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نهــا هــذه المطبوعــة. ومــع ذلــك، فــإن المحتــوى المنشــور يجــري توزيعــه دون أي ضمــان مــن أي  تتضمَّ
نــوع، صريًحــا كان أو ضمنيًّــا. وتقــع المســؤولية عــن تفســير المحتــوى أو اســتخدامه علــى القــارئ. وال 
ــل منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة، بــأي حــال مــن األحــوال، المســؤولية عــن أي أضــرار تْنشــأ  تتحمَّ

عــن اســتخدام هــذا المحتــوى.



     تمهيد 
يمكن أن تترتب على الكوارث الطبيعية عواقب وخيمة، إذ تتسبَّب في وفاة أعداد كبيرة من الناس، وتثقل 
كاهل خدمات االستجابة للطوارئ المحلية بل واإلقليمية. وفي العادة تكون المنظمات والمجتمعات المحلية 

أول من يستجيب للكارثة، ويشمل ذلك إنقاذ الناجين ورعايتهم وإدارة الجثث. 

عناصر  من  رئيسيًا  تشكل عنصًرا  للجثث  السليمة  اإلدارة  أن  اإلنساني  بالعمل  المعنية  األوساط  وتُدِرك 
الخبرات  وتُؤَكد  األساسية.  الخدمات  وتقديم  ورعايتهم  الناجين  انتشال  جانب  إلى  للكوارث،  االستجابة 
المكتسبة من أحداث مثل المد البحري )التسونامي( بالمحيط الهندي عام 2004، واإلعصار )هايان( في 
ا في  الفلبين عام 2013 أن أول المستجيبين– ومنهم السكان المحليون والمتطوعون– يؤدون دوًرا مهمًّ

إدارة جثث القتلى.

ويحتاج أول المستجيبين في جميع أنحاء العالم إلى إرشادات بسيطة وعملية يسهل عليهم اتباعها لضمان 
لمساعدة  الازمة  الخطوات  اتخاذ  هذا  ن  ويتضمَّ وكريمة.  مائمة  بطريقة  المهمة  هذه  أداء  على  قدرتهم 
األعمال الاحقة لخبراء العلوم الجنائية والُمحقَقين في تحديد هوية الرفات البشرية والكشف عن مصير 

المفقودين. وهذه التوجيهات ضرورية أيًضا للتخطيط التخاذ إجراءات كافية للتأهب للكوارث. 

نُِشرت الطبعة األولى من هذا الدليل في عام 2006 وكان هدفها األساسي تلبية هذه االحتياجات. وكانت 
الكوارث، والتوعية على أسباب أهمية اإلدارة  الجثث لدى وقوع  إدارة  خطوة عملية مهمة نحو تحسين 
السليمة والكريمة للجثث خال أحداٍث كهذه، ومساعدة الناس على إدراك دور أول المستجيبين في هذه 

المهمة.1

ومنذ ذلك الحين، والطلب على الدليل في ازدياد مستمر عالميًا. وهو اآلن متاح بعدة لغات وأثبت جدواه 
في الكوارث الكبيرة واألحداث التي تتسبب في عدد كبير من الضحايا في جميع أنحاء العالم. وأصبح أيًضا 
مرجعًا للكثير من خطط االستجابة على األحداث المسببة بعدد كبير من القتلى. وعلى الرغم من أن الدليل 
للغاية أو غير متوفرة،  قليلة  الجنائية  العلوم  فيها خدمات  التي تكون  السياقات  م من أجل  مكتوب وُمصمَّ
فإنه لقي أيًضا استحسانًا بوصفه مثاً أداة مفيدة للتأهب للكوارث، في بلدان حيث خدمات للطب الشرعي 
ر. بما أن وصول الخبراء إلى  ووكاالت للتأهب للكوارث تتميَّز بوفرة الموارد ومستويات عالية من التطوُّ
المناطق المتضررة قد يستغرق عدة أيام، فإن عمل أول المستجيبين الُمبيَّن في هذا الدليل يزيد من فعالية 

عمل هؤالء الخبراء لدى وصولهم. 

لقد استخلصت دروس من خال استخدام الدليل وتنفيذ توصياته. وتأكَّدت فائدته وصاحيته، لكن التطورات 
العلمية والتقنية في مجال إدارة األحداث التي تشهد سقوط أعداد كبيرة من القتلى جعلت من تحديثه أمًرا 

ضروريًا.

وفي عام 2015، بدأت أعمال تحديث هذا الدليل التي بادرت بها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية 
للصليب األحمر. ومرة أخرى، لعب االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر ومنظمة 
الدولية  المنظمة  الدليل، وأُجريت مشاورات واسعة مع  تنقيح  للبلدان األمريكية دوًرا رئيسيًّا في  الصحة 
للشرطة الجنائية )اإلنتربول( لضمان االتساق والتوافق بين كل الكتيبات الخاصة بإدارة الجثث. وأشرف 

على تحرير هذه الطبعة الثانية األستاذ ستيفن كوردنر من المعهد الفيكتوري للطب الشرعي.
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1. مقدمـــــة

لهذا الدليل هدفان: األول هو التشجيع على اإلدارة السليمة والكريمة للجثث، والثاني هو تسهيل التعرف على 
هويتها. في أعقاب الكثير من الكوارث، وال سيما الكبيرة منها، تضطلع السلطات والمنظمات والمجتمعات 
المحلية والسكان والمتطوعون بمهام عملية انتشال وجمع الجثث وإدارتها الفورية. وذلك، ألن خبراء العلوم 
الجنائية٭ قد ال يصلون إال بعد بضعة أيام، بل وربما أكثر؛ وفي بعض السياقات، ال يوجد خبراء للعلوم 
الموجودين في  إلى  الموجهة  العملية  التوصيات  الدليل على  يُرَكز هذا  الجنائية على اإلطاق. وبالتالي، 

الميدان أو القادرين على االستجابة فور وقوع الكارثة، أْي أول المستجيبين.

ن عملية انتشال  ويفضي قيام أول المستجيبين بعملهم مبكًرا في إدارة الجثث إلى حفظ كرامة الموتى. وتتضمَّ
وجمع الجثث على نحو سليم ما يلي: 
♦ منح رمز دليلي خاص لكل جثة، 

♦ التقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل البيانات المتعلقة بكل جثة في أقرب وقت ممكن،
♦ وْضع كل جثة في كيس للجثث، و

♦ والتخزين الُمنظَّم للجثث بصفة مؤقتة.

تساهم هذه الخطوات في بداية عملية إدارة الجثث إلى حد كبير في حفظ كرامة الموتى. وهي تساعد على 
ضمان إمكانية تتبع مكان الجثث ومعرفته وذلك لتفادي فقدانها. ولكن يلزم عمل المزيد إذا أُريد تحديد هوية 

أصحاب الجثث فيتطلب المزيد من العمل: 
♦ يجب وضع قائمة تضم أسماء المفقودين، و

♦ ويجب جمع المعلومات عن األشخاص الُمدرجين في القائمة. 

الجنائية  العلوم  لخبراء  الاحقة  للجهود  أُرسيت  قد  الخطوات، تكون كل األسس  اتُِخَذت كل هذه  ما  وإذا 
لتسهيل التحديد الرسمي لهوية الجثث. ويؤدي تنفيذ كل هذه اإلجراءات في وقت مبكر أيًضا إلى زيادة نسبة 
ن اإلدارة  الجثث التي تحدَّدت هوية أصحابها حتى في ظل غياب إمكانية استجابة العلوم الجنائية. وتتضمَّ

السليمة للجثث أيًضا إباغ ومساعدة المحزونين من أَُسر الموتى وأصدقائهم ومجتمعاتهم المحلية.

وال يُقَدم هذا الدليل إطاًرا شامًا لتحقيقات العلوم الجنائية، وال يُغنِي عن الحاجة إلى تقنيات العلوم الجنائية 
المتخصصة لتحديد هوية الضحايا. ولكن إذا لم تُتبع التوصيات الواردة في الدليل، فلن يتسنَّى تحديد هوية 
الجثث بأعداد كبيرة. فعلى سبيل المثال، يظن كثير من الناس في هذه األيام أن اختبارات الحمض النووي 
)DNA( وحدها تكفي لتحديد هوية الجثث. لكن من الضروري تنفيذ كل التوصيات الواردة في هذا الدليل 
قْبل التمكن من استخدام أي طريقة وحيدة )سواء كانت بصمات األصابع، أو اختبارات الحمض النووي، 

أو فحص األسنان( استخداًما فعَّااًل لتحديد الهوية عقب وقوع الكوارث )انظرالملحق 8(. 

ّ

ّ
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الدليل  هذا  يُخَصص  ولذا  ضيقًا،  اإلرشادات  لقراءة  المتاح  الوقت  يكون  مباشرةً،  الكارثة  وقوع  وعِقب 
فصًا واحًدا لكل مهمة رئيسية ويستخدم أسلوب سرد النقاط توخيًا لإليجاز والوضوح. ويستطيع الُمنَسقون 
المحليون بسهولة أن يقوموا بنسخ الفصول ذات الصلة وتوزيعها على األفراد المسؤولين عن مهام ُمعيَّنة 

مثل عملية انتشال وجمع الجثث.

المستقبل،  في  للكوارث  التأهُّب  على  والمديرين  الُمخَططين  يُساِعد  محتوى  على  أيًضا  الدليل  ويشتمل 
وتدريب أول المستجيبين.

وخاصة القول أنَّ ما يُبيَنه هذا الدليل هو االستجابة الفورية من أجل إدارة الجثث عقب وقوع كارثة. وتتسم 
هذه االستجابة بأنها: 

 

أنَّ  بالذكر  والجدير  ونوعها.  وسياقها  الكارثة  حجم  باختاف  ونطاقها  الفورية  االستجابة  أمد  ويختلف 
التواصل الوثيق والتنسيق عن كثب بين المسؤولين عن االستجابة الفورية للكوارث– أي أول المستجيبين، 
وبعض المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر، ومنظمة الصحة العالمية، واألمم المتحدة– 
والمسؤولين عن تحديد هوية ضحايا الكارثة2 )وهم في العادة أجهزة الشرطة وخبراء العلوم الجنائية الذين 
أقرب وقت  في  إرساؤه  وينبغي  إلزامي،  أمر  الضحايا(  بتحديد هوية  الخاصة  اإلنتربول  مبادئ  يُطبَقون 

ممكن، وحبذا أن يكون ذلك حتى قبل وقوع الكوارث.

وإذا اتُبِع هذا النهج، فإنه يتسنى تحقيق استجابة ُمنظَّمة ومتدرجة لتحديد هوية أكبر عدد ممكن من الجثث. 

بداًل من  "القتلى"  أو  أو "الضحايا"  "الجثث"  إلى استخدام مصطلح  الدليل  وقد عمدنا في مختلف أجزاء 
مصطلح "الرفات" الذي هو أكثر احتراًما وأصح من الناحية التقنية، ألن المصطلحات األولى أقل غموًضا 
وأسهل فهًما على القراء. ويستخدم الدليل مصطلح "البقايا البشرية" لإلشارة إلى األنسجة التي يمكن تمييز 

أنها بشرية لكنها أقل من جثة كاملة، وتُعامل البقايا البشرية بنفس الطريقة التي تُعامل بها الجثة الكاملة.

       تراعي كرامة الموتى؛
          تحترم مشاعر المحزونين؛

          تلتزم بالواقعية في تناولها للقيود اللوجستية والبشرية؛
ى الفعالية والكفاءة قْدر اإلمكان لضمان إمكانية تتبع مكان الجثث وتحديد هوية أصحابها؛           تتوخَّ

          تشكل استعداًدا للخطوة التالية والضرورية، وهي العمل بطريقة سليمة وتدريجية على تحديد هوية        

٭
٭
٭
٭
٭

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول
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ن هذا جهود خبراء العلوم  أكبر عدد ممكن من الجثث المتبقية التي لم تحدَّد هويتها. وإْن أْمكن، سيتضمَّ
الجنائية الذين سيعتمدون على نتائج األعمال التي بدأها أول المستجيبين.

     

ّ
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يجب وْضع خطط إدارة الكوارث ُمقدًَّما )انظر الملحق 4(. 
يجب أن تشتمل الخطط  ترتيبات خاصة للجثث )انظر الملحق 5( يقوم أول المستجيبين بتنفيذها:

٭ 

٭ 

 

 

عند تقديم االستجابة يكون التنسيق الُمسبَق ضروريًّا من أجل:

ن التخطيط والتنسيق تقديم المعدات الضرورية التي يحتاج إليها أول المستجيبين.  ويجب أن يتضمَّ
والمواد الموسومة بعامة * في اإلطار األول هي المواد الضرورية، أما المواد الباقية فتوفيرها 

مستحب.

يجب على اإلدارة العليا لخدمات الطوارئ، أو مسؤولو الصحة أو الشرطة الُمكلَّفون بوضع 
خطط التأهب للكوارث، أو المختصون المسؤولون عن العلوم الجنائية البدء بعملية التخطيط.

يجب وْضع ترتيبات خاصة باالشتراك مع الشرطة، وممثلي الطوائف الدينية، والحكومة )بما 
في ذلك وزارة الصحة(، والسلطات المحلية، وقطاع المتطوعين )بما فيهم الصليب األحمر/ 

الهال األحمر( والخبراء.
يجب أن تكون الترتيبات الخاصة متسقة مع آليات التنسيق القائمة على األرض.

التنسيق مطلوب على عدة مستويات: المستوى المحلي ومستوى المنطقة أو المحافظة والمستوى 
الوطني، والمستوى الدولي.

المعنية  المجموعة  الدولية في مجموعات،3 وتكون  المساعدات  تُنظم  اإلنسانية،  األزمات  في 
بالصحة هي األكثر احتمااًل لتولَي إدارة الجثث بالتنسيق مع المجموعات األخرى المعنية.

2. التخطيط 
    والتنسيق

األهداف
1.    تعزيز القيادة الفعَّالة والتنسيق بفعالية بين الوكاالت من أجل تخطيط االستجابة وتقديمها.

2.    ضمان استخدام الموارد المتاحة بفعالية وكفاءة إلدارة الجثث.

لمحة عامة
   .1

.2

    .3
ّ

٭
٭

٭

تقييم حجم االستجابة المطلوبة ونطاقها؛
العلوم الجنائية، والمشارح/ مستودعات الجثث، وأكياس  تحديد الموارد المطلوبة )مثًا فرق 

الجثث، إلخ(؛
التنسيق مع الوكالة المسؤولة عن إدارة الجثث على مستوى المنطقة أو المستوى الوطني؛

تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة الجثث والتعامل مع العائات؛
جمع وإدارة المعلومات عن الجثث وعن األشخاص المفقودين أو المعتبرين في عداد األموات، 

وتسجيل المعلومات عن المفقودين في استمارة المعلومات الخاصة بالمفقودين )الملحق 2(؛
تزويد العائات والمجتمعات المحلية بمعلومات دقيقة عن إدارة الجثث وتحديد هوية أصحابها؛
الثقافية في إدارة الجثث، بما في ذلك  الناحية  ضمان اتباع الطقوس والممارسات الائقة من 

تخزينها بشكل مؤقت أو دفنها.

