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يتعني و لضحايا الكوارث إال بعد إنقاذ مجيع الناجني.  ةكقاعدة عامة، ال ميكن مباشرة البحث عن الرفات البشري
التدابري الطارئة  ا، أثناء اختاذأهنبالكارثة قبل أفرقة انتشال اجلثث  مكانإىل وحدات اإلنقاذ الطارئ اليت تصل  إعالم

أكرب قدر دم مس ع علىتسهر أن ينبغي  ،الطبية الرعايةحلفاظ على حياة الناجني وإدارة اتدابري  أولويةومع احرتام 
 األدلة واحلاجيات الشخصية وغري ذلك(.مبا فيها )هذا الرفات ممكن من 

أن انتشال  جيب أال يغيب عن البال، ولكن بدايةت هذه العملياوسوء التنظيم تعم الفوضى  ويف معظم احلاالت،
ديد هوية يف عملية حتاحلامسة واحلفاظ على األدلة/احلاجيات الشخصية يشكل أوىل اخلطوات  ةالرفات البشري

كثريا ما   اليت شديدة االختالفال الوحدات التنظيميةالضحايا. وغالبا ما يزداد األمر صعوبة بفعل العدد الكبري من 
 كاملشكل  بتكون قد ُحددت ال  ذات الصلة اليت تنسيقالتواصل و الوظائف ، فضال عن تشارك يف هذه العملية

 .حينئذ

يف العثور عليها و إعداد خطة منسقة للبحث عن اجلثث  ينبغيهذه الفوضى األولية قدر املستطاع،  وللسيطرة على
ذه وتشمل هاألمن. و وأفرقة مراقبة الدخول  الكارثةيق التحقيق يف وفر  األدلةالتعاون مع فريق مجع بأسرع ما ميكن 

حلة التحقيق يف مر مها مجيعا أيضا اواملمتلكات واألدلة ومجعها )ميكن استخد بشريةاخلطة البحث عن الرفات ال
 الالحق يف أسباب الكارثة(.

ال اجلثث استحداث قسم ميداين النتش من فائق األمهيةعدد كبري من الضحايا، ب تودي ويف حاالت الكوارث اليت
 يتوىل املسؤوليات التالية: ومجع األدلة

  الكارثة.والبقايا البشرية يف مكان انتشال مجيع اجلثث 
 شريةببانتشال الرفات ال ة هلامباشر صلة ممتلكات ال  الكارثة من مكانما يُعثر عليه يف  مجع وحفظ. 
  لكارثة )مثل ا على مبعدة عن حميطاليت يُعثر عليها  ،الكارثةالشخصية لضحايا احلاجيات مجع وحفظ سائر

 املتاع الشخصي للضحايا يف الفنادق(.

رباء عانة بشىت اخلاالستمسؤولية عمليات االنتشال ومجع األدلة وميكنها بدورها تويل وُتكلَّف الشرطة، قدر اإلمكان، ب
 ن غريه عند اللزوم.ع بشريةالرفات ال لتمييزبني املدر  األنثروبوجليا وعلم األمراض مثل أطباء األسنان، وأخصائيي 

شمل أيضا لوضع. وهذه اإلحاطة ستمجيع املوظفني امليدانيني علما مبجمل اإحاطة ينبغي قبل بداية العمليات، 
ن خارج األفرقة موينبغي النظر يف احلصول على مساعدة أشخاص تكليفهم مبا يتعني إجنازه من مسؤوليات ومهام. 

 .ملساعدة يف هذه العملياتمن أجل ا الكارثة ملكانوتوفري املخططات واخلرائط 

دة بقطاع تلو اآلخر. ويُكلَّف كل فريق على ح اقطاع ،منهجي بأسلوبومعاملته الكارثة  البحث يف مكانوينبغي 
ملوظفني امليدانيني ا تزويدينبغي ، املكانالقطاع. وقبل دخول حسب عمليات القائد حيدده الكارثة  مكانيف بعينه 

ازات املطاطية، ، والقفالعالية الساق ، واألحذيةالسرواليةواألردية اخلوذ، )مثل  تنيملناسبومالبس الوقاية امبعدات 
. ويتعني من األدلة وكل دليل بشريةكل رفات املناسبة اليت تكفي لتسجيل ال ووثائق االنتشالعدات ومبواألقنعة( 

