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Contents 
 مبادئ اإلدارة السليمة لتحديد هوية ضحايا الكوارث – تحديد هوية ضحايا الكوارثإجراءات اإلنرتبول ل

نني من يكون الضحايا مواطكثريا ما و  .ببلد دون سواه، نادرا ما يكون أثر الكوارث حمصورا الراهن سياق العوملةيف 
 بلدان عدة.

 معاملتهمعليها  إزاءهم، ويتعنيمشرتكة  معينة مسؤولية  قع مواطنوها ضحايا كارثة يتتحمل سلطات البلدان اليت  لذا،
ولية الرئيسية عن تتحمل املسؤ  هي اليت املنكوبسلطات البلد  ولكن .وفقا ملبادئ األخالقيات والشفافية واإلنسانية

 .عيد الدويلعلى الص االحرتامو  باالعرتافوأنظمته القانونية  البلد هذا ستقالليةا وحتظى التعامل مع الضحايا.

 حتديد وبغية تقدمي الدعم واملساعدة يف هذا املبدأ األساسي أيضا على عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث.وينطبق 
هوية املتوفني، غالبا ما تُرَسل أفرقة حتديد هوية ضحايا الكوارث من البلدان اليت يُعتقد أن عددا من مواطنيها هم بني 

بادئ توجيهية ، بسبب االفتقار إىل مويف السنوات األخرية .ملنكوباضحايا الكارثة من أجل تقدمي املساعدة إىل البلد 
 .خمتلف هذه البلدانبني مل تكن األدوار واملسؤوليات مرسومة بشكل دقيق  دولية حمددة وواضحة،

 أسس تنسيق املهام واملسؤوليات والسلطات يف إطار عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث.هذه الوثيقة  وتعرض

ذات  التدابرين وغريها م والشااااارطيةالساااااياساااااية والدبلوماساااااية  تنسااااايق اإلجراءات مبادئ يفالتعريف الدقيق لل يسااااااعد
فهم ا دف  نم أحد البلدانقادة  وذلك عرب متكني، يف إطار أّي اساااااارتاتيوية تُوضااااااع  ذا الغرض الطابع املؤسااااااسااااااي
 .ةبعد وقوع الكارث البلد مباشرةهذا الدعم املقدم إىل من والقصد النهائيني 

 

من  منكوبةقة منط أيّ  تحديد هوية ضااااااااااحايا الكوارث يفب املتعلقة جراءاتاإل مجيع تسااااااااااهيلإىل هذه املبادئ  هتدف
اجلهات املعنية.  فيما بنيالتعاون وقف خالفات أو وقيام  أّي تصااعيد غري مقصااودبساابب  تأزم الوضااعتفادي و ، العامل
 .القانونية العامةالقواعد  احرتام على هذه املبادئ التوجيهية وتقوم

عامليا يف  رتف هبااملعاملعايري مها اساااتماراته املةصاااصاااة  ذا الغرض و الكوارث  ضاااحاياإن دليل اإلنرتبول لتحديد هوية 
 .هذا اجملال

  

   الموضوع. 1

  المبادئ الرئيسية. 3

   التنسيق 1.3

  بالمعايير االلتزام 2.3

  الغرض. 2
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ليسااااااااات  بادئ. ومع أن هذه املهباأو األوضااااااااااع املتصااااااااالة الكارثة ذه املبادئ باختالف هب املرتبطةختتلف الصاااااااااعوبات 
حتديد هوية  هاتسااااااااايناريو يف إطار  على الوجه املطلوب، يسااااااااااعد احرتامها يف كفالة تطبيق املعايري الدولية معصاااااااااومة
 .الضحايا
 

 

. ويبدأ هذا التنسيق بفعالية للتعامل معهامهم للغاية وال غىن عنه أمر  معينة إن تنسيق األنشطة يف أعقاب وقوع كارثة
 .هاحتديد هوية ضحايا إىلوبعد التأكد من احلاجة  هامباشرة بعد وقوع