٭
٭

٭
٭
٭

٭
٭
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اإلطار 1. المواد الالزمة لجمع الجثث

بلطة/ ساطور
مجــّس للكشــف عــن المعــادن، طولــه متــران 

ــل ــى األق عل
أجهزة تواصل

معدات حفظ السجالت:
شرائط ربط، بحجم الكاحل*

بطاقــات تعريــف الجثــث )انظــر الملحــق 3(، 
وإال  مطبوعــة،  أرقــام  وذات  للميــاه  مقاومــة 
فيجــب اســتخدام بطاقــات ذات ســطح للكتابــة 
جثــة  بــكل  الخــاص  الدليلــي  الرمــز  لتدويــن 
)تكــون متينــة، وباســتيكية أو معدنيــة، ولهــا 
فتحــات لتعليــق شــرائط الربــط وســطح للكتابــة(*

أقام تعليم )ماركر( ثابت*
أقام جافة ورصاص*

مصبــاح كشــاف )مصبــاح رأس/ مصابيــح رأس/ 
)LED

حاسوب/ حواسيب محمولة
ــل  كاميــرا/ كاميــرات تصويــر فوتوغرافــي )يُفضَّ
ــة الصــورة 8-7  ــتوى دق ــة، مس ــون رقمي أن تك
ميغــا بكســل، ويجــب أن يتضمــن ذلــك بطاريــات 
ــات  ــارئ بطاق ــرة، وق ــات ذاك ــة، وبطاق احتياطي

الذاكــرة للحاســوب المحمــول(*
تكــون  أن  ــل  )يُفضَّ قيــاس  مســاطر  مســطرة/ 

األدلــة( قيــاس  مســاطر 
أوتاد )ألومنيوم، أوتاد خيام(

شريط قياس )معدني طوله 10 أمتار(
حاجــز أو شــريط حواجــز لتأميــن موقــع الحــادث 

)طولــه 100 متــر علــى األقــل(
رشاشات طاء )معدنية(

مؤشرات/ أعام )لتمييز األدلة(
الخاصــة  المعلومــات  اســتمارة  اســتمارات: 
المعلومــات  واســتمارة   )1 )الملحــق  بالجثــة 

 *)2 )الملحــق  بالمفقوديــن  الخاصــة 
لتحديــد  اإلنتربــول  اســتمارات  اســتمارات: 
هويــة ضحايــا الكــوارث فــي مســرح الحــوادث، 

ــاة ــد الوف ــا بع ــاة وم ــل الوف ــا قب ــتمارتا م اس
دبَّاسة )ودبابيس(

لوح مشبكي
ــل أن يكــون  ورق مربعــات مقــاس A4، يُفضَّ
مقاوًمــا للمــاء )إذا لــم يكــن الــورق المقــاوم للمــاء 
ــوح  ــتيكي لل ــر غــاف باس ــا، فيجــب توفي متاًح

ــن األوراق( ــات لتخزي ــبكي وحافظ المش
بوصلة

سهم يشير إلى اتجاه الشمال
GPS جهاز تحديد المواقع

المعدات الواقية:
مرايل غير نفَّاذة*

ــات  ــتعمال: المقاس ــدة االس ــل وحي ات عم ــزَّ ب
.Lو XLو XXL لــة هــي الُمفضَّ

النظــارات  )مثــل  للعينيــن  واقيــة  معــدات 
الواقيــة(

قفــازات )الخاصــة بالخدمــة الشــاقة والتــي 
تُســتخدم فــي المشــارح، مقاســات كبيــرة(*
)قابلــة  برقبــة(  )أحذيــة  جزمــات مطاطيــة 

للغســل(*
كمامات )طبية وحيدة االستخدام(

ــة( +  ــات/ األدخن ــن الكيماوي ــة م ــة )واقي أقنع
ــر( ــل الفات ــتلزمات )مث مس

مادة طاردة للحشرات
كريم واقي من الشمس 

)صابــون،  واألســطح  األيــدي  ُمطَهــرات 
ســوائل(*

مناديل ُمبلَّلة
حقيبة إسعافات أولية*

معـــدات انتشـــال وجمـــع الجثـــث ونقلهـــا 
وتخزينهـــا:

أكياس الجثث )أكياس حمل ذات مقابض(*
نقالة/ نقاالت

ماءات بيضاء
أكيــاس باســتيكية ذات ســحابات عليهــا رقعــة 
للكتابــة )واألفضــل أكيــاس جمــع األدلــة(، 

ــة أحجــام* ثاث
علــب باســتيكية ذات أغطيــة لولبيــة للتخزيــن 

المحكــم للعينــات
أكياس ورقية، 3 أحجام
أكياس نفايات صناعية

صناديق من الكرتون )للهياكل العظمية(
شريط الصق مقاوم للمياه 

قطَّاعة/ قطاعات أو مقصات
أنابيــب عينــات )باســتيكية مــع رقعــة للكتابــة 

عليهــا(
النــووي  الحمــض  عينــات  جمــع  معــدات 
FTA/ الورقيــة  البطاقــات  أســاس  )علــى 

ــي  ــتجيبين ف ــط ألول المس Whatman( )فق
لتوجيههــم( مــدراء  وجــود 

عة/ أغطية باستيكية أقمشة ُمشمَّ
حبل )25 متًرا(
مجرفة/ مجارف

معول
متوســطة  فتحــات  ذات  )شاشــة  مرشــح 

االتســاع(
سكين معجون/ مسطرين

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10

.11
.12

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21
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التنسيق المحلي الفعَّال
يجــب بأســرع وقــت ممكــن ووفقـًـا للخطــط القائمــة إلدارة الكــوارث، تحديــد الوكالــة المســؤولة وتعييــن 
ــال إدارة  ــي مج ــؤولية ف ــة والمس ــق الصاحي ــا بمطل ــي متمتعً ــق محل ــيعمل كمنس ــذي س الشــخص ال

الجثــث )مثــًا المحافــظ، أو رئيــس الشــرطة، أو القائــد العســكري، أو العمــدة، أو المختــار(.
ينبغــي عــدم التشــجيع علــى اختيــار األطبــاء أو مديــري المستشــفيات للعمــل كمنســقين ألن مســؤوليتهم 

األساســية هــي تقديــم الرعايــة لألحيــاء والجرحــى.
ــن  ــركاء الميدانيي ــق الش ــم الفري ــب أن يض ــث. ويج ــيق إدارة الجث ــى تنس ــق يتول ــكيل فري ــب تش يج
ــر  ــاء، ودوائ ــات اإلطف ــي، وخدم ــاع المدن ــش، والدف ــل الجي ــة مث ــي المنطق ــن ف ــيين الموجودي الرئيس
ــة للصليــب األحمــر أو الهــال  ــات الوطني ــاذ، والجمعي ــة، ومنظمــات البحــث واإلنق الطــوارئ المحلي
األحمــر، ومؤسســات دفــن الموتــى المحليــة، والحانوتيــة، وقضــاة التحقيــق فــي أســباب الوفــاة. ويجــب 
أيًضــا أن يضــم الفريــق الزعمــاء الدينييــن وغيرهــم ممــن يتمتعــون بفهــم جيــد للطقــوس والممارســات 

الثقافيــة، بمــا فيهــا دفــن األمــوات.
إذا كان هنــاك ممثلــون عــن الســلطات الصحيــة أو مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
ــد  ــة أو فــرق تحدي ــاذ الدولي ــق مــن أجــل التنســيق مــع فــرق البحــث واإلنق ــى الفري فيجــب ضمهــم إل
هويــة ضحايــا الكــوارث مــن البلــدان األخــرى. إذا دعــت الحاجــة لوجــود مســاعدات دوليــة وتلــك لــم 
تصــل، يجــب تعييــن شــخص للتنســيق مــع الســلطات للقيــام بتوفيرهــا )انظــر الملحــق 11 لاطــاع 

علــى قائمــة المنظمــات الدوليــة(.
يجــب تعييــن أشــخاص لتكليفهــم بواحــد أو أكثــر مــن األنشــطة التاليــة وتزويدهــم بالفصــول ذات الصلــة 

مــن هــذا الدليــل:

♦

♦

♦

♦

♦

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

الصحة والسامة )الفصل 3 لكل المستجيبين األوائل(؛
تخصيص رمز دليلي خاص للجثث )الفصل 4(؛

التقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل البيانات عن الجثث )الفصل 5(؛
عملية انتشال وجمع الجثث )الفصل 6(؛

التخزين المؤقت للجثث )الفصل 7(؛
التخزين طويل األمد للجثث بحيث يُمكن تتبع مكانها ومعرفته وتنظيم الجثث )الفصل 8(؛

تقديم الدعم للعائات واألقارب )الفصل 9(؛
جمع وإدارة المعلومات عن المفقودين )الفصل 10(؛
التواصل مع العائات ووسائل اإلعام )الفصل 11(؛

اللوجستيات )الفصول 4 و5 و6 و7 و8(.

التنسيق الفعَّال على المستويين اإلقليمي والوطني
تعييــن شــخص بأســرع وقــت ممكــن ليكــون المنســق علــى المســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي، وتزويــده ♦

ــد  ــرطة، أو القائ ــس الش ــظ، أو رئي ــر، أو المحاف ــًا الوزي ــث )مث ــة إلدارة الجث ــات الازم بالصاحي
ــار(. ــدة، أو المخت العســكري، أو العم

الرجوع إلى القسم الخاص باألعداد الكبيرة من القتلى في خطتكم لمواجهة الكوارث. 
تشكيل فريق تنسيق يضم األشخاص األساسيين لتقديم المشورة في المواضيع التالية:

♦
♦

٭
٭
٭
٭

التنسيق مع الوكالة المحلية والشخص المسؤول؛
الدعم اللوجستي )مثًا من الجيش أو الشرطة(؛

الدعم التقني لتخصيص رمز دليلي خاص لكل جثة وجمع وتسجيل البيانات عن الجثث؛
إدارة المعلومات عن الجثث وعن المفقودين أو المعتبرين في عداد األموات؛

المسائل القانونية المتعلقة بالتعرف على هوية الجثث وإصدار شهادات الوفاة؛
التواصل مع الناس ووسائل اإلعام؛

ــًا  ــة )مث ــات الدولي ــة والمنظم ــة الدولي ــات الحكومي ــية والمؤسس ــات الدبلوماس ــع البعث ــيق م التنس
األمــم المتحــدة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، واالتحــاد الدولــي 
لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، والمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )اإلنتربــول(( 

بشــأن إدارة المواطنيــن األجانــب المتوفيــن )انظــر الملحــق 9(.

٭
٭
٭

افعل وال تفعل
اجعل إدارة الجثث جزًءا من كل خطة لمواجهة الكوارث.

ضع خطة ُمقدًَّما قبل وقوع كارثة يحتاج فيها أول المستجيبين للتعامل مع الجثث.
اعلم أن االستجابة المبكرة الجيدة تُسَهل وتزيد قطعًا عدد الجثث التي يتم تحديد هوية أصحابها.

ال تتجاهل الموتى عند التخطيط لمواجهة الكوارث.
ال تتجاهل احتياجات عائات الموتى.

♦
♦
♦
♦
♦

التخطيط والتنسيق

ّ
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3. الصحــة والســالمة– بمــا فيهما 
مخاطــر اإلصابــة بأمــراض معديــة 

قــد تُســبَبها الجثــث

األهداف
.1
.2

التشجيع على التعامل السليم مع الجثث.
تحسين فهم حقيقة أن الخطر من انتشار أمراض معدية من الجثث إلى أول المستجيبين والناس عموًما 

ضعيف للغاية.
ــة أو  ــواد الكيميائي ــبب الم ــار بس ــى أخط ــوي عل ــي تنط ــوارث الت ــل الك ــذا الفص ــي ه ــة: ال يُغَط ماحظ
اإلشــعاعات. فهــذه األخطــار تتجــاوز نطــاق وقــدرات أول المســتجيبين الذيــن ال ينبغــي أن ينخرطــوا فــي 
االســتجابة لمثــل هــذه الكــوارث. وال يُغَطــي هــذا الفصــل أيًضــا كل المتطلَّبــات التــي يجــب أن يراعيهــا 
أول المســتجيبين الذيــن يتعاملــون مــع الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض شــديدة العــدوى )مثــل اإليبــوال(. 
ويجــب الحصــول علــى تدريــب خــاص ومعــدات واقيــة خاصــة قبــل التعامــل مــع جثــث يشــتبه فــي أنهــا 

تحمــل عوامــل شــديدة العــدوى )انظــر الملحــق 6(. ويتصــل مــا يلــي أساًســا بالكــوارث الطبيعيــة.

لمحة عامة
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

ينشأ عقب معظم الكوارث الطبيعيـة خوف من أن تتسبب الجثث في انتشار األوبئة.
هــذا االعتقــاد العــام ال تدعمــه األدلــة، وغالبـًـا مــا تخطــئ وســائل اإلعــام فضــًا عــن بعــض األطبــاء 

والمختصيــن بشــؤون الكــوارث في نشــره.4
يدفــع الضغــط السياســي الناتــج عــن هــذه الشــائعات الســلطات إلــى اتخــاذ إجــراءات ال داعــي لهــا 
ــرام  ــى احت ــر إل ــذي يفتق ــن الجماعــي الســريع ال ــل الدف ــي( مث ــن المنظــور الطب ــا م ــَرر له )وال ُمب

ــواد المطهــرة". ــا يســمى "بالم ــى، ورَش م الموت
الجثث بوجه عام ال تتسبب في أوبئة بعد الكوارث الناجمة عن أخطار طبيعيـة.

السكان الناجون هم على األرجح المسؤولون عن انتشار األمراض.
الوقــت الوحيــد الــذي تُشــَكل فيــه الجثــث خطــًرا علــى الصحــة مــن انتشــار األوبئــة هــو عندمــا تكــون 
ــى الســا( أو حينمــا تقــع  الوفيــات ناجمــةً عــن مــرض شــديد العــدوى )مثــل اإليبــوال والكوليــرا وحمَّ

كارثــة طبيعيــة فــي منطقــة يكــون فيهــا هــذا المــرض متوطنـًـا.
مــن بيــن عواقــب ســوء إدارة الجثــث حــاالت االضطــراب النفســي التــي تعانيهــا عائــات الضحايــا 

لفتــرات طويلــة، والمشــاكل االجتماعيــة والقانونيــة.

الجثث وانتقال األمراض المعدية
يلقــى فــي العــادة ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة حتفهــم بســبب الجــروح أو الغــرق أو الحريــق وليــس ♦

بســبب األمــراض.
ــح أن يكــون الضحايــا مصابيــن عنــد وفاتهــم بأمــراض معديــة تســبب أوبئــة )مثــًا  مــن غيــر المرجَّ

الطاعــون، أو الكوليــرا، أو حمــى التيفوئيــد، أو الجمــرة الخبيثــة أو اإليبــوال(.
قــد يكــون بعــض الضحايــا مصابيــن بأمــراض مزمنــة ينقلهــا الــدم مثــل التهــاب الكبــد الوبائــي أو 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية أو داء الســل أو اإلســهال أو أمــراض معديــة أخــرى.
ــة فــي جســم الميــت لمــدة تختلــف بحســب طبيعــة  ــة المســببة للعــدوى حيـ ــات العضوي تبقــى الكائن
المــرض. وال يبقــى معظمهــا حيًــا أكثــر مــن 48 ســاعة علــى عكــس البعــض اآلخــر. يشــمل ذلــك 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية5 واإليبــوال.6

♦

♦

♦

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ
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الخطر الذي يتعرض له عامـة الناس
هنــاك احتمــال )لكــن لــم يتــم قياســه أو توثيقــه بعــد( أن تتعــرض ميــاه الشــرب المســتخرجة مــن اآلبــار ♦

لخطــر التلــوث بالبــراز المتســرب مــن الجثــث، وقــد يتســبب ذلــك فــي اإلصابــة باإلســهال.

الخطر الذي يتعرض له المتعاملون مع الجثث
ب منهــا البــراز أو ســوائل ♦ قــد تكــون جثــث الذيــن قتلــوا فــي الكــوارث ملطخــة بالــدم و/ أو قــد يتســرَّ

الجســم األخــرى )مثــل محتويــات المعــدة(.
يتعــرض األشــخاص الذيــن يدخلــون فــي اتصــال مباشــر مــع الــدم أو البــراز أو ســوائل الجســم األخــرى 

أثنــاء تعاملهــم مــع جثــث الموتــى لخطــر طفيــف لإلصابــة باألمــراض التالية:
♦

٭
٭
٭

)C( وجيم )B( فيروس التهاب الكبد الوبائي باء
فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز

أمراض اإلسهال.
ــديدة  ــراض ش ــبب أم ــة بس ــار األوبئ ــاء انتش ــى أثن ــث الموت ــة جث ــد مامس ــديدة عن ــر ش ــأ مخاط تنش
العــدوى. وتشــتمل األمثلــة علــى اإليبــوال، وغيرهــا مــن أنــواع الحمــى النزفيــة الفيروســية، والكوليــرا 

)انظــر الملحــق 6(.
ض المتعاملون مع الجثث أيًضا ألخطار أخرى: يتعرَّ

♦

♦
٭

٭

٭

ــارة  ــي المنه ــل المبان ــر )مث ــة بالمخاط ــات محفوف ــي بيئ ــل ف ــراء العم ــن ج ــروح م ــة بج اإلصاب
ــرض  ــخ( وم ــم، إل ــرارة الجس ــة ح ــاض درج ــرارة، وانخف ــات الح ــة، وضرب ــاض المتهالك واألنق

ــة(؛ ــال الترب ــن خ ــل م ــذي ينتق ــزاز )ال الك
المشــاكل النفســية االجتماعيــة، ومنهــا مــا ينجــم عــن الوصــم بالعــار مــن قبــل العائلــة أو األصدقــاء 

أو غيرهــم مــن أفــراد المجتمــع المحلــي بســبب دورهــم فــي التعامــل مــع الموتــى؛
المجتمعــات المحليــة )التــي قــد تكــون غاضبــة لفقــد أحبائهــا( والتــي ال ترحــب بــأول المســتجيبين 

المشــاركين فــي إدارة الجثــث.