 .االنتشالمركز قيادة عمليات توفري هذه املعدات/الوثائق عن طريق 
 .املوكل إليهاللقطاع  إجراء حبث معّمق علىمسؤولة عن السهر األفرقة وهذه 
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حبث  راء عملياتإج ليتمكنوا منإىل تسجيالت دقيقة ومفصلة له كارثة   مكانمبعاملة ن و ن املكلفو املوظف حيتاج
  حد بعيدإىلاجلوية ساعد الصور ت، ميكن أن اكارثة واسعال مكانوإذا كان . بدقةتسجيل استنتاجاهتم من و شاملة 

 .اعاتب املرقمة طوابقالخططات مبألبنية بالنسبة ل ، بينما يُكتفىيف إعداد اخلرائط أو املخططات

مربعات  شبكة إىل املعين املكانتقسيم  يف كفالةيف فريق حتديد هوية ضحايا الكوارث  املكانمراقب  دورويتمثل 
 ولوياتاألعد مراعاة ب تبعا ألولويتها هذه القطاعات تصنيفلبحث. ويتعني اوختصيص قطاعات  على حنو مالئم

لذا، من املهم  .تتضارب معها قداليت  ،بلخرباء فحص أماكن وجود قنامثل  ،األخرى الفحصخرباء فرقة احملتملة أل
 املتصلةتحقيقات المع  ينسجممبا و لتحديد قطاعات البحث استنادا إىل األولويات املتفق عليها  موّحداتباع هنج 

 األدلة اجلنائية.ب

، فيهاىل حد ما إ مكان الكارثة وسائر املناطق اليت حُيتوى ،واحلقول ،املطارات مدّرجاتمن قبيل  ملواقعوبالنسبة 
من نقاط  نطالقاا ختصار على اختيار خط األساسابهذا التقسيم  ويقوممربعات.  شبكة يوصى بتقسيم املنطقة إىل

 مسافاتعلى  دودمم شريط باستخدامخطوط متوازية حتديد و  ، أو بني هذه النقاط،ثابتة ميكن متييزها على األرض
بكة شمنهجي. ومن املهم أن تغطي  بأسلوب يُبح ث فيهال مربعات يلتشك ،مثال أمتار 10متباعدة متساوية، كل 

 .تهبرمّ  الكارثة مكاناملربعات 

أمتار لتحديد كل قطاع،  10 شبكة املربعات احملددة خبطوط ممدوة على مسافات متباعدة مبقدار وعند استخدام هنج
يف كل مربع. لذا،  رهااحملتمل توفاألدلة  لكميةتبعا  بعينه لقطاع ةختصيص مربعات متعدد مكان الكارثةميكن ملراقب 

قلة بسبب  اواحد اطاعقالطائرة  اليت تقع خلفمربعات البحث احمليطة باملنطقة  اعتباريف مثال حتطم طائرة، ميكن 
 كبري من األدلة.دد  احتوائه على ع قطاعات بسبب عدة إىل هيكل الطائرة الرئيسيميكن تقسيم  ويف املقابل،احلطام. 

ريق اعتماد هنج من األدلة، ميكن لرئيس الف اكبري   اوي عددقطاع بعينه حيمعاملة ساعدة فريق البحث/االنتشال يف ومل
القطاع  معاينةلى ع املذكور ضمن القطاع املعين. وسيساعد هذا األمر الفريق‘ شبكة مربعات فرعية’إقامة  يستند إىل

 .ةالرئيسي اتشبكة املربع. وهذا النهج خيضع لنفس املبادئ السارية على ذات الصلةاملعين وتسجيل املعلومات 

وإذا وقع احلادث يف أرض وعرة، أظهرت التجربة أن حتديد شبكة من املربعات املتساوية ليس األسلوب األجدى يف 
و رسم ط أجوية للمنطقة وإعداد اخلرائ معظم األحيان. واخليار األفضل يف مثل هذه احلاالت هو التقاط صور

عية أو من صنع طبي عالماتمث تقسيمها إىل قطاعات استنادا إىل  ،معاينتهاستجري ألرض اليت ل دقيقةخمططات 
قسيم هذه تقد يتعني بعدئذ أو األبنية. و اجلروف أو احلقول أو الطرقات أو األسيجة أو األهنر البشر مثل ضفاف 

