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 .أعداد كبرية من الضحاياأم ال، اإلنسان من صنع ، سواء أكانت الكوارث واحلوادث اخلطريةتنجم عن غالبا ما 
 .أُسر القتلىاجلرحى و إىل التخفيف قدر املستطاع من معاناة عندئذ يسعى الكثري من اهليئات العامة واخلاصة و 

إلقاء يح هلا تتال أسرته إىل ُحددت هويته جثة شخص وحتديد هوية الضحايا هو جزء من هذه العملية. فإعادة 
 .يمالتخفيف من وقع املصاب األلضا يف نظرة الوداع األخرية بطريقة الئقة فحسب، بل ميكن أن تساعد أي

 ا غالبا ما يكونونفالضحاي: الوطين يف النطاقحمصورة لكوارث تظل تبعات اأن  النادر من، سياق العوملة احلايليف و 
كرامتهم   معاملة حتفظ الضحايا هؤالء معاملةعن مشرتكة البلدان مسؤولية هذه حكومات ولدى . بلدانطين عدة امو 

 من ال والدبلوماسيني االضطالع بدور حاسم يف هذه العمليةيف إطار عملية شفافة. وميكن للسلطات املختصة 
عملية حتديد  شأنبالتواصل بصدق وفعالية  عن طريقوتوفري الدعم فحسب، بل وية اهل تبيان إجراءاتخالل تسهيل 

 ميكن الصدد يف هذا يةوتوفري أطر زمنية واقعاهلوية عة لتحديد باألساليب املتبشأن فالتواصل وكيفية تقدمها.  اهلوية
 .األسرتخفيف من معاناة يف ال إىل حد بعيديسهما أن 

أُعدت هذه الوثيقة إلعطاء السلطات املختصة والدبلوماسيني )املعنيني( خصوصا فكرة عامة عن إجراءات حتديد 
 ت هبا بعض التوصيات العملية أيضا.قامليدانية النامجة عنها. وقد أُرفلضحايا والصعوبات هوية ا

األحيان،  كْأداء، طويلة بعض  عمليةيف األرواح،  فادحةخسائر  حادث جنمت عنه عند وقوعإن حتديد هوية اجلثث، 
اسرتداد اجلثث ببه سليس  يف معظم احلاالتبطء العملية . و تستغرق الكثري من الوقت اأهنتعترب األسر ما غالبا و 

كن أن يستغرق مي السابقة للوفاة من أجل حتديد هوية الضحية الضرورية املعلومات تحصيل ومجعف. أوصافهاوتسجيل 
 .من بلدان أخرىوال سيما إذا كان يتعني احلصول على هذه املعلومات أطول وقتا 

 كن أن يؤد لذلك ميالالزم وبالوقت اإلجراءات املتخذة على الصعيد الدويل لتحديد هوية الضحايا ب ملاماإلوعدم 
 عملية.السرعة  عناألسر والسلطات املعنية  غالبا إىل عدم رضا

ني بلعاجل التشاور ل، من األمهية مبكان إقامة شراكة بني البلدان املعنية. وميكن مأسو ويف أعقاب وقوع حادث 
 .آلية حتديد اهلوية، تسريع وترية العملياتوفهم يف احلسبان الكارثة فداحة أخذ و  ذه البلدانممثلي ه

  يف التخفيف من االضطالع بدور حيو  املتضررةوميكن للسلطات احمللية وللدبلوماسيني املعنيني أيضا يف البلدان 
 التحقيقات.وسري واألحداث القائم الوضع  بشأن توفري معلومات واضحة ودقيقة عرباألسر معاناة 

  

 تحديد هوية ضحايا الكوارث تقرير عن: 2التذييل 

 عام الع ا نطبالا

  مقدمة
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 : للمنظمة اإللكرتوين املوقع يفيف دليل اإلنرتبول املتوفر  لتحديد هوية الضحايا املقبولة دوليا معايري اإلنرتبول ترد
www.interpol.int  

 املعايري إىل املبادئ الرئيسية التالية:هذه  تستند

 للضحايا احلق يف أن حُتدد هويتهم بعد وفاهتم؛ 

   ينهم على أّ  مُييِّز فيما بوال  – ةوياهلعملية حتديد  إطار ل مجيع الضحايا على قدم املساواة يفيُعام
 ؛كان  أساس

   ؛معايري حمددةد هوية الضحايا استنادا إىل حُتد 

 مقبلةأّ  عمليات بالعملية و جممل  بسالمةا بالغأن يلحق ضررا واحد طأ ميكن خل. 

