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 : دليل اإلنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارثالمصدر

 7التذييل 

 البيانات مقارنة: 4ة لالمرح
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ريقان الفما قبل الوفاة وما بعدها التي يحيلها  معلوماتبين  مقارنة البياناتفريق  يقارن

قام يعلى التوالي. وألسباب عملية، ينبغي أن  ،ما قبل الوفاة وما بعدها المعنيان بمرحلتي

 مركز إدارة العمليات و/أو مركز إدارة المعلومات.من  أقرب مكان ممكنفي  المقارنةفريق 

استخدام برمجية  في عملية المقارنة هذه عن طريق من الوقت اختصار الكثيرويمكن 

م من بالرغ، هذه البرمجياتلكن بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها. و وتقييم مخصصة لمعاملة

 إلى استنادا تُتخذينبغي أن  هوية الضحية بشأننهائية القرارات فال. أداة مجرد تبقى تها،فعالي

 ذات صلة.مفيدة ومعايير مجموعة 

جراء إمطابقات ولتحديد الأساليب أخرى  ، ينبغي اتباعتقييموإذا تعذر استخدام برمجية 

 .ممكن على أفضل نحومقارنات ال

. ويقع على عاتقه توزيع المهام وحدتهجميع أقسام المقارنة إدارة فريق  يتولى المسؤول عن

 حسن سير مختلف األعمال. اإِلشراف علىفضال عن  الموظفينوتكليف 

ث عن البحتنسيق عملية ل المقارنة كافيااإلشراف ضمن فريق  وينبغي أن يكون مستوى

دات الهوية عنالناجمة  وينبغي إحالة المطابقات. مطابقات لى األقسام األخرى إ محد ِ

لين للهيكل اإلداري أيضا  لمراجعتها وتأكيدها. وينبغي ثائق عداد وإلتكليف موظفين مخو 

 .)اللجنة( ة تحديد الهويةعرضها على لجن من أجل وملئهاالهوية 

 تيح اتخاذ إجراءاتبطريقة تمنظما  المقارنةوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون فريق 

وثائق الهوية والتأكد من جودتها كخطوة تدقيق نهائية قبل تأكيد المطابقات.  لمراجعةإضافية 

ساعدة بم اللجنةعلى  المكتملةعرض المطابقات المكلف بالشخص تعيين  وال بد أيضا من

 .المختصينالخبراء 

ينبغي استحداث مكتب استقبال ومنظومة محفوظات من أجل تخزين جميع ملفات ما قبل 

ي تحديد الهوية. ويؤد لمختلف اختصاصاتالوفاة وما بعدها. وينبغي إنشاء أقسام منفصلة 

 :، كل في مجال اختصاصههذه األقسام المهام والوظائف التالية فينون الخبراء المعي  

 (نقاط االحتكاك مجال خبراء فيبصمات األصابع )

 ؛التأكد من جودة بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها 

 ؛القسم المعني عرض اإلحصاءات على 
  ائر رة( وسمنظومة التبي ن اآللي لبصمات األصابع )المصغ   عن طريقمقارنة البيانات

 ؛قواعد البيانات عند االقتضاء

 البيانات مقارنة – 4: المرحلة 7التذييل 

 الهيكل اإلداري 1.7

 البيانات مقارنةأقسام وحدة  2.7
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  ؛تحديد الهويةلجنة بشأن المطابقات لعرضها على  آراء مختصةإعداد 

  تحديد الهوية الوحدة أمام لجنةلمدير  المساعدةتقديم. 

 علم األسنان الجنائي

 التأكد من جودة بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها؛ 

 أفضل المطابقات الممكنة باستخدام برمجية قاعدة البيانات؛ تحديد 

 بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها المحفوظة في برمجيات ومنظومات محددة من  مقارنة

 أجل تحديد أفضل المطابقات الممكنة؛
 تحديد الهوية؛ لجنةبشأن المطابقات لعرضها على  إعداد آراء مختصة 

  المساعدة لمدير الوحدة أمام لجنة تحديد الهويةتقديم. 