احتياطات السالمـة للذين يتعاملون مع الجثث
ينبغي أن تأخذ االحتياطات الصحية واحتياطات السامة في الحسبان المخاطر البيئية القائمة.

قواعد النظافة األساسية تحمي العاملين من األمراض التي ينقلها الدم وسوائل الجسم األخرى. 
يجب أيًضا تدريب العاملين، ويُفضَّل أن يكون ذلك قبل وقوع الكارثة، على ما يلي:

♦
♦
♦

ومريلة، ٭ للمياه،  مقاومة  قفازات  األقل  على  ومنها  األساسية،  الشخصية  الحماية  معدات  استخدام 
وجزمات )انظر الشكل 3-1(؛

عدم مسح الوجه أو الفم باليدين؛
إدراك عدم ضرورة استخدام أقنعة الوجه؛

مع  التعامل  بعد  والصابون  بالماء  األيدي  غسل 
الجثث وقبل تناول الطعام؛

سيعاد  التي  والمابس  المعدات  كل  غسل 
استخدامها غساً جيًدا؛

تنظيف المركبات المستخدمة في نقل الجثث.

٭
٭
٭

٭

٭
ــن  ــث م ــع الجث ــد جم ــذر عن ــرف بح ــي التص ينبغ
األماكــن المغلقــة والتــي تفتقــر إلــى التهوئــة. فبعــد 
عــدة أيــام مــن التحلــل، يمكــن أن تتصاعــد غــازات 
ســامة قــد تشــكل خطــًرا )مثــل غــاز األمونيــا(.  
ــت  ــي لبعــض الوق ــواء النق ــول اله ــي دخ ــد ينبغ وق
ــض  ــي بع ــة. وف ــن المغلق ــة األماك ــل تهوئ ــن أج م
خاصــة  كمامــات  توفيــر  يلــزم  قــد  الظــروف، 
ــي  ــة والســامة، ف ــى الصح ــاظ عل ألغــراض الحف
ــة أو  حــاالت مــن بينهــا وجــود الغــازات أو األدخن

ــخ. ــامة... إل ــات الس الجزيئ
النفســي االجتماعــي  الدعــم  تقديــم  أيًضــا  يجــب 
لمــن يتعاملــون مــع الجثــث بمــا فــي ذلــك جلســات 
اســتخاص المعلومــات مــع الزمــاء والمــدراء. 
ويمكــن أيًضــا للزمــاء وأفــراد العائلــة والفئــات 

ــم. ــذا الدع ــم ه ــرى تقدي ــة األخ االجتماعي
ــات بشــأن  ــى توصي انظــر الفصــل 6 لاطــاع عل

ــث. ــاس الجث اســتخدام أكي

♦

♦

♦
األساســية:  الشــخصية  الحمايــة  معــدات   1-3 الشــكل 
قفــازات، ومريلــة، وجزمــات )الكمامــة التــي فــي يــده 

اختياريــة(

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول
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افعل وال تفعل
ــة انتشــال ♦ ــال البحــث وعملي ــدء أعم ــل ب ــع قب ــي لدخــول الموق ــص أمن ــى ترخي ــس الحصــول عل التم

ــث. ــع الجث وجم
تأكد من أن أول المستجيبين على علم بمخاطر الدخول في بيئات من المحتمل أن تكون خطرة.

تعامل مع الجثث بحذر واحترام.
اعلــم أنــه فــي الوفيــات الناجمــة عــن كــوارث طبيعيــة )كالــزالزل والفيضانــات واألعاصيــر( يكــون 
ــية  ــات األساس ــود االحتياط ــي وج ــيما ف ــة، ال س ــا للغاي ــة منخفًض ــراض المعدي ــال األم ــال انتق احتم

ــا. ــورة آنفً المذك
بلــغ النــاس بــأن الجثــث الناجمــة عــن كــوارث طبيعيــة ال تتســبَّب عموًمــا فــي حــدوث أوبئــة )مــا لــم 
تكــن الوفيــات بســبب مــرض شــديد العــدوى أو مــا لــم تكــن الكارثــة قــد حدثــت فــي منطقــة يكــون فيهــا 

مــرض شــديد العــدوى متوطنًــا(.
قَدم الدعم الازم للعمال الذين يساعدون في إدارة الجثث.

بيــن بــإدارة الجثــث حيثمــا تكــون الوفيــات ناجمــةً عــن أمــراض  ال تســمح ألول المســتجيبين غيــر الُمدرَّ
شــديدة العــدوى.

ــديد  ــرض ش ــا م ــن فيه ــة توطَّ ــي منطق ــث ف ــإدارة الجث ــن ب بي ــر الُمدرَّ ــتجيبين غي ــمح ألول المس ال تس
ــدوى.  الع

ال تســمح ألول المســتجيبين بــإدارة الجثــث فــي الكــوارث التــي تثيــر مخاطــر ناتجــة عــن مــواد كيميائيــة 
إشعاعات. أو 

♦

♦

♦
♦

♦

♦

الصحة والسامة– بما فيهما مخاطر اإلصابة بأمراض معدية قد تُسبَبها الجثث

ّ

ّ

♦
♦
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الدليلـــي  الرمـــز  تخصيـــص   .4
الخـــاص بـــكل جثـــة

الهدف
شرح كيفية تخصيص رمز دليلي خاص للجثث1.

لتفــادي فقــدان الجثــث، وضمــان التوثيــق الصحيــح لهــا وإمكانيــة تتبــع مكانهــا ومعرفتــه، وللمســاعدة 
فــي تحديــد هويــة أصحابهــا، يجــب تخصيــص رمــز دليلــي خــاص بــكل جثــة. 

ل عن كّل جثة . ويُلحق هذا الرمز الدليلي الخاص أيًضا بكل المعلومات التي تُجَمع وتُسجَّ
ينبغــي أن يكــون الرمــز الدليلــي الخــاص بــكل جثــة أكثــر مــن مجــرد رقــم. فيجــب أن يكــون مزيًجــا 

مــن نــص ورقــم لتفــادي االزدواجيــة واللبــس.
اإلجراءات

يجــب تخصيــص رمــز دليلــي خــاص )يشــتمل علــى نــص ورقــم تسلســلي( لــكل جثــة كاملــة أو ألي 
بقايــا بشــرية. 

يجب أال يتكرر الرمز الدليلي الخاص بكل جثة. 
يُوَصى باالتفاق مسبقًا على نهج موحد لوضع الرموز الدليلية الخاصة بالجثث.

علــى ســبيل المثــال، قــد يتألــف الرمــز الدليلــي الخــاص بالجثــث مــن ثاثــة أجــزاء: 1( اســم المــكان 
الــذي وجــدت فيــه الجثــة؛ و2( اســم الفريــق الــذي رصــد مــكان الجثــة؛ و3( رقــم. 

مــن شــأن إضافــة االســم الُمحــدَّد للمــكان الــذي وجــدت فيــه الجثــة واســم الفريــق الــذي اكتشــف الجثــة 
أن يُقــَوي الرمــز الدليلــي الخــاص بالجثــة. ويجــب أيًضــا تســجيل هــذا الرمــز الدليلــي الخــاص علــى 

اســتمارة المعلومــات الخاصــة بالجثــة )انظــر الملحــق 1(.
عنــد وضــع الرمــز الدليلــي الخــاص بالجثــة، يجــب عــدم اســتخدام رقــم بســيط فحســب، ألن هــذا الرقــم 

ر ويســبب اللبس.  قــد يتكــرَّ

♦

♦
♦
♦

♦

♦

ــكل  ــا ب ــة ومقترنً ــور الفوتوغرافي ــكل الص ــا ب ــة ملحقً ــاص بالجث ــي الخ ــز الدليل ــون الرم ــي أن يك وينبغ
ــا. ــة به ــة المتصل ــتمارات واألدل ــك االس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن الجث ــت م ــي جمع ــات الت البيان

بطاقة التعريف 
يعــرض الملحــق 3 مثــااًل لبطاقــة تعريــف يمكــن اســتخدامها لتســجيل الرمــز الدليلــي الخــاص بالجثــة، ♦

ــن  ــى بطاقتي ــي الخــاص عل ــز الدليل ن الرم ــدوَّ ــة. ويُ ــدة الخــاص بالجث ــك تســجيل تسلســل العه وكذل
مقاومتيــن للميــاه )أو ورقتيــن ُمغلفتيــن بغطــاء باســتيكي(، ثــم تثبــت البطاقتــان بإحــكام علــى مــا يلــي:

٭
٭

الجثة )مثًا بالمعصم أو بالكاحل( أو البقايا البشرية، و
ــا البشــرية )مثــًا كيــس الجثــة أو المــاءة أو الكيــس  الحقيبــة التــي تحــوي علــى الجثــة أو البقاي

ــا البشــرية(. المخصــص للبقاي

ّ
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افعل وال تفعل
♦
♦

خصص رمًزا دليليًّا لكل جثة بأسرع وقت ممكن. 
ثبت هذا الرمز الدليلي الخاص بالجثة )أو بالبقايا البشرية( وبالكيس الذي يحويها.

لة  تأّكــد مــن أن الرمــز الدليلــي الخــاص ُمــدَون بخــط واضــح علــى كل الصــور وكل البيانــات الُمســجَّ
عــن الجثــة.

ال تستخِدم رقًما بسيًطا فحسب كرمز دليلي خاص ألن هذا قد يُسبَب االزدواجية واللبس.

♦

♦

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول
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ـــة  ـــاط الصـــور الفوتوغرافي 5. التق
ـــث ـــات عـــن الجث وتســـجيل البيان

األهداف
.1
.2

لمحة عامة
.1

.2

.3

.4

مبادئ عامة

توضيح ضرورة توثيق الجثث بالصور الفوتوغرافية وبجمع وتسجيل بيانات بسيطة.
وْصف كيفية جمع وتسجيل الصور والبيانات المطلوبة.

قــد يســتغرق اســتقدام خبــراء العلــوم الجنائيــة عــدة أيــام أو مــدة أطــول، ولذلــك فــأول المســتجيبين هــم 
الذيــن ســتتاح لهــم الفــرص المبكــرة اللتقــاط الصــور الفوتوغرافيــة القيمــة وجمــع وتســجيل البيانــات 

عــن الجثــث. وتضيــع هــذه الفــرص الثمينــة مــع تحلــل الجثــث.
ــة بشــكل ســليم )تخصيــص  ــي: '1' انتشــال الجث ــى مــا يل ــة الجثــث إل ــد الصحيــح لهوي ويســتند التحدي
رمــز دليلــي خــاص بالجثــة، ووضــع بطاقــة تعريــف عليهــا، وتخزينهــا بشــكل مؤقــت إلــى أن تتســنّى 
اســتعادتها(؛ و'2' جمــع المعلومــات بمــا فــي ذلــك الصــور الفوتوغرافيــة عــن الجثــث فــي أقــرب وقــت 
ممكــن؛ و'3' مطابقــة هــذه المعلومــات بالمعلومــات المتاحــة عــن األفــراد المفقوديــن أو المعتبريــن فــي 

عــداد األمــوات )انظــر الفصــل 10(.⁷
مــن األفضــل المســارعة إلــى التصويــر الفوتوغرافــي لجثــث الموتــى وجمــع وتســجيل معلومــات عنها. 
ومــع ذلــك، يمكــن ألول المســتجيبين أن يجمعــوا معلومــات قيَمــة ألغــراض تحديــد هويــة الجثــث حتــى 

فــي مرحلــة الحقــة مــن تحلُّلهــا.
ــواردة فــي الملحــق 1 فــي جمــع معلومــات  ــة ال يمكــن اســتخدام اســتمارة المعلومــات الخاصــة بالجث

ــة تســاعد فــي وقــت الحــق علــى تحديــد هويــة أصحــاب الجثــث. بســيطة وقيَم

ــة  ــمي لهوي ــد الرس ــيلة للتحدي دة كوس ــرَّ ــن الُمج ــث بالعي ــى الجث ــري عل ف البص ــرُّ ــى التع ــد عل يُعتَم
أصحابهــا فــي الظــروف العاديــة خــال الفتــرة التــي تســبق بــدء تحلُّــل الجثــث وبمســاعدة األخصائييــن.  
ف البصــري خاطئــة.  أمــا بعــد حــدوث الكــوارث وفــي غيــاب إشــراف الخبــراء، قــد تكــون نتائــج التعــرُّ

وتُســبَب هــذه األخطــاء ضيقًــا شــديًدا ومشــاكل قانونيــة لألقــارب المحزونيــن وإحراًجــا للســلطات.
ويزيــد وجــود جــروح أو تحلــل الجثــة أو وجــود دمــاء أو ســوائل أو تلطــخ مــن احتمــاالت الخطــأ فــي 

ف البصــري بالعيــن المجــردة، ال ســيما عندمــا يكــون ذلــك فــي منطقــة الــرأس. نتائــج التعــرُّ
يلزم االستعانة بخبراء في العلوم الجنائية لتحديد هوية أعداد كبيرة من الجثث. 

ف البصــري وحــده، وإنمــا اســتكمال هــذا بتطبيــق  ــل عــدم االعتمــاد علــى التعــرُّ فــي الكــوارث، يُفضَّ
ــار  ــع، وفحــص األســنان، و/ أو اختب ــة المعلومــات، وبصمــات األصاب ــل مطابق ــة )مث ــر إضافي معايي
الحمــض النــووي(. ويعتمــد نجــاح أي مــن هــذه التطبيقــات اعتمــاًدا كبيــًرا علــى الخطــوات المبكــرة 
الرئيســية التــي يتخذهــا أول المســتجيبين، ومــن ذلــك تخصيــص رمــز دليلــي خــاص لــكل جثــة ووضــع 
ــة  ــات الخاص ــتمارة المعلوم ــتيفاء اس ــا واس ــة له ــور فوتوغرافي ــاط ص ــا، والتق ــف عليه ــة تعري بطاق
بالجثــة. ويجــب أن تحمــل بطاقــة التعريــف بالجثــة، وكذلــك االســتمارة الخــاص بهــا، الرمــز الدليلــي 

الخــاص.
يجــب معاملــة البقايــا البشــرية المنفصلــة كمــا لــو كانــت جثــة كاملــة، وعــدم افتــراض أن هــذا الجــزء 

المنفصــل يخــص جثــة مجــاورة لــه أو قريبــة منــه. 

♦

♦

♦
♦

♦

ّ

ّ

ّ
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الصــور الفوتوغرافيــة )إلزاميـــة– إذا كان الوضــع يســمح بذلــك 
وإذا كانــت معــدات التصويــر متوفــرة(

لســنا فــي حاجــة إلــى التأكيــد علــى أهميــة التصويــر الفوتوغرافــي المبكــر الــذي يســبق تحلــل الجثــة. إذا ♦
كان األمــر ممكنـًـا، فيجــب أخــذ صورفوتوغرافيــة للجثــة عِقــب تخصيــص الرمــز الدليلــي الخــاص بهــا 

وذلــك عنــد انتشــال الجثــة. ولعــل هــذه تكــون أهــم مســاهمة تمّكــن مــن تحديــد هويــة صاحــب الجثــة. 
يجــب أن تتضمــن كل الصــور الفوتوغرافيــة الرمــز الدليلــي الخــاص بالجثــة، وأن يكــون مــن الســهل 
ــة فقــط، إذا  ــدة مــن أجــل الصــور الفوتوغرافي ــة تعريــف جدي ــد يســتلزم هــذا إعــداد بطاق ــه. وق قراءت
كانــت بطاقــات التعريــف التــي جــرى بالفعــل تثبيتهــا علــى الجثــة أصغــر مــن الــازم أو إذا كان يتعــذر 

اســتخدامها فــي كل الصــور. 
إذا كانت آالت التصوير الرقمية متوفرة، فإنها تتيح سهولة تخزين الصور وتوزيعها.