 فرعية هي:عمليات ثالث على العملية  ميكن أن تشتمل

 ؛(PM) مجع بيانات ما بعد الوفاة .أ

 .بأكرب قدر من التفصيل وصف جثة الضحية تتيح هذه العملية

 :(AM) مجع بيانات مع قبل الوفاة .ب
تيح تبيان تمسات حمددة  مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن الشخص املفقود وأ ّ  تتيح هذه العملية

 .هويته

 :املقارنة .ج
هوية  ختصة، وحتدد السلطات املوتقار نما بعد قبل الوفاة وما بعدها معلومات  هذه العمليةتُقّيم يف إطار 

 .املعتمدةلمعايري ذلك، وفقا لالضحية استنادا إىل 

 إىل معايري اإلنرتبول. حبد ذاته يستندحتديد هوية الضحايا 

لظروف  ، وموثوقة، ومالئمةسليمة علميااملستخدمة يف حاالت الكوارث  حتديد اهلويةأساليب  أن تكون وجيب
 .امليدان، وقابلة للتطبيق خالل فرتة زمنية معقولة

وحتليل البصمة  ارناملق حتليل األسنانحتليل بصمات األصابع و اهلوية وأكثرها موثوقية هي أساليب حتديد  أهمو 
 .الوراثية

عناصر  هيو  واملالبس املوجودة على البدن. واألدلةونتائج الفحوصات الطبية  األوصافاألساليب الثانوية  وتشمل
 .ويةلتحديد اهلال تكفي وحدها و ساليب أخرى ألداعمة 

 هويةالعن عملية تحديد  لمحة عامة
 الهويةعملية تحديد 

 األسس

 معايير تحديد الهوية

 العملية

http://www.interpol.int/
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 لتالية:ا احملدِّدات الرئيسيةبني على األقل  حدوث مطابقة إىل ، عند اإلمكان، استناداةدد اهلوي، حتُ لذا

 سجالت األسنان )علم األسنان(؛ •

 بصمات األصابع؛ •

 البصمة الوراثية. •

 جيدا تأهيالي مؤهل أخصائ من ِقبلعن مقارنة بيانات ما قبل الوفاة ببيانات ما بعد الوفاة  املثبتة طابقةتنجم املو 
 يف جمال علم األسنان أو بصمات األصابع أو البصمة الوراثية.

 دات ثانوية(:حتديد اهلوية استنادا إىل مسات فريدة و/أو شخصية )حمدِّ  .1
وميكن  .ختص الشخص املعين وحدهشخصية حاجة مثل الوشوم أو الندبات أو  عالمات فارقةدات تشمل هذه احملدِّ 

هذه وتشكل هلوية. ا أن تسهم يف حتديد )مثل نوع اجلنس والثياب والوثائق واجملوهرات( خرىاأل الثبوتيةمعلومات لل
 لتحديد اهلوية. وحدها ساليب أخرى وهي ال تكفيألعناصر داعمة  الوسائل

 :جرى جتميعهاحتديد اهلوية استنادا إىل معلومات  .2

 .أخرى ة ثبوتيةتسجيل أدلب األساسية، يوصى املعايري حىت لو أمكن حتديد هوية الضحية بشكل جيد استنادا إىل

 !!المجردةهذه، من المستحيل تحديد هوية أّي ضحية بالعين  استنادا إلى معايير اإلنتربول

مجع معلومات ما قبل الوفاة وال سيما عن الضحايا األجانب الكثري من  يستغرقمثلما ُأشري إليه آنفا، ميكن أن 
استخدام قنوات ب بقدر كبري يف هذه العمليةالوقت. وميكن للسلطات املختصة والدبلوماسيني املعنيني أن يسهما 

 .صاحلةمعلومات احلصول على االتصال واملعلومات املتاحة هلما من أجل تسريع وترية 

رب االتصال عبتحديد هوية ضحايا الكوارث على بيانات ما قبل الوفاة  املوظفون املكلفونل فيها حص وقعت حاالت
صعوبات ب هذه املمارسات تتسببمن دون الرجوع إىل السلطات املختصة يف البلد األم. و  الضحايابأسر مباشرة 