 .معاملة  وأسهل القطاعات إىل مناطق فرعية أصغر 

ستنسخ ويُ احملددة  يةالرئيس قاطأو الن شبكة املربعاتمن هذه القطاعات ويشري بوضوح إىل كال  يُعدُّ خمطط يقابل   مث
حرصا  ،رى سائر عمليات البحث واالنتشال بطريقة منهجية مماثلة تبعا إلجراءات انتشال اجلثث. وتُ مناسبةد اعدبأ

 بدقة. االكتشافاتالسليم وتسجيل مجيع للبحث  املكانعلى إخضاع مجيع أجزاء 
  

 إلى مربعات المكانتقسيم   2.4
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 ولوجامه عند استخد التدخلأفرقة الذي يتعني على  استحداث ممر للدخول واخلروج لتحديد املسارومن الضروري 
سائر  ح طريق الوصول إىللفتتُنج ز معاملته  أول قطاع بالتايلليكون املسار هذا  ويتعني إيالء األولوية لتحديداملوقع. 

 تسىن هلااملكان املعين ليإىل التدخل أفرقة دخول سهولة مكان الكارثة أن يراعي القطاعات. ويتعني على مراقب 
 املمتلكات وسائر األدلة وتأمينها. ومجع بشريةانتشال الرفات ال

 كارثة.  ملكانمن هذا التذييل منوذج عن شبكة مربعات أساسية  1يرد يف الشكل 

خرائط إىل  حيتاج ،إجراء حبث معّمق وتوفري وثائق مصورة فريق انتشال اجلثث وحتديد هوية الضحايا، ليتمكن من إن 
ليات مالكارثة بشكبة مربعات من أجل تسهيل ع مكانتغطية وينبغي قدر املستطاع الكارثة. ملنطقة وقوع دقيقة 

خط  منعات شبكة املرب وتتألفنسبيا.  واسعة يف مناطق كوارثهذا األسلوب جدواه حتديدا لقد أثبت البحث. و 
على  ددةمتوازية حمخطوط  ومن ، أو مير بني هذه النقاط،من نقاط ثابتة ميكن حتديدها على األرض ينطلقأساس 

 ىل تشكيلإالعملية  وتؤدي هذهتبعا للوضع(.  حتدَّدها أمتار على سبيل املثال )ولكن 10مسافات متباعدة مبقدار 
قدر  منهجي. وينبغي أن تغطي شبكة املربعات، وبلبأسإجراء عمليات البحث فيها ن الشكل ميك قطاعات مربعة

انات وغري ذلك املنتشل واحلاجيات الشخصية والبي بشريةوميكن تصنيف الرفات ال .امبجمله الكارثةمنطقة املستطاع، 
 ملء وثيقة انتشال الضحايا. عربشبكة املربعات اليت يعثر عليها فيها  ملكانوفقا  يف جدول

 املهام التالية املتعلقة بانتشال اجلثث: فريق االنتشال ومجع األدلةويؤدي 

  كتيب انتشال الضحاياباستخدام   بشريةالالرفات حتديد وتسجيل موقع مجيع. 
  دعم املالئمني واملعدات املناسبةمبساعدة أفراد العند االقتضاء  - واسرتدادهااجلثث وكشفها إخراج. 
  ال ميكن و عليها بوضوح  ة يكون رقم االنتشال مقروءاعن طريق ألواح أدلة أو رقع مرقم بشريةالرفات الوسم

 .حموه

  رفاتوضع رقم منفصل ومتميز لكل. 
 تعانة بالنظام باالس بشريةال الرفات وضعمل وصف أو صور أو رسم أو مسحتوفري  – توثيق موقع االكتشاف

 .الكارثة مكانو/أو أدوات مسح  GPSالعاملي لتحديد املواقع 
  ألغراض ملفات االنتشال وفحص الطب الشرعي بشريةال تللرفاالتوثيق املصور.
 بالرفات  ظل ملحقاوي. وُيستخدم هذ الرقم بوصفة الرقم املرجعي للجثة بشريةإرفاق رقم االنتشال بالرفات ال

حتديد اهلوية.عملية طيلة  بشريةال

 نتشال.الضحايا الكوارث مع اإلشارة إىل رقم احتديد هوية ألغراض املتعلقة باالنتشال اإلنرتبول  وثائق ملء

  كيس إغالق  و  ،من اخلارج بكيس اجلثةلصق رقم االنتشال خمصص للجثث و  يف كيس بشريةالرفات الوضع
.اجلثة بإحكام

  املشرحة.ونقله إىل مركز قيادة عمليات االنتشال بشريةالرفات الرفع/

 .إعداد ومجع وثائق االنتشال وإحالتها إىل مركز قيادة عمليات االنتشال/املشرحة

 جلب وثائق انتشال جديدة حسب احلاجة.
  