حلاالت أن وتشااااريعاته واتفاقياته. وباإلضااااافة إىل ذلك، ضكن يف بع  ا املنكوب البلدقوانني لختضااااع مجيع العمليات 
 تنفيذها.مسارها ونطاق تضع احلكومات أو السلطات اليت تشرف على تلك العمليات قواعد حتكم 

، جيب أن ثلتحديد هوية ضااااااااااااااحايا الكوار  اإلنرتبولدليل يف  اعليه، املنصااااااااااااااو  دوليا املعرتف هبااملعايري  إن احرتام
اخلروج و وصااوال إىل الوثائق املسااتةدمة. و بدءا مبناهج العمل املعتمدة  حيكم مجيع اإلجراءات املتةذة يف هذا الصاادد،

الضحايا  تبنّي  . وُيشوَّع مجيع األشةا  املشاركني يف عملياتفقطاستثنائية ظروف  يف ال يربَّر إالعلى هذه املعايري 
على و ، www.interpol.intعلى املوقع اإللكرتوين ذات الصاالة املنشااورة على املعلومات  بشااكل كافعلى االطالع 

على اساااتعداد  ن الضاااحايا. واألمانة العامة لونرتبول يف ليو مبعايري تبنّي  لديهم إملام جيد نمّ طلب املشاااورة واملسااااعدة 
  هذا اجملال.يف التنسيق والتقييم والتواصل )على الصعيد الدويل(حاالت تستلزم دائم لتقدمي املساعدة يف أّي 

هيكل قيادي يؤدي مهامه بشاااااكل ساااااليم. ويف معظم  إطار إال يفضكن تنسااااايق إجراءات التحرء إزاء كارثة معينة  ال
 لفوضااااىا عدد من األجهزة واملنظمات اليت ختتلف وظائفها ومسااااؤولياهتا. وضكن تفادي جيب أن يعمل معااحلاالت، 

البلد لطات سااااا. ويتعني على حناساااااي/فضاااااي/ذهيبا يكل املسااااامى  ، من قبيلحمدد بوضاااااو عرب وضاااااع هيكل قيادي 
وقنوات راقبة نظاما واضحا للقيادة وامليف أقرب فرصة مكنة حتديد هوية ضحايا الكوارث أن تضع  ةعملي املشرفة على

 موحدة للتواصل.

أولية  جراءاتإاختاذ ما يصاااااااعب  غالبا، أحيانا وثوقةاملعلومات ونقص املمدى الدمار  بشاااااااأنبالنظر إىل انعدام اليقني 
 بشكل سليم. عالوضمن أجل حتليل  املستويات مجيعالتنسيق على  ويتعني .كارثة معينة  وقوع يف أعقاب طارئة

  

  تحديد هوية ضحايا الكوارثمبادئ اإلدارة السليمة في مجال . 4

  بالنسبة للحاالت ستقالليةالا 3.3

  القوانين والتشريعات واالتفاقيات الوطنية 1.4

  اإلنتربول في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارثمعايير  2.4

  والمراقبة القيادة 3.4

  إدارة المعلومات وتحليل األوضاع 4.4
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لضحايا احملتمل اظروف العمل والبىن التحتية املتاحة وعدد مع مراعاة تقييم الدعم الضروري يف أقرب فرصة مكنة جيب 
 وجنسياهتم، ويف النهاية، حالة اجلثث.

وباإلضافة إىل تقدير العدد الالزم من املوظفني واخلرباء، ال بد من أن يشمل تقييم االحتياجات املعدات الالزمة لألفرقة 
 واخلرباء، والدعم اللوجسيت مثل أنظمة تربيد اجلثث

لتواصل النظامية ، وذلك عرب قنوات افقوديناملالضحايا  عن هويةتزويد األسر والسلطات احمللية مبعلومات دقيقة جيب 
 املوظفني املكلفني باجلوانب االسرتاتيوية.بني مبا ينسوم مع االتفاقات املربمة 

 
 

 

املوقع على  ملتوفرةاعايري اإلنرتبول السارية يف هذا اجملال وفقا ملحتديد هوية ضحايا الكوارث  تنفَّذ عملياتجيب أن 
 . www.interpol.intاإللكرتوين: 

يوية ينسوم مع عملية حتديد هوية الضحايا. وباإلضافة إىل املعايري االسرتاتجيب تنظيم هيكل القيادة واملراقبة مبا 
الكايف وتزويد مراكز إدارة   الدعمري(، ينبغي توفحناسي/فضي/ذهيبا يكل املسمى املستندة إىل والتكتيكية وامليدانية )

 املعلومات باملوظفني املناسبني.