ديد حتذكور وتأكيد عناصر أراضي البلد املعلى شخص  التحقيق يف وفاة تلك السلطات مهامعندما يكون من 
 .ةوياهل

هذه املمارسة خمالفة لدليل اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايا الكوارث. وجيب على السلطات احمللية  تُعتربلذا، 
 .حاالت كهذهمنع حدوث  املتضررةوالدبلوماسيني يف البلدان 

 ةوياهلري عملية حتديد س أدلة على كيفية أحد رعاياه لضحيةا الذ  تشكل وضع بتصرف املمثل الرمسي للبلد األموست
 يف العملية. ةاملستخدم ما قبل الوفاة وما بعدهاوثائق عن  اتشمل نسخ

 ،على الدوام ،وميكن أن ختتلف املعايري القانونية لتحديد اهلوية باختالف البلدان، وسيزو د بالتايل البلد املتلقي
 ة اجلثة.حتديد هويأتاحت  اليت بتفاصيل السمات احملددة

غي أن االستنتاجات والوثائق املتصلة بتحديد اهلوية وال سيما األدلة املصورة. وينبإىل املمثلني الرمسيني سلم وستُ 
 ُيسمح هلم بإجراء فحوص أخرى جلثة الضحية إذا طلبوا ذلك.

 األطر الزمنية

 الوالية القضائية
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 ضحايا الكوارث من موقع اإلنرتبول على الويب.ميكن تنزيل مجيع استمارات اإلنرتبول ودليل حتديد هوية 

 .جلثث الضحايا والدويل اجلو  نقلالاملوتى خربة يف الشروط القانونية املتصلة بمؤسسات جتهيز لدى العديد من 

ريع إعادة اجلثة املصدر والوجهة كفيل بتس  ات النقل والسلطات املختصة يف بلدوالتنسيق الفعال بني مقدمي خدم
 بقدر كبري.إىل األسرة 

 

 باألشخاص املعنيني/الفرق امليدانية املعنية بتحديد هوية ضحايا الكوارث/اخلرباء املعنيني االتصال
أسرع وقت يف لدك يف ب يف هذا اجملالاخلرباء بأو  املعينفريق حتديد هوية ضحايا الكوارث  باملسؤول عن اتصل

 هات االتصال الدبلوماسية وغريها من أجلجب الستعانةأيضا ا وميكنك. املشورة لكبمقدورهم تقدمي ممكن. ف
 وية.اهلاملعلومات الضرورية لعملية حتديد  نقلتسهيل 

 حتديد هوية ضحايا الكوارث يف بلدك بفريقاالتصال 
عدة واإلرشاد سيكون بوسعهم أيضا تقدمي املساو  بلدك.حتديد هوية ضحايا الكوارث يف مسؤويل اتصل دوما خبرباء/

 الضرورية يف هذه احلالة. بالتدابريلك فيما يتعلق 

 املعنيةبالدبلوماسيني والسلطات املختصة يف سائر البلدان  االتصال
ق اإلجراءات . ونسِّ ملعنينياوالدبلوماسيني  املعنية سائر السلطاتبالتصال الفعال واملنتظم الالزمة لالرتتيبات  اختذ

ديد هوية ملساعدة يف حتاأن فرق بالبلد أو البلدان املعنية دون اعتقاد ذلك  حولسي. و اوعمليات التواصل معهم
 .بلداللضحايا  هو توفري معاملة خاصة واحد هلدف قد أوفدت الضحايا

 معايير تحديد الهوية

 .حددها اإلنتربول في هذا المجالال تستند إلى المعايير التي ال تصادق على عملية تحديد هوية 

 التواصل
اور مع أّ  مؤشرات زمنية من دون التشتعِط  والعن عملية حتديد اهلوية يف حد ذاهتا  بأّ  تصرحياتتدِل ال 

 ضحايا.الحتديد هوية املسؤولني احملليني عن 

 .املسؤولني هؤالءمل تناقشها مع لألسر تقطع أّ  وعود  وال

 اإلعادة إىل الوطن
وتوقيت  بالرتتيبات املتعلقة بأسلو خاصة(  شركاتيف بعض احلاالت هم يف البلد األم ) نسِّق مع املسؤولني

 .التواصل يف هذا الصدداألشخاص املسؤولني عن مع و إىل الوطن،  جثة الضحية عادةإ وإجراءات

 ائحنص
 

 الوثائق

 اإلعادة إلى الوطن