 انتشال الجثث وجمع األدلة 3.4
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 االلتزام باملبادئ التالية: ينبغي، سليمةبطريقة  اآلنفة الذكرومن أجل أداء املهام 

  ن، وليس و املنفصلة ينبغي أال يضطلع هبا سوى خرباء الطب الشرعي املخول بشريةالرفات البني أجزاء املطابقة
حتمل وصفا  بطاقةبثة اجلوينبغي وسم كل جزء من  هذه العمليةأفراد انتشال اجلثث. وبوجه أعم، جيب تنب 

طب األسنان يف و  ولوجيا(روبث)مبن فيهم املتخصصون يف األن الطبيف  خرباءحضور  يتعني أيضاقد له. و 
.والسيما العظام واألسنان بشريةالرفات الملساعدة الشرطة يف مجع  مكان الكارثة

  ن مالبس ع أدلة اهلوية أو أن ينزعوا أشياء أن يبحثوا عناملعنيني أثناء عمليات االنتشال، ال ينبغي لألفراد
.هافي أو أن يضعوا أشياءالضحايا 

  (، خ مثالية )املنا بسبب تأثريات خارج قد تتغري سريعا بشريةالرفات الأثناء عملية االنتشال أن حالة  اتضحإذا
ملية االنتشال. لضحايا قبل بدء عل الوراثيةة البصممن أخذ عينة أن يقوم أخصائي مؤهل تأهيال جيدا ب ينبغي

ري االحتياطية . وينبغي اختاذ مجيع التداب(أن يصدر أمر بذلك من قائد فريق انتشال اجلثث ومجع األدلة ينبغي)
ونقلها وختزينها. ومسهاو الالزمة جلمع األدلة 

:بشريةاملنهجية العامة الالزم اتباعها عند رفع الرفات ال

  حبث تتماشى مع طبيعة املنطقة. خطةاستخدام 
 ىت تُوثَّق ح الشخصية أو اإلخالل مبوضعهما( احلاجياتو  بشريةمراقبة الدخول إىل املنطقة )عدم رفع الرفات ال

 على النحو املناسب.

  د وأكياس اجلثث وبطاقات التوسيم.وتااألتوفري ما يكفي من 

  احملروقة أو  بشريةال قاياال سيما الب)و  مربعات وحتديده بدقهشبكة أجزاء اجلثث إىل  وأجلثث اموقع تقسيم
أو األدلة األخرى(.البقايا البشرية موقع مع األخذ يف االعتبار اجملزأة 

 الشخصية املرتبطة به ارتباطا مباشرا يف الكيس نفسه. واحلاجيات بشريةوضع الرفات ال

   س منفصل.كييف   بشريةأجزاء الرفات الكل جزء من وضع

  طية )استمارات اإلنرتبول لتحديد هوية ضحايات الكوارث( لتسجيل الرفات اخلوثائق الاستخدام الصور و
واملمتلكات. بشريةلا

 وكيس اجلثث بالرقم نفسه. بشريةالرفات ال وسم

داء املهام وجيب أمتلكات ميكن أن تكون أدلة حامسة للمساعدة يف التحقيقات. املأن  جيب أال يغيب عن البال
 .الشخصيةواحلاجيات التالية بشأن املمتلكات 

  اليت لشخصية ااحلاجيات الكارثة وكذلك موقع كان يف معليها يُعث ر اليت موقع املمتلكات وتسجيل حتديد
.لكارثةاعليها على مبعدة من حميط يُعث ر 

 ه.املمتلكات وتوثيقفيه على يُعث ر الذي وقع امل وضع إشارة يف

 رقم انتشال اجلثة تسجيلقائمة األدلة يف وثائق االنتشال، مبا يف ذلك  ملء.
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  ليس إلزاميا ألدلةفظ احل (حقائب األمتعة)مثل احلجم الكبرية احلاجيات وسم املمتلكات وتغليفها؛ وتغليف .
املمتلكات.لوصف هذه التوسيم املتعلقة باألدلة  بطاقاتوميكن استخدام 