. وينبغي حتديد أدوار وقعاملقيادة يف وحيد للأمر بالغ األمهية يضطلع به مركز  هو الكارثةتنسيق العمليات يف مسر  
وإبالغها هبا عن طريق موظفي مركز القيادة قبل إيفادها. وإذا أسفرت الكارثة عن وقوع  التدخلومسؤوليات أجهزة 

نقاذ وانتشال اجلثث اإلالبحث و يت بني أفرقة بروتوكول عمليا إبرام املعينمن الضحايا، يتعني على اجلهار أعداد كبرية 
طريقة تتسم نتشال بالضحايا. وخالل مراحل التدخل األوىل، ال بد من إدارة عملية االتحديد هوية املكلفة بفرقة األو 

 بالكفاءة.

كّما ونوعا يفادها  ألجهزة اليت يتعني إتقديرات لملية حتديد هوية ضحايا الكوارث إجراء بع لةرباء املعنينيلينبغي 
 .احملتملةوالصعوبات اللوجستية واملالية 

  

  اإلجراءات الميدانية. 5

  التواصل/المعلومات 6.4

  المعايير الميدانية 1.5

  والمراقبةالقيادة  2.5

  في الموقعقيادة ال 3.5

  التقديرات 4.5

  تحديد الموظفين المطلوبين والموارد المادية 5.4
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وعدد  ، احلسبانيفوحالتها اجلثث عدد وأخذ  ،بعد إجناز التقييم، ينبغي حتديد املوارد البشرية واللوجستية الالزمة

 وية.ا حتديد  واستمرارية عملياتاجلنسيات احملتملة املعنية، 

وفدين الرمسيني عن البلدان املاستشارة يف أقرب فرصة مكنة  جيببعد استيفاء املعايري املتعلقة بتحديد هوية الضحايا، 
 .مالذين ُحددت هويته جثثاإلجراءات الرمسية املتعلقة مبطابقة البيانات وإعادة وتسليم بشأن املعنية 

. ويتعني السهر على الضحايا عن هويةمبعلومات دقيقة  واملوفدين الرمسني األجانب تزويد األسر والسلطات احملليةب جي
من مجيع اجلهات املسامهة، وذلك عرب وضع إجراءات تواصل مالئمة تكفل توخي الواردة سابقة للوفاة دقة املعلومات ال

 الدقة يف مجع البيانات الالزمة.

لكفالة متوقعة. و  غري مصروفات، سترتتب على الكثري من اجلهات املعنية خالل جممل األعمال املؤداة بعد وقوع كارثة
الشؤون ب ملكلفاة واضحة جلميع األطراف املعنية. وجيب أن تكون للشةص مالي وضع آلية، يتعني دقة املعلومات املالية

 .برّمتها عملية حتديد هوية الضحاياتشمل صالحيات مالية املالية أيضا 
 

 

 اقرتا  دقيق الدائمفريق التلذلك  سيتيحو . عند إجنازهاهوية ضحايا الكوارث  حتديدينبغي استعراض وتقييم عملية 
بداية التقييم يف لية حتديد آ. و أفضل املمارسات املتبعة يف هذا الصدد ديدحتو العملية  حتسينات تتعلق حبسن سري

 لتدخل.ل النهائيةراحل امليف  الوقت واجلهدالكثري من اقتصاد إىل أيضا  ضكن أن يؤديالعملية 

  التقييم 9.5

  الموارد البشرية والماديةتحليل االحتياجات من  5.5

  الجثثتسليم و  وإعادةمطابقة البيانات  6.5

  إدارة المعلومات  7.5

  المالية تحديد التكاليف 8.5


