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  موجز عن الجهات المستجيبة في حاالت الطوارئ: 3تذييل ال

منها  لكل   أن وندرككارثة معينة، لذا من املهم أن نعرتف تحرك إزاء  املتخصصة يف ال األجهزةيشارك العديد من 
حلاالت ة جزءا من االستجابضحايا الكوارث دورا هاما جدا تؤديه وجمال مسؤولية تضطلع به. ويشكل حتديد هوية 

ورة إىل أقصى حد من اخلربات واملشمن االستفادة حتديد اهلوية عمليات  املسؤولون عن ولكي يتمكن، الطوارئ
 ، من الضروري استحداث وتطبيق هيكليات وخطط وترتيبات اتصال فعالة.جهزةهذه األتتيحها واملوارد اليت 

ى أجهزة الشرطة  بادئ األمر علالكارثة تقتصر يفوقوع تمل أن حتضر إىل مكان املتخصصة اليت يُ وأجهزة التحرك 
موارد إضافية، يرجَّح أن حتضر األجهزة املتخصصة التالية للعمل عند احلاجة إىل إشراك ولكن  واإلطفاء واإلسعاف.

 إىل جانب أفرقة حتديد هوية ضحايا الكوارث:

  ؛(طفاء واإلسعافواإل الشرطةكحاالت الطوارئ )يف  االستجابةأخصائيو  
 (؛البحث واإلنقاذأفرقة ك)اإلنقاذ  وحدات 

  ؛(احلرائقائم و اجلر )كاحملققني يف  لتحقيقاوحدات  

  ؛موقع احلادث( الفنيني الذين يعاينونك) ةاجلنائيأجهزة األدلة  
  ؛(وحدة السالمة اجلويةكالتحقيق يف الكوارث )وحدة  

 ؛وحدة االستخبارات  

  (. اإلعالم لوسائك)اجلمهور وحدة إعالم 

 .ويرد يف الفقرات التالية موجز للمهام الرئيسية اليت ينبغي أن يؤديها املستجيبون اأُلَول

إىل  ةاضحو إشارة أو دقيقة ومفصلة  األولية املقدمة إىل وحدات اإلنقاذ الطارئ معلومات التقاريرما تتضمن  نادرا
بالتعاون  عامة عن الوضع الفعلي فكرةوحدات تكوين هذه اللذا يتعني على  عدد الضحايا.ال سيما نطاق الكارثة و 

 التدابري التالية:الشروع يف يف املوقع، مث املستجيبني اآلخرين مع 

  ؛الطيب الفوري للناجني والعالجاإلنقاذ 
 ؛حتديد مجيع أفراد الطاقم الطيب والتعرف إليهم 
 ؛)خطط مواجهة األزمات(يف حالة تأهب املستشفيات احمللية  وضع  

  ةمؤقتابة حمطة يكون مبثو أطباء ومساعدون طبيون  فيه/مستشفى ميداين يعمل األولية لإلسعافاتإقامة مركز 
 ؛)مركز استقبال الناجني( حسب االقتضاء ،ميع الناجنيجل

  ؛ع الكارثةمن موق نقل الضحايا املصابنيعملية تنسيق و حتديد قدرات االستقبال يف املستشفيات؛  

  ايا الذين وحتديد عدد الضح. مؤقتة للعالج الطيب على مقربة من موقع الكارثة حسب االقتضاءإقامة مراكز
  ؛أو اهللع أو ألّي سبب آخر غادروا املوقع بسبب الصدمة
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  ؛الضحايا املصابني وللمستشفيات والعيادات اخلارجية مجع ملراكزتوفري املعلومات  
 إىل نتظمة تقارير ممي لتقدالوثائق ُيستند إىل هذه )تهم وهويتهم حالاملصابني و عدد إعداد الوثائق املتعلقة ب

 ؛أثناء الكارثة( لياتعمدة اللفريق املعين بقياا

 مث بدء التحقيقات وحتديد هوية الضحايا بعد إخالء مراعاة التغيري يف األولويات: إنقاذ األشخاص أوال ،
  ؛موقع الكارثة من مجيع الناجني

  ي قائمة تتضمن أمساء موظفووضع الرفات البشري خالل عمليات اإلنقاذ، ب تشو شوائب تسجيل أّي
اإلنقاذ الذين تسببوا يف هذه الشوائب، وحفظ األغراض الشخصية وغريها من األدلة اليت ميكن أن تساعد 

  ؛األشخاص الذين يصدرون شهادات الوفاةاملالحظات اليت يأخذها مجع و  ،على حتديد اهلوية مع الرفات
  الؤهمإجوضع قائمة األشخاص املفقودين، األمر الذي يتطلب معرفة وجهة مجيع الناجني الذين جرى . 
 