يجب تنظيف الجثة تنظيفًا كافيًا حتى تظهر بوضوح مامح الوجه والمابس في الصور.
يجب أن تشتمل الصور الفوتوغرافية صور منفصلة كما يلي:

ــي    ــز الدليل ــل الرم ــة تحم ــق، إدراج صــور إضافي ــت الح ــي وق ــروف، أو ف ــمحت الظ ــن، إذا س يمك
ــي: ــا يل ــن م ــة، وتبيّ الخــاص بالجث

يجب، عند التقاط الصور، أن يؤخذ ما يلي في االعتبار:

يجــب أن تكــون عدســة الكاميــرا عموديــة علــى الســطح المــراد تصويــره للحــد مــن أي تشــويه لهــا. 
ــن  ــن، ولك ــرأس أو القدمي ــد ال ــف عن ــت واق ــةً وأن ــة كامل ــط صــورة الجث ــال، ال تلتق ــبيل المث ــى س عل

ــة. ــد مســتوى منتصــف الجث ــى جانبهــا، عن التقطهــا وأنــت واقــف إل

♦

♦
♦
♦

٭
٭
٭

صورة أمامية للجثة بكامل امتدادها )الشكل 1-5(
صورة أمامية لكامل الوجه. )الشكل 2-5(

صورة ألي مامح مميزة واضحة وأمتعة شخصية )الشكان 5-3 و6-5(
صورة ألي مامح مميزة واضحة وأمتعة شخصية )األشكال من 5-2 إلى 6-5(

يُفضَّل أيًضا وجود مقياس.

الجزء األعلى من الجثة
الجزء األسفل من الجثة

لقطات جانبية للوجه
أي أمتعة شخصية

الصور غير الواضحة لن تكون مفيدة.
يجب التقاط الصورة قريبًا من الجثة. ويجب أن يمأل الوجه عند تصويره اإلطار بأكمله.

٭
٭

♦

٭
٭
٭
٭

♦
٭
٭

♦
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5-1: صورة أمامية للجثة بكامل امتدادها

5-3: صورة ألي مامح مميزة وأمتعة شخصية5-2: صورة أمامية لكامل الوجه

5-6: صورة ألي مامح مميزة وأمتعة شخصية5-4: صورة ألي مامح مميزة وأمتعة شخصية

الشكل 5: أمثلة لصور فوتوغرافية مناسبة ألغراض التوثيق وقت انتشال الجثة
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معلومات عن الجثث
يجـب، فـي أسـرع وقـت ممكـن، جمـع البيانات األساسـية المتعلقـة بكل جثة، مثـل حالتها العامـة، وحالة ♦

حفظهـا، والخصائـص البدنيـة، والمظهـر الخارجـي. ومـع إدراك أن ذلـك سـيكون فـي غالـب األحيـان 
صعبًـا، فإنـه يجـب بـذل كل جهـد ممكـن لتحقيقـه قبـل بدء تحلـل الجثة.

يجـب تسـجيل البيانـات فـور بـدء عمليـة انتشـال وجمـع الجثـث. وتُنصـح فـرق انتشـال وجمـع الجثـث 
بتعيين شـخص ليكون مسـؤواًل عن تسـجيل المعلومات عن الجثث ومواقع انتشـالها باسـتخدام اسـتمارة 
المعلومات الخاصة بالجثة )الملحق 1(. وهي اسـتمارة بسـيطة تحتوي على المعلومات األساسـية التي 

يجـب تسـجيلها عـن الجثـة والمـكان الذي انتشـلت منه. 
أي مقتنيـات شـخصية أو أغـراض أخـرى مرتبطـة ارتباًطـا واضًحـا بجثـة معينـة يجـب أن تظـل مـع 
الجثـة، وتوضـع فـي كيـس الجثـة أو فـي وعـاء، ويتـم تسـجيلها تحـت الرمـز الدليلـي الخـاص بالجثـة.⁸ 
وبذلـك، يمكـن تقليـل احتمـال ضيـاع األمتعـة الشـخصية أو وضعهـا فـي غيـر الموضـع الصحيـح إلـى 

أقـل حـد ممكن.
يجـب الحـرص علـى القـدرة علـى تتبـع مـكان الجثـث والمقتنيـات الشـخصية المصاحبة لها ومـا يتصل 
بهـا مـن معلومـات )اسـتمارة المعلومـات الخاصـة بالجثـة والصـور الفوتوغرافيـة... إلـخ( فـي جميـع 
مراحـل هـذه العمليـة. ولهـذا الغـرض، يوصـى بشـدة باتخاذ اسـتمارة المعلومـات الخاصة بالجثة سـجاً 
فـي إطـار مسـار تسلسـل العهـدة الخـاص بالجثـة )الملحـق 1، القسـم دال( حينمـا يتـم تسـليم الجثـث أو 

الوثائـق المتصلـة بهـا إلـى سـلطة مختصـة أخرى.

يجـب دائًمـا تسـجيل البيانـات التاليــة مع الرمـز الدليلي الخاص بالجثة واسـتخدام االسـتمارة المقدمة في 
الملحق 1 )اسـتمارة المعلومـات الخاصة بالجثة(:

يجب أيًضا تسجيل ما يلي:

♦

♦

♦

التسجيل )إلزامي(
♦

ف عليه دون الفحص الكامل للجسم(٭ الجنس )إذا كان يمكن التعرُّ
) الفئة العمرية التقريبية )رضيع، طفل، مراهق، بالغ، مِسنٌّ

المقتنيات الشخصية )المجوهرات، المابس، بطاقة الهوية الشخصية، رخصة القيادة، إلخ(
العامات المميزة الواضحة على الجلد )مثل الوشوم والندوب والوحمات( دون نزع المابس

أي تشوه واضح.

٭
٭
٭
٭

♦
٭
٭

الطول
لون الشعر وطوله

السمات الواضحة لألسنان. ٭

الحفظ المأمون )إلزامي(
بعــد فحــص وتســجيل وتصويــر المقتنيــات الشــخصية الخاصــة بالجثــة، ينبغــي تــرك هــذه األمتعــة علــى ♦

الجثــة أو فــي المابــس التــي ُوِجــدت فيهــا. 
ينبغي ترك المابس على الجثة. ♦

تحديد هوية صاحب الجثة وتسليمها إلى األقارب
تقع مسؤولية تحديد هوية أصحاب الجثث وتسليمها على عاتق السلطات. ♦

التحديـد العلمـي لهويـة الجثـث هـو مجـال خبـراء العلـوم الجنائيـة الذيـن يُطبَقـون مبـادئ اإلنتربـول 
التوجيهيـة لتحديـد هويـة ضحايـا الكـوارث. ويجـب إشـراك هـؤالء الخبراء فـي عملية تحديـد الهوية إذا 

كانـت االسـتعانة بهـم متاحـة.
لكن من الُمسلَّم به أن االستعانة بخبراء في العلوم الجنائية قد ال تكون متاحة في بعض السياقات. 

فـي مثـل هـذه الظـروف، فإنـه لزيـادة موثوقيـة التعـرف البصـري، ينبغي أن تتـم المشـاهدة في ظروف 
تخفـف، إلـى أدنـى حـد ممكـن، مـن الضغـط االنفعالي الذي تسـببه هـذه الرؤيـة لألقربـاء المحزونين.

تـزداد الموثوقيـة عنـد مشـاهدة صـور تتميـز بجـودة عاليـة، ال سـيما إذا كانـت قـد التقطـت قبـل تحلـل 
ا شـديًدا لألقـارب المنكوبيـن. الجثـة، مـع إدراك أن هـذا أيًضـا يُسـبِّب ضغًطـا انفعاليًـّ
يمكن استكمال هذا من خال مشاهدة صور فوتوغرافية للمابس واألمتعة الشخصية.

يساِعد وجود الرمز الدليلي الخاص بالجثة الموجود في الصورة على استعادة الجثة الصحيحة.
ينبغـي تخزيـن الجثـث التـي يتعـذر تحديـد هويـة أصحابهـا بالشـكل السـليم )راجـع الفصـل 8(، إلـى أن 

يتمكَّـن خبـراء العلـوم الجنائيـة مـن فحصها.

♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦
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افعل وال تفعل
♦
♦

استخِدم استمارة المعلومات الخاصة بالجثة واستوفِها بخط واضح. 
اتَّبــع اإلرشــادات الخاصــة بالتصويــر– فوجــود صــور واضحــة تُلتقــط فــي أســرع وقــت ممكــن قبــل 
تحلّــل الجثــة، وعليهــا الرمــز الدليلــي الخــاص ظاهــًرا للعيــان، ضــروري لتحديــد هويــة صاحبهــا فــي 

وقــت الحــق.
ــا  ــث )إال مــن أجــل فحصه ــات شــخصية أو أغــراض أخــرى مــن الجث ــس أو مقتني ــزع أي ماب ال تن
وتســجيلها وتصويرهــا(، ألنهــا قــد تكــون ُمؤَشــرات قيَمــة تســاعد فــي التحديــد الاحــق لهويــة صاحــب 

الجثــث.

♦

التقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل البيانات عن الجثث
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6. عملية انتشال وجمع الجثث

الهدف
.1

لمحة عامة
.1

وصف النهج الذي ينبغي اتباعه في عملية انتشال وجمع الجثث.

ينبغي إياء إنقاذ الناجين واالعتناء بهم أولوية على عملية انتشال وجمع الجثث.
االنتشال السليم للجثث وجمعها قد يُسَهان كثيًرا التحديد الاحق لهوية أصحابها. 

نــوع الكارثــة وطبيعــة المنطقــة المنكوبــة لهمــا أثــر كبيــر علــى عمليــة انتشــال وجمــع الجثــث )مثــًا 
زلــزال، إعصــار، انهيــار أرضــي، مجتمــع محلــي فــي منطقــة نائيــة، مدينــة( وعلــى الوقــت الــذي 

تســتغرقه.
هــذا الجــزء مــن العمليــة أساســي فــي التحديــد الاحــق لهويــة الجثــث، ويجــب قراءتــه إلــى جانــب 
ــد  ــي ق ــة الت ــراض المعدي ــة باألم ــا مخاطــر اإلصاب ــا فيهم ــث "الصحــة والســامة– بم الفصــل الثال
تُســبَبها الجثــث" والفصــل الرابــع "تخصيــص الرمــز الدليلــي الخــاص بــكل جثــة " والفصــل الخامــس 

"التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة وتســجيل البيانــات عــن الجثــث".
عنــد تخطيــط هــذه المرحلــة، يجــب مراعــاة تخصيــص رمــز دليلــي خــاص لــكل جثــة، والتقــاط صــور 

لهــا وتســجيل بيانــات عنهــا وقت انتشــالها.

.2

.3

.4

.5

تحديد مكان الجثث
ــات المســتجيبة ♦ ــن الجه ــم م ــاء وغيره ــة واألصدق ــن العائل ــل الناجــون م ــذا العم ــوم به ــا يق ــا م غالبً

ــى. األول
وتصل عامة في وقت الحق فرق ُمنظَّمة ذات خبرة للبحث عن الجثث وجمعها.

يجــب التشــديد علــى مخاطــر انتشــال الجثــث مــن المبانــي المنهــارة وغيرهــا مــن األماكــن الخطــرة 
التــي تصاحــب فــي العــادة الكــوارث. ومــن المعــروف جيــًدا أنــه قــد تحــدث إصابــة بجــروح أو وفــاة 
ــغ  ــام البال ــث. ويجــب االهتم ــع الجث ــاء جم ــيما أثن ــوارث ال س ــة الك ــن مراحــل مواجه ــر م ــي كثي ف

باحتياطــات الصحــة والســامة خــال مراحــل هــذه العمليــة.

♦
♦

ّ

ّ
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عملية انتشال وجمع الجثث
ــة ♦ ــد هوي ــة تحدي ــي عملي ــي وقــت الحــق ف ــه يســاعد ف ــث ألن ــة لانتشــال الســريع للجث تُعطــى األولوي

ــات  ــث العملي ــال الجث ــوق انتش ــن يجــب أال يع ــن. ولك ــية للناجيـ ــاة النفس ــن المعان ــل م ــا ويقل أصحابه
األخــرى الراميـــة إلــى مســاعدة الناجيـــن.

ــة  ــور الفوتوغرافي ــاط الص ــة والتق ــكل جث ــاص ل ــي الخ ــز الدليل ــّدد الرم ــو أن يح ــل ه ــع األمث الوض
ــا الــذي يجــري فيــه نقــل الجثــة )انظــر  لهــا وتوثيــق بياناتهــا وتأميــن التوثيــق فــي نفــس الوقــت تقريبً

الفصليــن 4 و5(.
يصعب التعامل مع جثث البالغين ويتطلَّب نقلها في العادة شخصين على األقل. 

تمثل سامة فريق انتشال الجثث وجمعها أهمية بالغة.
يجــب أن يكــون القائمــون علــى انتشــال وجمــع الجثــث علــى درايــة بالفصــل الثالــث الخــاص بالصحــة 

والسامة.

♦

♦
♦
♦

في حالة توافر أكياس الجثث أو ما يماثلها من أدوات التخزين
يجــب وضــع الجثــة فــي كيــس فــي مــكان انتشــالها. وبوجــه عــام، يجــب أن يشــترك شــخصان علــى ♦

األقــل فــي وضــع جثــة اإلنســان البالــغ فــي كيــس الجثــة )األشــكال 6-1 إلــى 6-6(.
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الشكل 6-2الشكل 1-6

الشكل 6-4الشكل 3-6

الشكل 6-6الشكل 5-6

األشــكال مــن 6-1 إلــى 6-6: تـُـدار الجثــة علــى نفســها مــن أجــل وضعهــا فــي الكيــس المخصــص لهــا: يُثبــت الرمــز الدليلــي الخــاص فــي 
معصــم الجثــة الموضوعــة علــى األرض )الشــكل 6-1(، ثــم تــدار علــى نفســها لتســتقر علــى جانبهــا )الشــكل 6-2(. يُطــَوى جــزء مــن كيــس 
ــى ظهرهــا )الشــكل  ــد عل ــة لترق ــدار الجث ــى األرض )الشــكل 6-2(. ت ــة عل ــا، ويُوضــع الجــزء المطــوي مجــاِوًرا لظهــر الجث ــة جزئيًّ الجث
6-3(. يتــم بســط الجــزء المطــوي مــن كيــس الجثــة )الشــكل 6-4(، ويُغلَــق الكيــس )الشــكل 6-5(. توضــع بطاقــة التعريــف علــى الكيــس 

)الشــكل 6-6(.

عملية انتشال وجمع الجثث
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في حالة عدم توافر أكياس الجثث أو ما يماثلها من أدوات التخزين
فــي حــال عــدم توفــر أكيــاس الجثــث، فــإن أفضــل طريقــة لنقــل الجثــة هــي أن يقــف شــخصان علــى 

جانبــي الجثــة.
فيســنِد أحدهمــا الــرأس ومنطقــة الحــوض، ويســنِد اآلخــر أعلــى الظهــر وأســفل الفخذيــن لرفــع الجثــة 

ونقلهــا.
وفــي الحــاالت األخــرى، مــع الجثــث الثقيلــة وفــي وجــود شــخص ثالــث يســاعد فــي هــذه العمليــة، يقــف 
شــخص عنــد طــرف الجثــة مــن ناحيــة الــرأس ليســند الــرأس والكتفيــن، ويقــف الشــخصان اآلخــران 
علــى جانبــي الجثــة ليســندا الظهــر ومنطقــة الحــوض والســاقين. وفــي هــذا التشــكيل، يكــون القدمــان 

فــي المقدمــة عنــد التحــرك بالجثــة.

♦

♦

♦

بعد انتشال الجثة
♦

♦

بعــد انتشــال وجمــع الجثــث، ينبغــي حفظهــا فــي أشــد األماكــن بــرودة، وحمايتهــا مــن أشــعة الشــمس 
المباشــرة وآكات الجيــف وتخزينهــا فــي مــكان آمــن بعيــًدا عــن أنظــار العامــة. 

وفــي الوضــع األمثــل، ينبغــي وضــع كل جثــة فــي كيــس أو فــي أداة تخزيــن مماثلــة، إن لــم يكــن هــذا 
قــد تــم بعــد.