 بقائمة رتنة قإىل مركز مجع األدلة/املمتلكات، متأخري ن ها دو وإعدادها كأدلة، ينبغي نقلاملمتلكات توثيق  بعد
ينبغي تعيني  ،كان الكارثةيف اجلوار املباشر مل. وإذا مل يكن مركز مجع األدلة/املمتلكات األدلة املتعلقة هبا

إىل  إحالتهاو  الشخصيةاحلاجيات وتكليفه مبهمة مجع املمتلكات/ مكان الكارثةمشرف إداري على األدلة يف 
كز مجع األدلة/املمتلكات.مر 

  رف الفنادقكغالكارثة )حميط على مبعدة من  املوجودةالشخصية للضحايا  موقع احلاجياتينبغي حتديد 
 يفاحلاجيات  هذهإدراج  جيب أيضاعلى املنوال نفسه املشار إليه آنفا. و هتا إدار احلاجيات و ومجع هذه  (مثال

مع وثائق االنتشال. رقائمة لألدلة توفَّ 

  احلفاظ على  -املستلم والناقل الطرفان  هعالشخصية يف سجل استالم/نقل يوقّ  األغراضُيسجَّل استالم/نقل
.‘‘حفظ األدلةلسلة س’’

 سجل بقائمة األدلة و  مقرتنةالشخصية املستلمة إىل مركز مجع األدلة/املمتلكات، احلاجيات  أيضا حُتال
االستالم/النقل.

 

الكارثة.  كانملأ مركز قيادة عمليات االنتشال يف اجلوار املباشر نش  يُ  ،قطاع حسب ال بالتشاور مع قائد العمليات
ات الرف( جلمع مركزا )موقعاحال  على أيّ هو يشكل و  –/مشرحة للجثثيقوم مقام مستودع مؤقت  وميكن أن

 سليمو مؤقت شكل ب بشريةال الرفات أفرقة االنتشال ومجع األدلة. ويكفل مركز القيادة ختزينحتضره ي ذال بشريةال
 .إىل البيانات املستقاة من تقارير االنتشال بقوائم انتشال الضحايا استنادا وحيتفظ

 :ةفرقة االنتشال ومجع األدلويوفرها أل االنتشال معداتوثائق/إعداد  مركز قيادة عمليات االنتشالويتوىل 

  يد هوية ضحايا لتحدالوردية ما بعد الوفاة استمارة النتشال الضحايا/اإلنرتبول  ةاستمار ) االنتشالتقرير عن
 .(الكوارث

 قوائم األدلة. 
 مرقمة لواحأ. 

 أكياس اجلثث. 

 لوازم إحكام اإلغالق. 

 .تماهلا/دقتهااكللتأكد من ، عند صدورها أو ورودها، وثائق االنتشالمبراجعة مركز قيادة عمليات االنتشال رص وحي
  

 مراكز التجميع 4.4
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تشال الكارثة بالتشاور مع قائد فريق عمليات االن مكان/املمتلكات يف جوار األدلةمركز مجع  أيضاينبغي أن يقام 
شخصية لضحايا ال احلاجياتمع ع يمتجالكارثة يف مركز ال مكانليها يف عيُعثر ومجع األدلة. وُتمع األدلة اليت 

 .الكارثة

جيري إعداد قائمة  ،اكتماهلا/صحتها للتأكد منمركز التجميع  اليت يراجعهاقوائم األدلة لالعدد الكبري واستنادا إىل 
 بت مدى فائدةلية ع مسؤو يجمت. ويتوىل موظفو مركز الا واملسجلةعليه املعثور غراضمجيع األأدلة رئيسية تتضمن 

 .متلكاتكمينبغي معاملته  وأّي منها  تحديد اهلويةلته أّي من األغراض اليت يستلموهنا ومالئم

الضحايا  ديد هويةحتدرج من مث يف القائمة. وتُقدَّم إىل فريق تُ و  حتديد اهلويةذات الصلة بعملية  األغراضد دَّ وحتُ 
 .هذه األغراضاملعلومات املتعلقة بتبني األشخاص املستمدة من 

 :ويؤدي مركز مجع األدلة/املمتلكات الوظائف التالية

  على حنو سليم اجملموعةاألغراض ضمان تغليف وختزين. 
  و حتليل األدلة أ حتديد اهلويةاألدلة اليت جيب أن ختضع لفحص إضايف ألغراض  عناصرإعداد سجالت تسليم

