكني من 
، ائينيصخاملوظفني األالستخدامها من قبل معدات أخرى صول على احلأيضا قد يكون من الضروري ومع قلك، ف
حتديد ري لذا ينبغي حد كبإ  نطاق هذه املعدات ها. ويرتاوال ظروفالكارثة أو بيعة باختالف طختتلف وهي ميكن أن 
معدات ه، فقد تلزم عليو خصائيني. ل التشاور الوثيق مع املوظفني األشممبا يعلى حنو استباقي منها االحتياجات 

ائية أو أطباء األسنان للدلة اجلنائية أو علماء البيولوجيا أو من قبل أطباء األدلة اجلنفريدة متخصصة ألداء مهام 
 . اهلويةد تحديل لمتطلبات التقنية لالستجابةتبعا  ل، علماء األنرتوبولوجيا أو غريهم من األخصائيني

ح يف املعدات املتخصحححححصحححححةوبغية حتديد الثغرات احملتملة  عمليات تدقيق إجراء باملختصحححححة القضحححححائية اجلهات ، تأنصححححح 
واطن القوة النظر يف ممن خالل قلك ق يميكن حتقو . املعدات وأاملوارد سواء من حيث املتخصصة لقدراهتا منتظمة 
ومع أن توفري املعلومات  .واألخطار احملتملةث والتطوير حاملمكنة للبوالفر  ونقاط ضعفها لوالية القضائية التقنية ل

 املختصححححةلقضححححائية ااجلهات ، فإن املتخصححححصححححة احمللية اترف واخلرب ان خالل املعميكن حتقيقه ملعملية التدقيق هذه 
اء العامل  مجيع أحناملوجودة يففنية الات رب اخلو  رفاعامللتعرف إ  اإلنرتبول لالستفادة من شبكات إ  امدعوة أيضا 

 . اهلويةتحديد ب صلةتصات املاصتخواسعة من االاليت تشمل جمموعة 
 