وإذا أقيم مركز لتجميع الجثث )انظر الفصل 7(، فيجب أن تنقل الجثث إليه لمتابعة معالجتها.  ♦

افعل وال تفعل
♦

♦

♦

ف  اعلــم أن انتشــال الجثــث بصــورة ســليمة سيســاعد علــى صــون كرامــة أصحابهــا ويســاهم فــي التعــرُّ
علــى هويتهــم.

ــن تخصيــص رمــز دليلــي خــاص بهــا والتقــاط صــور  اعلــم أن انتشــال الجثــث بصــورة الئقــة يتضمَّ
فوتوغرافيــة لهــا واســتيفاء اســتمارة المعلومــات الخاصــة بالجثــة. 

حافظ على المعلومات التي ُجِمعَت من الفقدان.
ال تعيق أو تعرقل العمليات التي تركز على إنقاذ الناجين أو مساعدتهم. ♦
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7. التخزين المؤقت للجثث

الهدف
وصف الخيارات الممكنة للتخزين الُمؤقَّت للجثث والهدف من هذا التخزين.1.

لمحة عامة
في أعقاب وقوع كارثة يتم تجاوز القدرة العادية على االستجابة، وسرعان ما تضيع القدرة على معالجة 

الجثث. ما يجعل من تخزين الجثث بصورة مؤقتة أمًرا ضروريًّا.
والغرض من التخزين المؤقت للجثث هو مراعاة االحترام الواجب لها والحفاظ عليها وحمايتها قَْدر 

اإلمكان، وتحسين إمكانية تحديد هوية أصحابها.
بعد مرور 12 إلى 48 ساعة على الوفاة، قد يصل تحلل الجثة في ظّل مناخٍ حارإلى مرحلة متقدمة 

جدًّا مما يعذّرالتعرف على الوجـه.
يجب إنشاء مركز للجمع حيث يتم تخزين الجثث بشكل مؤقت، كما يمكن جمع وتسجيل المعلومات عن 

الجثث )بما في ذلك الصور الفوتوغرافية( في هذا المركز إن لم يكن ذلك قد تم بعد .
وفي أعقاب جمع المعلومات، يمكن دفن الجثث التي لم تتحدَّد هوية أصحابها دفنًا مؤقتًا إذا لم تتوفّر 

طريقة أفضل لتخزينها بشكٍل مؤقت. 

.1

.2

.3

.4

.5

خيارات التخزين
مهمــا كان خيــار التخزيــن المســتخدم، يجــب وضــع الجثــة أو البقايــا البشــرية داخــل كيــس للجثــث أو ♦

مــا شــابه قبــل تخزينهــا.
ــز  ــى الرم ــاظ عل ــة بالباســتيك للحف ــة مغلف ــاء أو ورق ــة للم ــف مقاوم ــات تعري ــي اســتخدام بطاق ينبغ
ــاس الجثــث/  ــى أكي ــى الجثــث أو عل ــي الخــاص عل ــة. وال يُكتــب الرمــز الدليل ــي الخــاص بالجث الدليل
ــاء  ــة أثن ــن الجث ــاءة ع ــد تنفصــل الم ــه ق ــا أن ــهولة كم ــه بس ــادي إزالت ــك لتف ــرةً وذل ــاءات مباش الم

ــن. التخزي
ــي المــكان المناســب  ــي ينبغــي وضعهــا ف دة الت ــرَّ ــل الُمب ــات النق ــن هــو حاوي ــار األفضــل للتخزي الخي

ــًا كجــزء مــن مركــز جمــع الجثــث(. )مث
ــم  ــن المنظ ــي: '1' التخزي ــة ه ل ــارات الُمفضَّ ــإن الخي ــة، ف دة متاح ــرَّ ــل الُمب ــات النق ــن حاوي ــم تك إذا ل
ــل أن يكــون  ض ألشــعة الشــمس المباشــرة ويُفضَّ فــي موقــع محمــي بــارد قــدر اإلمــكان )غيــر معــرَّ

ــاه(. ــت )انظــر أدن ــن المؤق مغطــى(؛ أو '2' الدف

♦

♦

♦

التبريد
ــة  ــة )35.6 و39.2 درج ــات مئوي ــن 2 و4 درج ــرارة بي ــة ح ــد بدرج ــو التبري ــل ه ــار األفض الخي

فهرنهايــت(.
يمكــن اســتعمال حاويــات النقــل المبــردة المجهــزة برفــوف والتــي تســتخدمها شــركات الشــحن التجاريــة 

مــن أجــل تخزيــن مــا يصــل إلى 50 جثـــة.
نــادًرا مــا يتوفــر العــدد الكافــي مــن الحاويــات فــي موقــع الكارثــة، لــذا ينبغــي اســتخدام خيــارات تخزيــن 

بديلــة مثــل غرفــة أو مــكان بــارد ومحمــي إلــى أن يصبــح التبريــد متاًحــا.

♦

♦

♦
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♦

٭

الدفن الُمؤقَّت
يشــّكل الدفــن الُمؤقَّــت عقــب تخصيــص الرمــز الدليلــي الخــاص بالجثــة والتقــاط الصــور الفوتوغرافيــة 
لهــا واســتيفاء اســتمارة المعلومــات الخاصــة بالجثــة خيــاًرا جيــًدا للتخزيــن الُمبَكــر فــي ظــّل غيــاب أي 
وســيلة أخــرى، وعندمــا تبــرز الحاجــة إلــى تخزيــن مؤقــت لمــدة أطــول، وحيثمــا ال يتعــارض ذلــك 

مــع األعــراف المحليــة.
ــح  ــذي يتي ــى الســطح، األمــر ال ــه عل ــا هــي علي ــادة مم ــي الع ــى ف درجــة الحــرارة تحــت األرض أدن

ــف. ــك مــن آكات الجي ــي ذل ــا ف ــة بم ــا وحماي ــًدا طبيعيًّ تبري
ــد  ــة تحدي ــان إمكاني ــى ضم ــة المســاعدة عل ــة بغي ــة التالي ــت بالطريق ــن المؤق ــع للدف يجــب تشــييد مواق

ــت الحــق: ــي وق ــث ف ــا واســتعادة الجث موقعه

♦

♦

تُســتخدم المقابــر الفرديــة إذا كان عــدد الجثــث صغيــًرا، والقبــر الخندقــي بحيــث تكــون الجثــث 
متوازيــة مــع بعضهــا بعًضــا إذا كانــت األعــداد كبيــرة.

يجــب أن يتــم الدفــن علــى عمــق 1.5 متــر وعلــى بعــد 200 متــر علــى األقــل مــن مصــادر ميــاه 
الشرب. 

فــي حالــة الدفــن الجماعــي، يجــب تــرك مســافة 0.4 متــر بيــن كل جثــة وأخــرى )انظــر الشــكل 
)1-7

وضع الجثث جنبًا إلى جنب على مستوى واحد فقط )وليس بعضها فوق بعض(.
وضــع بطاقــة تعريــف علــى كل جثــة، وعامــة تشــير إلــى مواضعهــا علــى مســتوى األرض، بمــا 

فــي ذلــك الرمــز الدليلــي الخــاص للجثــة.
النظر في خيار دفن الجثث بوضعية معاكسة )خلف خاف( إذا اقتضت الضرورة.

رســم خريطــة توضيحيــة لمــكان الدفــن تُبيَــن موقــع الجثــث مــن خــال اســتخدام الرمــز الدليلــي 
الخــاص )انظــر الفصــل 4(.

٭

٭

٭
٭

٭
٭

الثلج
ــد( ألنــه ينتــج ثانــي أكســيد الكربــون ♦ ال يُوصــى باســتخدام الثلــج الجــاف )ثانــي أكســيد الكربــون الُمجمَّ

الســام، وقــد يُســبَب "حروقًــا" بــاردة، كمــا أنــه يمثــل مشــكلة لوجســتية كبيــرة.
د( حيثما أمكن ألن: يجب تفادي استخدام الثلج )الماء الُمجمَّ ♦

الثلج يذوب سريعًا في المناخات الحارة، ويتطلَّب األمر كميات كبيرة منه.٭
ذوبان الثلج يُنتِج كميات كبيرة من مياه الصرف الملوثة التي قد تُسبَب أمراض اإلسهال.

يخلق التخلُّص من مياه الصرف هذه مشاكل إضافية في إدارة الجثث.
قد يتسبَّب الماء في تلف الجثث والمقتنيات الشخصية )مثل بطاقات تحديد الهوية(.

٭
٭
٭

افعل وال تفعل
يجب تخزين الجثث بطريقة تحفظ كرامة أصحابها.♦

يجــب اســتخدام خيــارات التخزيــن المؤقــت حســب الحاجــة لحمايــة الجثــث وتيســير التعــرف الاحــق 
علــى هويــة أصحابهــا.

يجب عدم استخدام الثلج الجاف.

♦

♦
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الشكل 7-1: الدفن الُمؤقَّت للجثث في تاياند عقب كارثة التسونامي في 26 كانون األول/ ديسمبر 2004
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ـــث  ـــل األمـــد للجث ـــن طوي 8. التخزي
مكانهـــا  بتتبـــع  يســـمح  الـــذي 

وتنظيمهـــا

األهداف
حفــظ كرامــة الموتــى مــن خــال التمّكــن مــن تتبــع مكانهــا ومعرفتــه مــا يســّهل الوصــول إليهــا فــي كل 

المراحــل، بدايــةً مــن وقــت انتشــالها حتــى وقــت حفظهــا.
ــم يطلبهــا  ــم تُحــدَّد هويــة أصحابهــا أو التــي ل وْصــف أســلوب التخزيــن طويــل األمــد للجثــث التــي ل

ــد هويــة أصحابهــا. ــة تحدي ــة التحقيقــات ومحاول ــة المرتبطــة بهــا مــن أجــل مواصل أحــد، واألدل
ضمان معرفة مكان كل جثة بدقّة باالضافةً إلى المعلومات المتعلقة بها والمقتنيات الشخصية. 

توفير مكان للعائات والمجتمعات المحلية لتأبين أحبائها الذين لم يتم تحديد هويتهم بعد.

.1

.2

.3

.4

لمحة عامة
يجــب تســليم جميــع الجثــث التــي تــم التعــرف علــى هويــة أصحابهــا إلــى األقــارب أو إلــى المجتمعــات 

المحليــة مــن أجــل معاملتهــا وفقـًـا لألعــراف والتقاليــد المحليـــة.
يجــب اللجــوء إلــى التخزيــن طويــل األمــد )أو إلــى وســيلة حفــظ أخــرى، تبعـًـا للتقاليــد المحليــة( لحفــظ 

الجثــث التــي لــم يتــم تحديــد هويــة أصحابهــا أو لــم يطلبهــا أحــد.
يجــب حفــظ الجثــث التــي لــم يتــم تحديــد هويــة أصحابهــا أو التــي لــم يطلبهــا أحــد وتوثيقهــا علــى النحــو 

المائــم مــن أجــل التحديــد الاحــق لهويــة أصحابهــا وتســليمها إلــى األقــارب.

.1

.2

.3

طريقة حفظ الجثث والتخزين طويل األمد
ــل فــي حــال وجــود أعــداد كبيــرة مــن القتلــى، وهــو أكثــر الطــرق فعاليــة ألنــه ♦ الدفــن هــو الخيــار الُمفضَّ

يحافــظ علــى األدلــة الازمــة لتحديــد هويــة أصحابهــا في المســتقبل.

شروط الدفن
ــة ♦ ــة ومحمي ــدود واضح ــث ذات ح ــن الجث ــة مخصصــة لدف ــون منطق ــن ليك ــكان ُمعيَّ ــد م ــب تحدي يج

ــق 7(. ــر الملح )انظ
يجب إجراء دراسة متأنية لموقع الدفن، وأعراف السكان المحليين ورغباتهم وملكية األرض.

ينبغي أن يكون الموقع المختار مقبواًل لسّكان المجتمعات المحلية القريبة منه. 
يجب أن يكون الموقع على مقربة كافية من المجتمع المنكوب من أجل إتاحة زيارته.

يجــب وضــع عامــة واضحــة علــى مــكان دفــن الجثــث وإحاطتــه بمنطقــة عازلــة بعــرض 10 أمتــار 
علــى األقــل إلتاحــة زراعــة نباتــات عميقــة الجــذور وعــزل الموقــع عــن المناطــق المأهولــة.

ــون  ــكان أن تك ــْدر اإلم ــتَحب ق ــة. يُس ــاه الجوفي ــتوى للمي ــى مس ــة، وأعل ــة الترب ــاة طبيع ــب مراع يج
ــووي. ــض الن ــكُّك الحم ــاه وتف ث المي ــوُّ ــع تل ــة لمن ــة( وقلوي ــة– طيني ــة )رملي ــة جاف ظــروف الترب

♦♦♦
♦
♦
♦

♦
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تجنَّب استخدام أكياس جثث قابلة للتحلل الحيوي أو منتجات جيرية أو كيميائية أخرى.♦
فــي الظــروف االســتثنائية، قــد تكــون المقابــر الخندقيــة، حيــث يتــم وضــع الجثــث بطريقــة متوازيــة، 

ــا ومقبــواًل إذا أُحِســنت إدارتهــا. أمــًرا ضروريًّ
♦

تشييد المقابر
♦
♦

ينبغي دفن البقايا البشرية في قبور فردية تحدد بعامات واضحة.
فــي حــاالت الكــوارث الكبيــرة جــدًّا )مثــًا أعــداد الوفيــات كبيــرة للغايــة والمــوارد و/ أو القــدرة علــى 

حفــر القبــور الفرديــة محــدودة(، تكــون المقابــر الخندقيــة الحــل الوحيــد.
يجــب أن تكــون مواقــع الدفــن علــى مســافة 30 متــًرا علــى األقــل مــن الينابيــع أو المجــاري المائيــة 

و200 متــر مــن أي بئــر أو مصــدر لميــاه الشــرب.
قــد تشــير الطقــوس الدينيـــة الســائدة إلــى تفضيــل وضــع الجثــث فــي اتجــاه معيــن )مثــًا توجيــه الــرأس 

نحــو الشــرق أو تجــاه مّكــة المكّرمــة(.
يوضــع فــي المقبــرة الجماعيــة صــّف واحــد مــن الجثــث وتكــون موازيــة لبعضهــا البعــض، وتفصــل 

بيــن كل جثــة وأخــرى مســافة 0.4 متــر.
على الرغم من عدم وجود توصيات معيارية بشأن عمق القبر، يقترح ما يلي:

♦

♦

♦

♦
يجب أن يكون عمق المقبرة بين 1.5 متر و3 أمتار.٭

يجــب، فــي المقابــر التــي تضــم أقــل مــن خمســة أشــخاص، أن يتــرك عمــق 1.2 متــر علــى األقــل 
ــتوى  ــة أو أي مس ــاه الجوفي ــر ومنســوب المي ــاع القب ــن ق ــة( بي ــة رملي ــت الترب ــر إذا كان )1.5 مت

ترتفــع إليــه الميــاه الجوفيــة.
فــي المقابــر الجماعيــة، يجــب، أن يتــرك عمــق 2.5 متــر علــى األقــل بيــن قــاع القبــر ومنســوب 

الميــاه الجوفيــة وأن يكــون القــاع أقلّــه علــى مســافة 0.7 متــر فــوق البقعــة الُمشــبَّعة بالميــاه.
قد يقتضي األمر زيادة هذه المسافات وفقًا لطبيعة التربـة.