 ئية(الجنا بيولوجيا األدلةالبصمة الوراثية )

 التأكد من جودة بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها؛ 
 إعداد آراء مختصة بشأن المطابقات لعرضها على لجنة تحديد الهوية؛ 

 .تقديم المساعدة لمدير الوحدة أمام لجنة تحديد الهوية 

 ثانوية لتحديد الهويةعناصر 

 التأكد من جودة بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها؛ 

 مقارنة البيانات؛ 

  تحديد  لجنةظرفية على  قضايا قائمة على أدلةجمع البيانات والمعلومات لعرض

 الهوية لتنظر فيها؛

 تحديد الهوية؛ لجنةبشأن المطابقات لعرضها على  مختصةآراء  إعداد 

  تحديد الهوية. الوحدة أمام لجنةلمدير  المساعدةتقديم 

تدابير بعد اتخاذ ال ورودهابمجرد  هاملفات ما قبل الوفاة وما بعد مقارنة البياناتيتلقى فريق 

لفريق ايواصل و (.ها)ما قبل الوفاة وما بعد القسمين المعنيينفي  المالئمة للتأكد من جودتها

. اناتبيفي مجال تنسيق ال للمعاييرجودة البيانات حرصا على استيفائها  العمل على التأكد من

 المهام التالية:بالفريق  يضطلع، ما تقدموباإلضافة إلى 

 /بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها؛ مراجعةجمع 
 تصنيف مجمل االستنتاجات المتصلة بتحديد هوية الجثث؛ 

  ا قبل الوفاة وما بعدها؛رحلتي ممالفارقة في بالعالمات إعداد قائمة 

 ق الفري من من قبل أحد أعضاء الفريق أو ، سواءإصدار توصيات بشأن تحديد الهوية

 ؛ككل

 من الفريق أو  من أعضاء عضو آخرمن قبل  من الهوية، سواء التحقق بشكل مستقل

 األنشطة الرئيسية المتعلقة بمقارنة البيانات 3.7
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 ؛فريق آخر

  تحديد الهوية. لجنةإعداد تقرير مع االستنتاجات لعرضه على 

ل فعالية وكفاءة فحص بيانات ما قب تسهم في تحسينبالرغم من مواصلة استحداث برمجيات 

لمصادقة على التدخل اليدوي لموظفين مختصين من أجل االوفاة وما بعدها، ال بد من 

 .مطابقات محتملة

ما  لفاتم جميعضمن ما بعد الوفاة  الوقت المفرط الذي يستغرقه البحث عن بيانات وبسبب

سجالت  قارنتُ  ال بحيث مجدية معايير وفقالبيانات  مجمل ، ينبغي تصنيفالمتاحة قبل الوفاة

 .أيضا لألطفال اإلناثسجالت ما قبل الوفاة بإال  لألطفال اإلناثما بعد الوفاة 

من المفيد تصنيف بيانات ما قبل الوفاة وما بعده من البداية بحسب نوع الجنس والسن لذا، 

 على هذا األساس.تسجيل القيود و

ير من جثث الكث ألنأو الطول  العرقي االنتماء بحسبالتصنيف  في معظم الحاالت، يتعذرو

الطائرات  حوادث)مثل  مة للغايةقد تكون مشوهة أو مهش   ضحايا الكوارث الكبرى

 في مراحل متقدمة من التحلل.التي يُعثَر عليها تكون غالبا  جثثال ألن، و/أو القطارات(و

 

 

 

 

أفضل المطابقات الممكنة بين مجموعات بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها، للحصول على 

 ل فيتُسج  وبهذه الطريقة، ال . الفارقة قبل الوفاة وبعدهامن المفيد إعداد قائمة بالعالمات 

 لشخص المفقود أو الجثة.ل إال المواصفات الالفتة بشكل خاصالقائمة 

 .بل الوفاة وما بعد الوفاة(ا قلكل من فئتي البيانات الفرعيتين )موتُعدُّ قائمة 
  

                          
   

   

    

   

    

    

 الوفاة وما بعدهامرحلتي ما قبل ل الفارقةالعالمات  تحديد 5.7

 التصنيف ضمن فئات 4.7
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 لمرحلة الفارقة نموذج لقائمة العالمات 

 ما قبل الوفاة
 الفارقة نموذج لقائمة العالمات 

 لمرحلة ما بعد الوفاة

 أنثى بالغة-ما بعد الوفاة أنثى بالغة-ما قبل الوفاة

 

 
 
 

 

  

 

 ثناءأالتي تم الحصول عليها  المطابقاتتُجمع في سياق عملية المقارنة الفردية الالحقة، و

بل ما قبيانات ملف  مقارنةوتُفحص عن طريق  المشار إليها آنفا األولية المقارنةعملية 

 .ما بعد الوفاةبيانات في ملف  النتائج المقابلة لهاالوفاة مع 

أو  الهوية( دتحدي مطابقة )عدم أو عدم (الهويةتحديد إلى مطابقة )تفضي هذه العملية وقد 

 هوية ممكنة أو محتملة.إلى 

دات الهوية تإذا كان الهوية تأكيدوكقاعدة عامة، يمكن  وإذا كانت  .متوافقة األولية محد ِ

دات الهويةالمطابقة تستند إلى  معرفة ن أجل م أخرىالثانوية فقط، فينبغي تقييم عوامل  محد ِ

 الهوية.