 .الكارثةاجلنائية قبل إمتام العمليات اجلارية يف موقع 
  أدلة، وذلك حسب  باعتبارهاوالتصنيف حتديد اهلوية عملية مفيدة لفحص املمتلكات للحصول على معلومات

صنفة كممتلكات املغراض األخُتزَّن بشكل منفصل والوثائق الشخصية(. و  املمتلكات الثمينة االقتضاء )مثال
.قائمة األدلةيف ‘‘ املالحظات’’ قسم ُتسجَّل هبذه الصفة يفو 

  حتديد اهلوية/املطابقة. من أجلإعداد صور املمتلكات 
 األشخاص املخولني استالمهاأصحاهبامتلكات إىل امل إلعادة الرتتيب/. 

 

متلكات وعناصر وامل بشريةوجود الرفات الموقع مربعات لتسجيل شبكة كارثة إىل مكان  تقسيم تقنية ُتستخدم 
بيل املثال، س باستخدام إحداثيات أفقية وعمودية. فعلىات مربعشبكة . وُيشار إىل كل مكان الكارثةاألدلة يف 

رقمية. ويف الرسم لاقيم الميكن توسيم مجيع اإلحداثيات األفقية باحلروف األجبدية ومجيع اإلحداثيات العمودية ب
اجع يف . وينبغي تسجيل هذه املر O16إىل  A1املربعات بـ  شبكة (، ُيشار إىل مراجع1البياين الوارد أدناه )الشكل 

  د املواقعتحديالعاملي لنظام الإحداثيات ميكن أن تشمل هذه التسجيالت ، و مكان الكارثةوثائق االنتشال من 
 كمصدر مرجعي إضايف.

يلها من عملية حتديد هوية ضحايا الكوارث مربعات حمددة لفحصها وتسج لألفرقة املعنية باملرحلة األوىل صوختصَّ 
ملعّينة يف  أن حيتفظ بسجل مفصل لألفرقة املتخصصة ا مكان الكارثةومعاملتها وإزالة الشوائب منها. وينبغي ملراقب 

صيل الدقيقة للرفات ن التفاضمَّ أن حُيدد يف السجل أيضا عدد املربعات اليت جرت معاملتها وأن يُ وينبغي كل مربع. 
 يف كل مربع.املعثور عليها واملمتلكات وسائر األدلة  بشريةال

 مركز جمع األدلة/الممتلكات 5.4

 مربعاتشبكة إلى تحطم طائرة أساسية لمكان تقسيم عملية  مثال على 1الشكل 
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يكون خمتلفا عن غريه نظرا جملموعة من العوامل مثل املوقع، وال بد من التذكري بأن مكان حدوث أّي كارثة س
 صائص اجلغرافية، والعناصر البيئية، وطبيعة الكارثة، واملسائل املتعلقة بالسالمة، والتعقيدات اليت تنطوي عليهااخلو 

كل هذه ن لال يكو جيعل أقد هي السبب الذي  واملمتلكات واألدلة األخرى. وهذه العوامل بشريةإدارة الرفات ال
ألولويات. فعلى اعلى إىل حد بعيد يتوقف ل به مكان الكارثة الرتتيب الذي يُعام   أضف أناملربعات مقاس موحد. 

املوقع ما بعد  خرباء فحصمعاملة املوقع مثل يف إشراك العديد من اخلرباء املتخصصني  يتعنيسبيل املثال، قد 
التحقيقات. اض ألغر بيانات االستخبارات مجع لذين حيتاجون إىل مسرح اجلرمية واخلرباء اخرباء فحص االنفجار و 

إحدى الكوارث  مكانمعاملة الكيانات الرئيسية أمر بالغ األمهية لضمان هذه وبالتايل فإن التواصل والتعاون بني 
 م.بشكل سلي

لدوام اإبراز ضرورة تقسيم املوقع إىل قطاعات واحلفاظ على يرمي إىل  فقطداللة للاملقدَّم ( 1واملثال التايل )الشكل 
تذكري أيضا واملمتلكات واألدلة األخرى. وال بد من ال بشريةالذي ُعثر فيه على الرفات ال لموقعلنظرة شاملة ودقيقة ب

 بيق مناذج خمتلفة من هذا املثال.كل بلد تطيف وسع  بأن 

 1الشكل 

 
 

د  ل  رو دخول خروج