٭

٭

٭

تتبع مكان الجثث
إن توثيــق موقــع المقبــرة ورســم خريطــة دقيقــة لهــذا الموقــع أمــران ضروريـّـان لضمــان إمكانيــة تتبــع 
ــل  ــة تفاصي ــد ســّجلنا بدقّ ــون ق ــة، نك ــذه الطريق ــع المراحــل. وبه ــي جمي ــث ف ــذه الجث ــكان وجــود ه م

الموقــع النهائــي حيــث وضعــت الجثــث التــي لــم يتــم التعــرف إليهــا. 
ــد أن كل جثــة وكذلــك كيــس الجثــة أو التابــوت الخــاص بهــا تــم تمييزهمــا بعنايــة بالرمــز الدليلــي  تأّكْ

الخــاص علــى بطاقــة مقاومــة للمــاء أو ورقــة ُمغلَّفــة بالباســتيك قبــل الدفــن. 
ضــع علــى ســطح األرض الفتــة دائمــة عليهــا الرمــز الدليلــي الخــاص بالجثــة المدفونــة لإلشــارة إلــى 
ــب  ــة مصنوعــة مــن الخرســانة أو مــا شــابه. تجنّْ ــة بدقــة. ومــن األفضــل أن تكــون الافت موقــع الجث

اســتخدام مــواد تبلــى بســرعة أو مــواد يمكــن إزالتهــا بســهولة لتمييــز مواقــع الدفــن. 
قــم برســم خريطــة لموقــع الدفــن والمقابــر والجثــث تــدّون عليهــا الرمــوز الخاصــة بــكٍل منهــا. ويجــدر 

التوصيــة باســتخدام إحداثيــات نظــام تحديــد المواقــع GPS فــي تحديــد الموقــع العــام للدفــن.
يجــب تســجيل كل المعلومــات الخاصــة بموقــع الدفــن والمقابــر والجثــث وتخزينهــا فــي ســجل مركــزي. 
وينبغــي أن تشــتمل هــذه معلومــات دقيقــة عــن مــكان كل جثــة، لتســهيل تحقيقــات العلــوم الجنائيــة فــي 
المســتقبل وتســليم الجثــة إلــى العائلــة أو المجتمــع المحلــي حينمــا يتــم تحديــد هويــة صاحبهــا. ويجــدر 
التوصيــة بنســخ وتخزيــن المعلومــات علــى األقــل فــي مكانيــن أو هيئتيــن مختلفتيــن لضمــان ســامتها. 

♦

♦

♦

♦

♦

افعل وال تفعل
اســتخِدم االســتمارات المناســبة )مثــًا اســتمارات أو إيصــاالت تسلســل العهــدة( عنــد تســلُّم أو تســليم 

بقايــا بشــرية أو مقتنيــات شــخصية أو وثائــق لضمــان ســهولة العثــور علــى مــكان الجثــث.
ادفِن الجثث الباقية التي لم تُحدَّد هوية أصحابها.

ــه عــن  ــا ومعرفت ــة أصحابه ــدد هوي ــم تُح ــي ل ــث الت ــكان الجث ــع م ــة تتب ــان إمكاني ــى ضم احــِرص عل
ــز مــكان حفظهــا بعامــات واضحــة، ورســم خريطــة موقعهــا، وتســجيل مــكان حفظهــا  ــق تميي طري

ــي ســجل مركــزي. ــه ف ــة وتخزين ــي بدق النهائ
ال تحرق أو تخلط الجثث التي لم تُحدَّد هوية أصحابها.

♦

♦
♦

♦
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9. تقديـــم الدعــــم إلـــى العائـــالت 
واألقربـــاء 

األهداف
إعام أول المستجيبين بأهمية دعم أقرباء الضحايا.

الحرص على مراعاة مشاعر أقرباء الضحايا واحترامهم في كل المراحل. 
.1
.2

لمحة عامة
1. ينبغي احترام الضحايا وأقربائهم بشكٍل دائم. 

2. األولوية لدى األسر المحزونة هي معرفة مصير أعزائها المفقوديـن.
3. ينبغي تقديم معلومات صحيحة ودقيقة في كل الظروف.

4. ينبغي التعامل مع األسر بعطف وعناية خال كل المراحل.
5. ينبغي النظر في تقديم الدعم النفسي االجتماعي للعائات واألقرباء.

6. ينبغي مراعاة المتطلبات الثقافيـة والدينيـة في جميع المراحل. 

التعرف على هوية الضحايـا
ينبغي تحديد جهة اتصال مع األسر لتقديم الدعم لهم.

ينبغي السماح للعائات باإلباغ عن قريب مفقود وتوفير معلومات إضافية إليهم.
ينبغــي توضيــح التوقعــات الواقعيـــة حــول ســير العمليــة لعائــات الضحايــا والمفقوديـــن بمــا فــي ذلــك 

الطــرق المســتخدمة واألطــر الزمنيــة المحــددة لجمــع الرفــات وتحديــد هويــة أصحابهــا.
ينبغي البدء في محاولة التعرف على هوية الضحايا بأسرع وقت ممكن. 

ينبغي عدم مشاركة األطفال في التعرف البصري على هوية الجثث.
ينبغي إعام األقارب قبل أي شخص آخر بنتائج البحث وبتحديد هوية أعزائهم.

بعد تحديد هوية الجثة، ينبغي أن تسلم بأسرع وقت ممكن إلى أقرب األقرباء.
ــة  ــة جثــث أعزائهــم كجــزء مــن عملي ــى رؤي ــاء إل ــرام حاجــة األقرب ــة، ينبغــي احت ــد الهوي بعــد تحدي

ــث.  ــروه إذا أُتيحــت لهــم مشــاهدة الجث ــر أن ي ــا يُنتَظ ــات بم الحــداد. وينبغــي إعــام العائ

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

الجوانب الثقافيـة والدينيـة
الرغبة الجامحة لألقرباء من جميع األديان والثقافات هي التعرف على هوية أعزائهم.

ينبغــي طلــب المشــورة والمســاعدة مــن الزعمــاء الدينييــن وقــادة المجتمعــات المحليــة مــن أجــل تحســين 
مــدى الفهــم والتقبــل لعمليــات انتشــال الجثــث وإدارتهــا والتعــرف علــى هويــة أصحابهــا.

ينبغــي دائًمــا تفــادي التعامــل مــع الجثــث وحفظهــا بشــكل غيــر الئــق ألن ذلــك قــد يتســبب فــي صدمــة 
ــة  ــة للجثــث بمــا فــي ذلــك طريق ــاء. كمــا ينبغــي الحــرص علــى ضمــان إدارة أخاقي ــة لألقرب إضافي

حفظهــا مــع احتــرام الحساســيات الدينيـــة والثقافيـــة.

♦
♦

♦
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تقديم الدعـم
ينبغــي تكييــف الدعــم النفســي االجتماعــي مــع االحتياجــات والثقافــة والبيئــة المحيطــة، وينبغــي النظــر ♦

فــي االســتعانة باآلليــات المحليــة للتأقلــم.
غالبـًـا مــا تســتطيع المنظمــات المحليـــة مثــل الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر أو الهــال األحمــر، 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والجمعيــات الخيريــة تقديــم الرعايــة النفســية االجتماعيــة الطارئــة إلــى 

األشــخاص المتضرريــن.
ينبغــي منــح األولويــة فــي تقديــم الرعايــة إلــى القّصــر غيــر المصحوبيــن بذويهــم والفئــات األخــرى 
المســتضعفة. وينبغــي، مــا أمكــن، لــّم شــمل القّصــر بأفــراد مــن عائاتهــم أو مــن مجتمعهــم المحلــي 

ليقــوم هــؤالء برعايتهــم.
ــت أو  ــان أو التوابي ــن )كاألكف ــم الدف ــن مراس ــادي لتأمي ــم الم ــم الدع ــروري تقدي ــن الض ــون م ــد يك ق

ــخ(. ــب، إل الحط
ــدار  ــراع بإص ــن )أي اإلس ــخاص المتضرري ــة لألش ــة خاص ــكام قانوني ــع أح ــي وض ــر ف ــب النظ يج

ــة. ــات المنكوب ــل المجتمع ــا داخ ــف به ــاة( والتعري ــهادات الوف ش

♦

♦

♦

♦

افعل وال تفعل
أَشِرك العائات في القرارات التي تؤثَر عليها في أسرع وقت ممكن.

ال تبعث آمااًل أو توقعات كاذبة في نفوس العائات واألقارب.
♦
♦

ّ
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المعلومـــات  وإدارة  جمـــع   .10
فيهـــم  )بمـــن  المفقوديـــن  عـــن 
المعتبـــرون فـــي عـــداد األمـــوات( 

األهداف

٭

♦

إعام أول المستجيبين أن التحديد الاحق لهوية أصحاب الجثث يتطلَّب ما يلي:  .1
وضع قائمة بالمفقودين، و

وجمع معلومات عن المفقودين. ٭
ــى  ــا حت ــة الحصــول عليه ــجيلها وإتاح ــن وتس ــن المفقودي ــات ع ــع المعلوم ــي جم ــة ف ــان الفعالي ضم

ــث. ــاب الجث ــة أصح ــد هوي ــنى تحدي يتس
.2

ماحظة: القائمة المرجعية للمفقودين تشمل المعتبرين في عداد األموات.

لمحة عامة
     لــن يتســنى تحديــد هويــة أصحــاب الجثــث مــن دون قائمــة للمفقوديــن بمــن فيهــم المعتبــرون فــي عــداد 

األمــوات باالضافــة إلــى معلومــات عنهــم يمكــن مطابقتهــا بالمعلومــات المتاحــة عــن الجثــث.
.1

التدابير التنظيمية
يجــب إنشــاء مراكــز للمعلومــات علــى المســتوى اإلقليمــي و/ أو المحلــي فــي إطــار التنفيــذ الفــوري 

لخطــط إدارة الكــوارث.
علــى المســتوى المحلــي، يجــب اإلســراع بتعييــن األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع إدارة المعلومــات مــن 

أجــل وضــع قائمــة باألشــخاص المفقودين. 
وتشــتمل مســؤوليات هــؤالء جمــع المعلومــات وتوحيدهــا ووضعهــا فــي ســجل مركــزي، والتواصــل 
مــع النــاس. وهــي ضروريــة بصــورة خاصــة لتلقــي طلبــات البحــث عــن المفقوديــن، والمعلومــات عــن 
المفقوديــن، ونشــر معلومــات عــن األشــخاص أو الجثــث الذيــن تــم العثــور عليهــم أو التعــرف علــى 

هوياتهــم.
ــدة باألشــخاص المفقوديــن خطــوة ضروريــة ال بــل الزمــة مــن أجــل  ل عليهــا وموحَّ وجــود قائمــة يُعــوَّ
جهــود تحديــد الهويــة. ويمكــن لخدمــات البحــث عــن المفقوديــن التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر أن تســاعد فــي هــذه المهمــة.
ــا مــا يجــري اإلبــاغ عــن شــخص  ــي حــاالت الكــوارث، غالبً ــي تســود ف فــي ظــروف الفوضــى الت
واحــد مجهــول المصيــر عــدة مــرات لجهــات مختلفــة ومــن جانــب مختلــف أفــراد أســرته. ولذلــك مــن 
المهــم تســجيل األســماء األولــى وأســماء العائلــة واأللقــاب بطريقــة ُمنســقة وموحــدة وتخصيــص رمــز 

دليلــي خــاص لــكل حالــة لتفــادي اللبــس واالزدواج.

♦

♦

♦

♦
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 معلومات عن المفقودين
فــي الوقــت نفســه الــذي يجــري فيــه وضــع قائمــة موحــدة باألشــخاص المفقوديــن، مــن المهــم البــدء ♦

بجمــع المعلومــات الفرديــة عــن كل شــخص مفقــود. ويُمِكــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن قبــل 
أفــراد العائلــة، أو األصدقــاء، أو مصــادر أخــرى، ويتــم تســجيلها فــي اســتمارة المعلومــات الخاصــة 
بالمفقوديــن. ويُمِكــن االطــاع فــي الملحــق 2 علــى نمــوذج الســتمارة المعلومــات الخاصــة بالمفقوديــن 
التــي يمكــن تعديلهــا بحيــث تناســب الســياق المعنــي. مــن األنســب أن يقــوم بعمليــة جمــع المعلومــات 
بــون علــى فعــل ذلــك، لكــن فــي غيــاب هــؤالء قــد يكــون اللجــوء إلــى أول المســتجيبين أمــًرا  أفــراد ُمدرَّ
ضروريـًـا ومــن المهــم معاملــة أقــارب األشــخاص المفقوديــن بعطــف واحتــرام، وتقديــر الضغــوط التــي 

ضــون لهــا. يتعرَّ
ينبغــي ســؤال أفــراد العائلــة الذيــن يجــري اســتجوابهم عمــا إذا كانــوا يوافقون علــى اســتخدام المعلومات 
ــات عــن  ــار أي معلوم ــة. ويجــب اعتب ــذه الموافق ــق ه ــم توثي ــط، وأن يت ــة فق ــد الهوي ألغــراض تحدي

األشــخاص المفقوديــن ســرية للغايــة وأال يُســمح باالطــاع عليهــا لجهــات غيــر مصــرح لهــا بذلــك.

♦

التخزين المركزي للمعلومات
يمكــن تخزيــن المعلومــات عــن األشــخاص المفقوديــن والجثــث التــي لــم يتــم تحديــد هويــة أصحابهــا ♦

بشــكل مركــزي فــي قاعــدة بيانــات إلكترونيــة مركزيــة تحــت توجيه خبيــر فــي إدارة البيانات للمســاعدة 
فــي جهــود البحــث وتحديــد الهويــة.

ل توحيــد المعلومــات فــي قاعــدة بيانــات مركزيــة علــى خبــراء العلــوم الجنائيــة مطابقــة المعلومات  يُســّهِ
عــن الرفــات البشــرية التــي لــم يتــم تحديــد هويــة أصحابهــا بالمعلومات عــن المفقوديــن ســعيًا لمطابقتها.

ــدة، تــزداد احتمــاالت  ــقة وموحَّ وهكــذا، فإنــه بــإدارة الجثــث والمعلومــات المتصلــة بهــا بطريقــة منسَّ
النجــاح فــي تحديــد الهويــة وتقــل احتمــاالت الخطــأ فــي التحديــد.

♦

♦

افعل وال تفعل
ــم ♦ ــات، وق ــز المعلوم ــع مرك ــال م ــب االتص ــن عق ــة بالمفقودي ــات الخاص ــتمارة المعلوم ــتخِدم اس اس

ــكان. ــْدر اإلم ــة ق ــوح وبدق ــتمارة بوض ــتيفاء االس باس
ال تُطِلــع أي شــخص غيــر مصــرح لــه أو وســائل اإلعــام علــى أي معلومــات عــن األشــخاص 

المفقوديــن.
♦
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العائـــالت  مـــع  التواصـــل   .11
اإلعـــالم ووســـائل 

 

األهداف
حمايــة كرامــة الضحايــا واحتــرام عائاتهــم مــن خــال التعامــل الســليم مــع المعلومــات الشــخصية ذات 

الطابع الحســاس والســري.
المســاهمة فــي عمليــة انتشــال وجمــع الضحايــا وتحديــد هويتهــم بنجــاح عن طريــق التواصــل اإلعامي 

الجيــد الــذي يتضمــن الكشــف بانتظــام عن معلومــات دقيقــة ومحدثة. 

.1

.2

لمحة عامة
يساهم التواصل اإلعامي الجيد في إنجاح عمليتي انتشال وجمع الجثث وتحديد هوية أصحابها.

مــن شــأن تقديــم معلومــات دقيقــة وواضحــة ومحدثــة فــي حينهــا أن يســاهم فــي تخفيــف الضغــوط التــي 
تعيشــها المجتمعــات المتضــررة وتقليــل أثــر الشــائعات واســتجاء المعلومــات غيــر الصحيحــة.