 نتحديد الهوية، يتعين على الخبراء المعنيين المسؤولين ع لجنة إلىقبل إحالة أي  وثائق 

لمطابقة نموذج 

 بالغة أنثى-قائمة ما قبل الوفاة أنثى بالغة-قائمة ما بعد الوفاة أولية

 المقارنات التي يجريها الخبراء 6.7
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وتحليلها والخروج بنتائج تستند إلى البيانات التي تم  دقيقةتأكيد الهوية إجراء مقارنات 

 من عملية تحديد هوية ضحايا الكوارث. السابقةجمعها وإعدادها خالل المراحل 

 نقاط االحتكاكتحليل 

ألدلة المأخوذة يتولى مقارنة ابحيث  في هذا القسم، نقاط االحتكاكتحليل ينبغي تعيين خبير في 

 نولوجياتك جثة الضحية. ويتعين استخدامقبل الوفاة بتلك المرفوعة عن  نقاط االحتكاكمن 

 أو قاعدة بيانات مشابهة في هذه السياق. AFISمنظومة 

 البيانات المتصلة بعلم األسنان الجنائي

ي . وينبغإمكانات كثيرة لتحديد هوية المفقودوحالتها توفر األسنان  خصائصمقارنة إن 

 في هذا القسم إلجراء مقارنات فردية. ن الجنائيتعيين علماء في طب األسنا

 البصمة الوراثية )بيولوجيا األدلة الجنائية(

بوبيولوجيأخصائيون  قارني سمات با قبل الوفاة رحلة ممل سمات البصمة الوراثية نون مدر 

 يسيبشكل رئ المقارنات. وتجري برمجيات حاسوبية ا بعد الوفاةرحلة ممل البصمة الوراثية

ن يحسبوو هذه المطابقات يؤكد األخصائيون البيولوجيونثم بحثا عن مطابقات محتملة 

 .. ويمكن استخدام تحليل صلة القربى أيضا في هذه العمليةاألرجحية إحصاءات

ة االقتراحات المقدم ودراسةلمناقشة  بانتظاممن مجموعة من الخبراء تجتمع  اللجنةتتكون 

في  هاتوثقو الضحايا المعينين هويةائية بشأن القرارات النه اللجنةتخذ وت .المقارنةمن فريق 

ثم تُعرض القرارات على قاضي التحقيق المعني أو سائر  ن ضحايا الكارثة.استمارة تبي  

 ائم.لقانوني القاإلطار ا بموجب اللجنةهذه  ةحد د تشكيلة للنظر فيها. وتُ الهيئات القضائي

 التي تضطلع بالمسؤوليات اللجنةبموافقة  وتُحدد الهوية النهائية إلحدى ضحايا الكوارث

 :التالية

 األدلة المتوفرة في قضية معينة وتقييمها؛ استعراض 

  ،طلبا  القضية تُردُّ البت  في كفاية األدلة لتحديد هوية الضحية )في حال عدم كفايتها

 للمزيد من المعلومات(؛

  عدم المطابقة وإعادة تقييمها؛ حاالتتحديد 

  احبة الجهة ص الذي توقعهضم نتائج تقرير المقارنة إلى تقرير تحديد هوية الضحية

 .صاحب الجثةهوية ل ارسمي اهذا السجل تأكيد يُعتبراالختصاص القضائي. ثم 

مسؤولية تحديد هوية كل ضحية بشكل نهائي وينبغي بالتالي أن تضم في  اللجنةوتتولى 

صفوفها أفضل األخصائيين خبرة في هذا المجال، أي رؤساء مختلف األقسام/الوحدات )علم 

األمراض الجنائي، وعلم األسنان، وبصمات األصابع، والبيولوجيا( ومدير فريق تحديد هوية 

 اركةمشي بعض البلدان، يمكن أن تستدعي هذه العملية وف .الممثل عنهضحايا الكوارث أو 

 تحديد الهوية لجنة 7.7
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 الموافقة النهائية. إبداء تحقيق أو هيئة إشراف قضائية أخرى قبل يقاض

( مراقب بصفة)عن مختلف البلدان المعنية بالكارثة ممثل أو اثنين  مشاركةوقد يكون ممكنا 

 تحديد الهوية. لجنةفي 

ي البلد ف النهائي القرار صاحبة القضائي التحقيق المذكورة تحت رعاية سلطة اللجنةوتعمل 

الذي يجري فيه تحديد هوية الضحية. وتبعا للمكان، يمكن أن تكون هذه السلطة قاضي تحقيق 

 .سلطة عسكرية أو شرطيةأو  طبيبا شرعياأو  اأو قاضي