 

 

 لية: يتسىن بدء التحقيقات، يتعني االضطالع باملهام واملسؤوليات التاحىت موقع الكارثة ومراقبته  صونضمان ل
  عمليات السري األمثل للضمان ضروري  تامبشكل األمن املنكوبة. فإحالل نطقة أو املاحتواء موقع الكارثة

 ؛وعامة الناساإلنقاذ الطارئ ومحاية األدلة 

 ؛اختاذ تدابري السالمة الالزمة قبل الدخول إىل موقع الكارثة  

  رةحواجز، وعند الضرو و ، أسيجةنع دخوله من قببل األشخاص غري املسمو  هلم )ملتأمني موقع الكارثة 
  ؛حراس(

 ؛موقع الكارثة عنرخ  هلم املغري األشخاص املتطفلني و  إبعاد  

  نظام حتديد املواقع العاملي االقتضاء )املنكوبة عند نطقة الكارثة أو امل وقعخرائطي مل مسحإجراء(GPS) ،
 ؛(التصويريمعدات املسح بالليزر، التوثيق بالصور، املسح 

 ؛(يناملبامة ملوقع مرقّ  تصميمات شاملة ملوقع الكارثة )خمططاتخرائط و/أو /أو صور و احلصول على  

 م املنطقة قسَّ تُ  ،(ذلك يف حاالت الكوارث الواقعة يف اخلالء )سقوط الطائرات، حوادث القطارات وما شابه
ومن شأن  .الناجتة عن ذلكية يف القطاعات وفعال الو مشمن أجل التدخل بشكل أكثر إىل شبكة مربعات، 

شال ر إىل حد كبري عمليات البحث الالحقة عن األدلة وانتالقطاعات على منط رقعة الشطرنج أن ييسّ ترتيب 
 ؛البشرية شالءاألو  اجلثث

  التدقيق و حمددة بوضو . نقاط دخول وخروج وتتضمن قبة ار ممسالك مشرتكة خاضعة للقدر اإلمكان، حتديد
  ؛وقت دخوهلم وخروجهم، وتسجيل النقاطهوية األفراد الداخلني أو اخلارجني عرب تلك يف 

  طر اليت تتناسب مع تقييمات السالمة/املخامبسؤوليات حمددة عند االقتضاء تكليف املتطوعني املدنيني
 ؛أُجريت

  ؛الشخصية من الشهود احملتملنياحلصول على معلومات االتصال 

  ،واخلروج، ومنصات هبوط  للدخول ومسالكلوقوف السيارات،  وأماكنإقامة حمطات ملراقبة النقل
 للمروحيات، إخل.

 وحدات التحقيق 2.3



 4/4 الصفحة 
 

 

ب االنتهاء وتأيت هذه املرحلة عق التحرك.ات لعملياألخرية املراحل احلامسة إحدى هو التحقيق يف سبب الكارثة 
 . الضحايا حتديد هويةو  ،، وتدابري اإلنقاذ الطارئمبسر  اجلرميةواألعمال املتصلة  األدلةمن مجع 

يما يلي أمثلة للمساعدة يف التحقيقات. وفالالزم إيفادهم وبشكل عام، متلي طبيعة الكارثة غالبا نوع األخصائيني 
 على نوع األخصائيني املطلوبني: 

 ؛حتطم طائرةيف حال ن يف جمال الطريان و ققاحمل  
 .؛ع اعتداء إرهايب بواسطة متفجراتو املتفجرات يف حال وق خرباء  

 ؛من الناس خرباء املقذوفات يف حال إطالق النار على مجع 

 وقوع حوادث كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية. حال أدلة جنائية يف خرباء و/أو  أطباء 

عادة ال تؤثر و  .قانونية بشكل عامو رمسية  بأن التحقيق يف سبب وقوع كارثة ما هو مسؤولية ومن املهم أخذ العلم
 : الكارثة، لكن ميكن أن يكون هلا تأثري يفهذه يف جممل عملية التحرك إزاء  امباشر  اقيق تأثري نتائج التح

 ؛املالحقات اجلنائية احملتملة 
  ؛التحقيقاالستنتاجات والتوصيات اليت ُتصاغ خالل 

  ألجهزة املعنيةمن قبل ايف املستقبل  والتصدي هلامنع وقوع حوادث مماثلة.  

 وحدات التحقيق في الكوارث 3.3.