تشــكل وســائل اإلعــام )التلفزيــون واإلذاعــة والصحــف وشــبكة اإلنترنــت( قنــوات حيويــة للتواصــل 
مــع العائــات وعاّمــة النــاس أثنــاء الكــوارث واســعة النطــاق. وغالبـًـا مــا يصــل الصحفيــون المحليــون 

والدوليــون بعــد وقــت قليــل مــن وقــوع الكارثــة

♦
♦

♦

تزويد األقارب بالمعلومات
يجــب إنشــاء مركــز اســتعامات ألقــارب المفقوديــن والضحايــا فــي أقــرب فرصــة إلطاعهــم بانتظــام 

علــى المعلومــات الخاصــة بعمليتــي البحــث واالنتشــال.
يجــب أن تقتصــر المعلومــات المقدمــة علــى النتائــج النهائيــة للعمليــات التــي تــم فيهــا التعــرف علــى 
الجثــث، إلــى جانــب تقديــم معلومــات عامــة خــال كل مرحلــة مــن مراحــل عمليتــي انتشــال وجمــع 

الجثــث وتحديــد هويــة أصحابهــا.
يجــب إبــاغ عائــات الضحايــا الذيــن يتــم تحديــد هويتهــم بذلــك أوالً قبــل القيــام بإعانــه علــى وســائل 

اإلعام.
فــي حالــة الكــوارث واســعة النطــاق، التــي يســتحيل خالهــا دعــوة جميــع أقــارب الضحايــا المحتمليــن 

للحضــور، يمكــن اللجــوء إلــى مجموعــة واســعة مــن وســائل اإلعــام:

♦

♦

♦

♦

شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي٭
اللوحات اإلعانية

الصحف وقنوات التلفزيون واإلذاعة، إلخ.
٭
٭

العمل مع وسائل اإلعالم
يرغــب عــادة معظــم الصحفييــن فــي تقديــم التقاريــر علــى نحــو مســؤول ودقيــق. ويمكــن أن يســاهم 

اطاعهــم علــى بعــض المعلومــات فــي تقليــل احتمــاالت تقديمهــم تقاريــر غيــر دقيقــة.
التعامل على نحو استباقي ومبتكر مع وسائل اإلعام:

♦

♦
تعيين موظف مسؤول عن التنسيق مع وسائل اإلعام على الصعيدين المحلي والدولي.٭

إقامة مركز للتنسيق مع وسائل اإلعام يكون قريب قدر اإلمكان من المنطقة المنكوبة. ٭
التعاون على نحو استباقي )إعداد نشرات إعامية منتظمة، وتسهيل المقابات، إلخ(. ♦
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♦
العمل مع عاّمة الناس

ــة بأســماء  ــة شــاملة ومحدث ــا قائم ــن والضحاي ــاء المفقودي ــز االســتعامات ألقرب ــر مرك يجــب أن يوف
المتوفيــن والناجيــن الذيــن قــد تــم التأكــد مــن هوياتهــم باإلضافــة الــى معلومــات مفصلــة عــن المفقوديــن 

تــدّون مــن قبــل موظفيــن رســميين. 
ينبغــي توفيــر معلومــات حــول عمليـــات انتشــال وجمــع الجثــث وتحديــد هويــة أصحابهــا، وتخزينهــا، 

وطــرق حفظهــا.
قد يتطلب األمر أيًضا شرح الترتيبات الازمة للحصول على شهادات الوفاة. 

♦

♦

العمل مع هيئات اإلغاثـة
ــم  ــك وكاالت األم ــي ذل ــا ف ــانية، بم ــة اإلنس ــات اإلغاث ــاني وهيئ ــال اإلنس ــي المج ــون ف ــع العامل يتمت
المتحــدة، واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، 

باتصــال مباشــر مــع المجتمعــات المنكوبــة ويمكــن أن تشــكل مصــدًرا للمعلومــات المحليــة.
ال يملــك العاملــون فــي مجــال اإلغاثــة دائًمــا المعلومــات الصحيحــة لــذا يحتمــل أن يقدمــوا معلومــات 

متضاربــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بأخطــار اإلصابــة بالعــدوى مــن الجثــث. 
تقديــم المعلومــات الصحيحــة حــول إدارة الموتــى إلــى هيئــات اإلغاثــة يســاعد أيًضــا فــي التقليــل مــن 

الشــائعات وتفــادي المعلومــات غيــر الصحيحــة. 

♦

♦

♦

إدارة المعلومات
يجب الحرص على احترام خصوصية الضحايا وأقربائهم.

ينبغــي أال يُســمح للصحفييــن باالطــاع مباشــرة علــى صــور الضحايــا أو ملفاتهــم الشــخصية أو 
أســمائهم، إال أنــه يجــوز للســلطات أن تقــرر نشــر هــذه المعلومــات بطريقــة مدروســة للمســاعدة فــي 

ــا. ــة الضحاي ــد هوي ــة تحدي عملي

♦
♦

افعل وال تفعل
استعد للتواصل مع العائات ووسائل اإلعام.

تواصل مع العائات ووسائل اإلعام بطريقة استباقية.
فّكــر فــي إمكانيــة اســتخدام وســائل اإلعــام بطريقــة حكيمــة مــن خــال القنــوات الرســمية ولصالــح 

العمليــة.
ال تطلع وسائل اإلعام على معلومات شخصية.

♦
♦
♦

♦

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول
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12. أسئلة متكررة
 

1.  هل تسبب الجثث أوبئة؟ 
ــى أن  ــة بوجــه عــام. ويرجــع هــذا إل ــة ال تســبب أوبئ ــوا حتفهــم بســبب كــوارث طبيعي ــث مــن لق ال، جث
ضحايــا مثــل هــذه الكــوارث عــادة مــا يموتــون بســبب الصدمــة أو الغــرق أو النيــران وجثثهــم ال تــؤوي، 

فــي العــادة، كائنــات حيــة دقيقــة تســبّب أوبئــة.

وتُســتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي يكــون فيهــا ســبب الوفيــات أمــراض شــديدة العــدوى )مثــل اإليبــوال، 
أو حمــى الســا، أو الكوليــرا(، أو التــي تحــدث فيهــا الكارثــة فــي منطقــة موبــوءة بمــرض متوّطــن مــن 
مثــل هــذه األمــراض شــديدة العــدوى. وفــي هــذه الظــروف، يكــون احتمــال تفشــي المــرض عــن طريــق 

الجثــث قائًمــا. 

2.  ما المخاطر الصحية التي يتعرض لها الناس؟
مــا لــم يكــن ســبب وفــاة الشــخص مرًضــا شــديد العــدوى، فــإن الخطــر علــى النــاس يــكاد يكــون منعدًمــا. 
ومــع ذلــك فهنــاك خطــر اإلصابــة بإســهال ناجــم عــن تنــاول ميــاه الشــرب الملّوثــة بالبــراز المتســرب مــن 
الجثــث. ويكفــي إجــراء تطهيــر دوري لميــاه الشــرب لــدرء األمــراض المنقولــة بواســطة الميــاه. )انظــر 
الســؤال 6 لمعرفــة المخاطــر الصحيــة التــي قــد يتعــرض لهــا األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الجثــث.(

3.  هل يمكن أن تتسبب الجثث في تلويث المياه؟
أجــل، مثلمــا يفعــل األحيــاء. فغالبـًـا مــا تتســرب مــواد برازيــة مــن الجثــث، وهــو مــا قــد يلــوث األنهــار أو 
مصــادر الميــاه األخــرى مســببًا خطــر اإلصابــة باإلســهال. يمكــن التخلــص مــن هــذا الخطــر مــن خــال 

معالجــة الميــاه بالطــرق الســليمة.  

4.  هل من المفيد رّش الجثث بمادة مطّهرة أو ببودرة الكلس؟
ــي  ــوم خطــر تفش ــه العم ــى وج ــكل عل ــث ال تش ــا أن الجث ــل، وبم ــة التحل ــّرع عملي ــس ال تس ــودرة الكل ب

ــا.  ــة لتطهيره ــا حاج ــاس ف ــن الن ــدوى بي الع

5.  يقول المسؤولون المحليون والصحافيون إن هناك خطًرا من انتشار األمراض 
بسبب الجثث. فهل هذا صحيح؟

ــَم أبعــاد الخطــر الــذي تمثلــه الجثــث عقــب وقــوع  يســيء كثيــر مــن المتخصصيــن ووســائل اإلعــام فَه
كــوارث ناجمــة عــن مخاطــر طبيعيــة. بــل إن العامليــن المحلييــن والدولييــن فــي مجــال الصحــة غالبـًـا مــا 
تكــون لديهــم معلومــات خاطئــة ويســاهمون فــي نشــر إشــاعات ال أســاس لهــا مــن الصحــة بشــأن تفشــي 
ــة بوجــه عــام. وال وجــود لخطــر  ــة ال تســبب أوبئ ــوارث الطبيعي ــى الك ــث قتل ــة. فجث األمــراض واألوبئ
اإلصابــة بمــرض ينتقــل مــن الجثــث إاّل فــي حــاالت وفــاة الشــخص بســبب مــرض شــديد العــدوى أو وفاتــه 
فــي منطقــة يتفشــى فيهــا مثــل هــذا المــرض المعــدي. بــل وفــي هــذه الحالــة فــإن خطــر انتقــال المــرض 

ب علــى التعامــل مــع الجثــث يكــون منخفًضــا )انظــر الســؤال 6(. لشــخص مــدرَّ
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6. هل هناك خطورة على المتعاملين مع الجثث؟
ــث  ــظ الجث ــي المشــارح/ مســتودعات حف ــون ف ــاذ، والعامل ــرق اإلنق ــث )ف ــون مــع الجث يتعــرض المتعامل
ــا أو  ــى الس ــوال أو حم ــل اإليب ــدوى )مث ــديد الع ــرض ش ــا بم ــى مصابً ــر إذا كان المتوف ــم( للخط وغيره
الكوليــرا(. وتســتمر عوامــل نقــل العــدوى المســؤولة عــن هــذه األمــراض لفتــرات مختلفــة بعــد الوفــاة. 
فاألعضــاء الداخليــة للبــدن التــي تــؤوي كائنــات دقيقــة مثــل الّســل، الــذي يمكــن أن يســتمر وجــوده لفتــرات 
ــاء  ــن أثن بي ــراد المدرَّ ــادة ســوى األف ــي الع ــا ف ــل معه ــى التعام ــاة الشــخص، ال يتول ــد وف ــًدا بع ــة ج طويل
التشــريح الفعلــي للجثــة. وليــس هــذا جــزًءا مــن أي إجــراء مذكــور فــي هــذا الدليــل. وينبغــي أن تكــون 
هنــاك إجــراءات لدعــم األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الموتــى، وذلــك لمواجهــة أي آثــار نفســية قــد تنشــأ 

عــن عملهــم.
7. هل ينبغي أن يرتدي الموظفون أقنعة؟

ــك، لكــن الرائحــة ذاتهــا ال تمثّــل خطــًرا  ــة كريهــة ال شــّك فــي ذل ــة مــن الجثــث المتحلل ــح المنبعث الروائ
علــى الصحــة فــي األماكــن التــي بهــا تهويــة جيــدة. وفــي مثــل تلــك األماكــن ال يلــزم، بوجــه عــام، ارتــداء 
األقنعــة ألســباب صحيــة. ومــع ذلــك، فقــد يكــون مــن المطلــوب ارتــداء أقنعــة خاصــة ألغــراض صحيــة أو 
أســباب تتعلــق بالســامة فــي بعــض الظــروف، بمــا فــي ذلــك حــاالت تســرب الغــازات الســامة أو األدخنــة 

أو الجزيئــات وغيرهــا.

8. إلى أي مدى يعّد انتشال وجمع الجثث ضرورة ملحة؟
عمليــة انتشــال الجثــث وجمعهــا  ليســت المهمــة األكثــر إلحاًحــا عقــب حــدوث كارثــة ناجمــة عــن مخاطــر 
ــع  ــك، ينبغــي جم ــع ذل ــن. وم ــة للناجي ــم الرعاي ــاذ وتقدي ــة اإلنق ــا لعملي ــة هن ــون األولوي ــا تك ــة. إنم طبيعي
ــا(،  ــدأ تحلله ــل أن يب ــك قب ــت ممكــن )ويفّضــل أن يكــون ذل ــا بأســرع وق ــا فوتوغرافيً ــث وتصويره الجث
وينبغــي جمــع المعلومــات األساســية عــن الجثــث وتســجيلها، وتخصيــص رمــز دليلــي خــاص لــكل جثــة، 
ــذه  ــت ه ــا تم ــا. وكلم ــة أصحابه ــى هوي ــرف عل ــير التع ــا وتيس ــا لحمايته ــث مؤقتً ــن الجث ــي تخزي وينبغ
الخطــوة فــي وقــت مبكــر، زادت فــرص تحديــد هويــة عــدد أكبــر مــن الجثــث. وفــي حــال وجــود وبــاء 
شــديد العــدوى، تشــكل عمليــة انتشــال الجثــث وجمعهــا وإدارتهــا بطريقــة مائمــة مــن قبــل أفــراد مدربيــن 

تشــكل أولويــة قصــوى. 

9. هل يجب استخدام مقابر جماعية لإلسراع بحفظ الجثث؟
ــا.  ــل للضحاي ــن الجماعــي المتعّج ــى الدف ــوء إل ــرر اللّج ــة بالصحــة العامــة تب ــاك أســباب متعلق ليســت هن
ومــن شــأن التعّجــل بدفــن الجثــث دون التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة لهــا وتســجيل المعلومــات ذات الصلــة 
ودون تتبــع مــكان كل جثــة بشــكل دقيــق، أن يخلّــف معانــاة كبيــرة للعائــات والمجتمعــات المحليــة. فــإذا 
مــا اتُِّخــذت هــذه الخطــوات البســيطة لتحديــد هويــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الجثــث، أمكــن تجنّــب تبعــات 
اجتماعيــة وقانونيــة خطيــرة بالنســبة للعائــات. وفــي ظــروف اســتثنائية يعــّد اســتخدام المقابــر الجماعيــة 
ــوالً إذا  ــًرا مقب ــا أم ــث فيه ــة الجث ــا وحماي ــع مكانه ــي يســهل تتب ــة الت ــن المؤقت ــا أحــد أشــكال الدف بوصفه

أُديــرت بصــورة مائمــة. 

10. ما الذي يجب على السلطات فعله بالجثث على المدى القريب؟ 
ــّردة متــى أمكــن أو بدفنهــا فــي مقابــر  ــات مب ينبغــي انتشــال الجثــث وجمعهــا وتخزينهــا باســتخدام حاوي
مؤقتــة. وينبغــي اتخــاذ الخطــوات البســيطة المطلوبــة للمســاعدة علــى تحديــد هويــة جميــع الجثــث. وينبغــي 
التقــاط الصــور وتســجيل المعلومــات الوصفيــة لــكل جثــة. وينبغــي تخزيــن الّرفــات أو دفنهــا مؤقتـًـا إلتاحــة 

الفرصــة أمــام أخصائيــي العلــوم الجنائيــة إلجــراء تحقيقــات متخصصــة فــي المســتقبل. 

11.ما الحد األدنى للخطوات المطلوبة لتحديد هوية أكبر عدد ممكن من الجثث؟
يمكــن أن يكــون تحديــد هويــة الجثــث عقــب الكــوارث أمــًرا معقــًدا. وقــد وضــع الحــد األدنــى للخطــوات 
ــوع الكــوارث.  ــد وق ــث بع ــل إدارة الجث ــي دلي ــث ف ــر عــدد ممكــن مــن الجث ــة أكب ــد هوي ــة لتحدي المطلوب
ــاء  ــات الخاصــة بالشــخص أثن ــة المعلوم ــق مطابق ــة عــن طري ــة الجث ــد هوي ــام، يجــري تحدي وبوجــه ع
حياتــه بالمعلومــات المتعلقــة بالجثــة. ولــذا، فالمعلومــات مطلوبــة عــن المفقوديــن أو المعتبريــن فــي عــداد 
ــا  ــب أيًض ــود(. وتُطل ــخص مفق ــن كل ش ــددة ع ــخصية مح ــات ش ــن ومعلوم ــة بالمفقودي ــوات )قائم األم
ــح  ــات عــن المام ــا، ومعلوم ــدء تحلله ــل ب ــة قب ــط للجث ــة )صــور، ويفضــل أن تلتق ــات عــن الجث معلوم
المميــزة والمابــس واألمتعــة الشــخصية(. ولكــي يتســنى تتبــع هــذه المعلومــات، ينبغــي أن يُلَحــق بالجثــة 
رمــز دليلــي خــاص يظهــر فــي كل الصــور وعلــى كل المعلومــات المجمعــة؛ ويُثبــت بالجثــة وبكيــس حفــظ 
الجثــة، ويظهــر علــى أّي موقــع دفــن، بحيــث يتســنى تســجيل موقــع الجثــة واســتخراجها منــه فــي أّي وقــت. 
وحســب الوضــع المثالــي، ينبغــي أن يشــارك خبــراء العلــوم الجنائيــة فــي هــذه اإلجــراءات، غيــر أن هــذا 

ليــس ممكنًــا علــى الــدوام. 
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12. ما المشكالت النفسية المتوقعة بالنسبة ألهل المتوفى؟
إن الرغبــة العارمــة التــي تســيطر علــى األقــارب )علــى اختــاف أديانهــم وثقافاتهــم( هــي تحديــد هويــة 
أحبائهــم المتوفيــن. وســيكون مــن شــأن جميــع الجهــود المبذولــة المســاَعدة فــي بلــوغ هــذه الغايــة. وتشــكل 
مراســم الحــداد والدفــن الفــردي التقليديــة )أو الطــرق األخــرى لحفــظ الجثــة( عوامــل مهمــة لعمليــة التعافــي 
ــون  ــد ال تك ــة ق ــي األوبئ ــاالت تفش ــي ح ــي. وف ــخصي والمجتمع ــتويين الش ــى المس ــراح عل ــام الج والتئ
طقــوس الدفــن التقليديــة مناِســبة بســبب المخاطــر الصحيــة التــي تنطــوي عليهــا. وعلــى ذلــك فالمشــكات 

النفســية الناجمــة عــن هــذا يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار. 

13. كيف ينبغي إدارة جثث الضحايا األجانب؟
تأُمــل عائــات الــزوار الذيــن لقــوا مصرعهــم بســبب كارثــة مــا، مثلهــم فــي ذلــك مثــل عائــات المواطنيــن 
الضحايــا تماًمــا، فــي تحديــد هويــة أحبائهــم واســتعادة الجثــة. وتترتــب علــى تحديــد الهويــة بطريقــة ســليمة 
نتائــج عائليــة واجتماعيــة واقتصاديــة ودبلوماســية. ومــن شــأن الخطــوات البســيطة المطلوبــة )تخصيــص 
الرمــز الدليلــي الخــاص للجثــة، وجمــع أو أخــذ الصــور، والبيانــات المســتمدة مــن الجثــث التــي انتُشــلت 
وُجمعــت وُخزنــت( أن تزيــد مــن فــرص تحديــد هويــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا األجانــب. وينبغــي 
إحاطــة القنصليــات األجنبيــة والســفارات علًمــا بذلــك، واالتصــال بالمنظمــات األخــرى ذات الصلــة )اللجنة 

الدوليــة، واإلنتربــول، وغيرهمــا( طلبـًـا للمســاعدة.

14. أنا متطوع. كيف أستطيع تقديم المساعدة؟
ــى نشــر األســاليب الســليمة النتشــال الجثــث وجمعهــا  ــك أن تشــجع عل ــم المســاعدة، فيمكن إذا أردت تقدي
وإدارتهــا، وأن تمــد يــد العــون فــي تســجيل المعلومــات الضروريــة. ويمكنــك أيًضــا أن تســاعد فــي انتشــال 
ــى  ــاج أواًل إل ــك تحت ــا. إال أن ــرف به ــقة معت ــة منس ــراف جه ــت إش ــا، تح ــل معه ــث والتعام ــع الجث وجم
االطــاع علــى المعلومــات األوليــة الازمــة والحصــول علــى النصائــح والتدريــب والمعــدات والمســاندة 
مــن أجــل تأديــة هــذه المهمــة الصعبــة. وينبغــي أن يتشــكل إطــار العمــل لمشــاركتك فــي هــذه العمليــة عــن 

طريــق الدليــل الميدانــي عــن إدارة الجثــث بعــد وقــوع الكــوارث. 

15. أمثل منظمة غير حكومية فكيف أستطيع تقديم المساعدة؟
أفضــل وســيلة لمســاعدة األقربــاء الناجيــن هــي تقديــم الدعــم إلــى العائــات، وجمــع المعلومــات بالتعــاون 
ــث  ــة الجث ــد هوي ــليمة لتحدي ــاليب الس ــر األس ــى نش ــجع عل ــا أن تش ــك أيًض ــقة. ويمكن ــة المنس ــع الجه م
والتعامــل معهــا، بمــا فــي ذلــك االســتعانة بالدليــل الميدانــي المعنــون إدارة الجثــث بعــد وقــوع الكــوارث. 
وال ينبغــي أن يُطلــب مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة إدارة الجثــث إاّل إذا كانــت مدربــة لاضطــاع بهــذه 

المهمــة وتعمــل لصالــح ســلطة شــرعية وتحــت إشــرافها المباشــر. 

16.أنا أخصائي في مجال الصحة. كيف أستطيع تقديم المساعدة؟ 
يحتــاج الناجــون إلــى مســاعدتك أكثــر ممــا يحتــاج إليهــا األمــوات. وأي مســاعدة مهنيــة تقدمهــا لمكافحــة 
خرافــة األوبئــة التــي تســببها الجثــث ســتقابَل بالتقديــر. ناقــش األمــر مــع زمائــك وممثلــي وســائل اإلعــام 

مــع اإلحالــة إلــى الدليــل الميدانــي المعنــون إدارة الجثــث بعــد وقــوع الكــوارث.

17.أنا صحافي فكيف أستطيع تقديم المساعدة؟
إذا ســمعت تعليقــات أو بيانــات بشــأن الحاجــة إلــى الدفــن الجماعــي أو إحــراق الجثــث لتجنــب األوبئــة، ال 
تتوانــى عــن تفنيدهــا. وانشــر الفهــم الصحيــح للدليــل الميدانــي المعنــون إدارة الجثــث بعــد وقــوع الكــوارث، 
بمــا فــي ذلــك اإلشــارة إليــه فــي تقاريــرك الصحافيــة. وإذا دعــت الضــرورة، ال تتــردد فــي طلــب المشــورة 
مــن األشــخاص المعنييــن فــي منظمــة الصحــة العالميــة أو منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة أو اللجنــة 
ــة  ــب الجمعي ــر أو مكت ــال األحم ــر واله ــب األحم ــي للصلي ــاد الدول ــر أو االتح ــب األحم ــة للصلي الدولي

الوطنيــة للصليــب األحمــر/ الهــال األحمــر.
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الملحق 1
 استمارة المعلومات الخاصة بالجثة

الرمز الدليلي الخاص :
)ألِحق هذا الرمز بالملفات أو الصور أو األشياء المخزنة ذات الصلة بالجثة.(

الهوية المحتملة للجثة )وّضح أسباب منح هذه الهوية المحتملة(:

الشخص الذي مأل هذه االستمارة:

االسم:

الوظيفة الرسمية: 

التوقيع: 

المكان والتاريخ: 

تفاصيــل انتشــال وجمــع الجثــة: )أدِرج المــكان والتاريــخ والتوقيــت، والشــخص الــذي عثــر علــى الجثــة، 
ــا.  ــال توفره ــع GPS ح ــد المواق ــي لتحدي ــام العالم ــات النظ ــف إحداثي ــا. أِض ــوره عليه ــروف عث وظ
وّضــح مــا إذا كانــت جثــث أخــرى قــد انتُشــلت فــي المنطقــة نفســها، مــع اإلشــارة إلــى االســم والعاقــة 

المحتملــة بيــن أصحــاب الجثــث إذا أمكــن تحديــد الهويــة(.
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الرمز الدليلي الخاص:

أ- وصف الجسم
أ -1

أ -2

أ -3

أ -4

أ -5

أ -6

الحالة العامة 
)وضع عالمة في 
الخانة المناسبة(:

الجنس الظاهر 
)وضع عالمة 

ووصف األدلة(:

الفئة العمرية 
)وضع عالمة في 
الخانة المناسبة(: 

السمات البدنية
)إجراء القياس 
الالزم أو وضع 

عالمة في الخانة 
المناسبة(:

أ( شعر الرأس:

العالمات المميزة: 

البدنية )بتر قديم 
لألطراف أو 

األصابع مثاً( 
تقويم جراحي 

)طرف اصطناعي 
مثاً(

عالمات على 
الجلد– )ندوب، 

وشم،
ثقوب، وحمة، 

شامة، إلخ(. حدد 
موضعها.

إصابات ظاهرة: 
حدد المكان 

والجهة. 
حالة األسنان: 
)تيجان، أسنان 

ذهبية أو مزينة، 
أسنان اصطناعية(. 
وصف أي سمات 

ظاهرة.

أ(

ب(

جسم كامل

محفوظ 
حفًظا تاًما

جسم غير كامل )الوصف(

متحلل
تحول جزئيًا 
إلى هيكل 

عظمي

تحول بالكامل 
إلى هيكل 

عظمي

بقايا بشرية أو عضو 
بشري  )الوصف(:

محترق

غير محددأنثىذكر

وصف األدلة )األعضاء التناسلية، اللحية، إلخ(

مسّنبالغمراهقطفلرضيع

الطول:)من أعلى الرأس إلى أسفل القدم 
مع ذكر وحدة القياس(

أكمل على صفحات إضافية عند الحاجة. وأضف، إن أمكن، عرًضا موجًزا للنتائج 
الرئيسية. اذكر ما إذا كانت هناك صور قد التُقطت )مع إضافة الرمز الدليلي الخاص 

على جميع الصور(

طويلمتوسطقصير

الوزن )مع ذكر وحدة 
سمينمتوسطنحيفالقياس(

ج( شعر الجسم:
ب( شعر الوجه:

اللون:

ال يوجد

أخرى:الصلع:الشكل:الطول:

شارب
الوصف: 

الطول:اللون:لحية
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الرمز الدليلي الخاص:

ب- األدلة المرافقة

ب -2

ب -1

ب -3

ب -4

ب -5

المالبس

األحذية

نظارات، عدسات 
الصقة

مقتنيات شخصية

وثائق إثبات الهوية

نوع المابس، األلوان، األقمشة، العامة التجارية، التصليحات. الوصف 
بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

النوع )جزمات، حذاء، صندل(، اللون، العامة التجارية، المقاس. 
الوصف بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

نظارات )اللون، الشكل(، عدسات الصقة. 
الوصف بأكبر قدر ممكن من التفصيل. 

ساعة يد، مجوهرات، محفظة، مفاتيح، صور فوتوغرافية، هاتف محمول 
)اذكر الرقم(، أدوية، سجائر، إلخ

الوصف بأكبر قدر ممكن من التفصيل.

بطاقة هوية، جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة ائتمان، إلخ. تُلتقط صور لها 
إن أمكن )مع إظهار الرمز الدليلي الخاص في الصور(

الوصف بأكبر قدر ممكن من التفصيل.

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول

42



الرمز الدليلي الخاص:

ج- البيانات المسجلة
ج -1

ج -2

من تولى رفع البصمات؟ أين ُحفظت؟ بصمات األصابع نعم 

نعم صور الجثة

ال

من التقطها؟ أين ُحفظت؟ال

)مشرحة، حاوية مبردة، دفن مؤقت(. وصف الموقع

تحت مسؤولية:

لمن: 
بتاريخ: 

بتصريح من:

د- حالة الجثة
تم تخزينها: 

ُسلّمت:

الوجهة النهائية:
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الملحق 2
 استمارة المعلومات الخاصة بالمفقودين

اسم المفقود والرقم الخاص بهذا الملف: 
)اذكر اللقب أوالً، ثم فاصلة، ثم األسماء األخرى(

)استخدم الرقم الخاص على الملفات والصور واألشياء المحفوظة المترابطة(
اسم من أجرى المقابلة: 

بيانات االتصال بمن أجرى المقابلة: 

اسم )أسماء( من أجريت معه )معهم( المقابلة:

العالقة التي تربطه بالشخص المفقود:

بيانات االتصال بمن أجريت معه المقابلة:

العنوان:

البريد اإللكتروني:الهاتف: 

الشخص اآلخر الذي يجب االتصال به، إذا كان مختلفًا عن المذكور أعاله:
)الذي يجب االتصال به في حالة ورود أخبار جديدة(. اذكر االسم وبيانات االتصال.
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الرقم أو الرمز الدليلي للشخص المفقود:

أ- البيانات الشخصية
أ -1

أ -2

أ -3
أ -4

أ -5

أ -6

أ -7

أ -8

أ -9

أ -10

أ -11

الشـــخص  اســـم 
المفقـــود: 

العنوان/ مكان اإلقامة

الحالة االجتماعية:
الجنس:

إذا كانت أنثى:

عمر الشخص 
المفقود:

مكان الميالد، الجنسية، 
اللغة األساسية

وثيقة إثبات الهوية:
األساســـية  البيانـــات 

إلـــخ( )الرقـــم، 
بصمات األصابع 

متاحة؟
الوظيفة:

الديانة:

يُذكر اللقب، اسم األب و/ أو اسم األم، اسم الشهرة، االسم المستعار.

آخر عنوان، باإلضافة إلى العنوان المعتاد إذا كان مختلفًا عن السابق

شراكةأرملمطلقمتزوجأعزب
آخرأنثىذكر

اسم عائلتها قبل الزواج: 
كم عددهم؟ لديها أطفالحامل

العمر:تاريخ المياد:

ارفق نسخة مصورة أو صورة فوتوغرافية لبطاقة إثبات الهوية في حالة 
وجودها

المكان:النعم

ب- الحدث

ب -1

ب -2

إلـــى  أدت  التـــي  الظـــروف 
ورقـــة  )اســـتخدم  االختفـــاء: 
األمـــر(. لـــزم  إذا  إضافيـــة 

ـــي  ـــة ف ـــذه الحال ـــّجلت ه ـــل ُس ه
ـــر؟ ـــكان آخ م

آخـــرون  أفـــراد  هنـــاك  هـــل 
مفقـــودون مـــن العائلـــة؛ فـــإذا 
ـــّجلت  ـــل ُس ـــك فه ـــر كذل كان األم
أســـماؤهم/ ُحـــددت هوياتهـــم؟

ـــاء،  ـــى االختف ـــي أّدت إل ـــداث الت ـــت، األح ـــخ، التوقي ـــكان، التاري الم
الضحايـــا والشـــهود اآلخـــرون الذيـــن كانـــوا آخـــر مـــن شـــاهدوا 

الشـــخص المفقـــود حيًـــا )اذكـــر االســـم والعنـــوان(

اذكر االسم والعاقة والحالة االجتماعية

مع من/ أينالنعم
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ج- وصف الجسم:
الرقم أو الرمز الدليلي للشخص المفقود:

الوصف العام )اذكر ج -1
القياس الصحيح أو 

التقديري وارسم دائرة 
حول الفئة المقابلة(:

المجموعة العرقية/ 
لون البشرة:

ج -2

ج -3
ج -4

ج -5

لون العينين:
أ( شعر الرأس:

ب( شعر الوجه: 
ج( شعر الجسم:

العالمات المميزة: 
البدنية–

أي شكل األذنين، 
والحاجبين، واألنف، 

والذقن، واليدين والقدمين 
واألظافر، وأي تشوهات 

بدنية
عالمات على الجلد– 
ندوب، وشم، ثقوب، 

وحمات، شامات، ِختان، 
إلخ

جروح سابقة/ بتر– 
اذكر الموضع والجهة، 

والعظام والمفاصل 
المكسورة )مثًا: 

الركبة(. هل الشخص 
أعرج؟

حاالت طبية رئيسية 
أخرى– عمليات 

جراحية، أمراض، إلخ 

أعضاء وأجهزة 
مزروعة بالجسم–

جهاز تنظيم ضربات 
القلب، فخذ اصطناعي، 

لولب رحمي، شرائح 
معدنية أو مسامير ناجمة 

عن عملية جراحية، 
أطراف اصطناعية إلخ. 

أنواع األدوية– 
)المستخدمة عند 

االختفاء(

الطول)بالضبط/ بالتقريب(:

نحيفالوزن:

متوسطقصير

متوسط

طويل

سمين

اللون:
ال يوجد

الوصف:

أخرى:الصلع:الشكل:الطول:

الطول:اللون:لحيةشارب

أكمل في ورقات إضافية إذا لزم األمر. استخدم الرسوم و/ أو حدد 
الماحظات الرئيسية على الخريطة البيانية للجسم. 
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العلوية

السفلية 

على اليسارعلى اليمين

العلوية

السفلية 

على اليسارعلى اليمين

الرقم أو الرمز الدليلي للشخص المفقود:

أسنان البالغين/ األسنان الدائمةاألسنان اللبنية/ األسنان األولية

حالة األسنان: ج -6
يُرجى وصف 

الخصائص العامة 
لألسنان مع أخذ ما يلي 
في االعتبار، على نحو 

خاص: 
أسنان مفقودة	 
أسنان مكسورة	 
أسنان مسوسة	 
تغير اللون، 	 

مثل البقع بسبب 
المرض أو 

التدخين أو غير 
ذلك.

فراغات بين 	 
األسنان

أسنان متراكبة 	 
بعضها فوق بعض 

أو معوّجة. 
التهاب في الفك 	 

)خّراج( 
تجميل )حشو، 	 

أسنان مدببة، إلخ(
أي سمة خاصة 	 

أخرى

عالج األسنان: 
هل تلقى الشخص 
المفقود أي عاج 

لألسنان مثل: 
تاج، مثل أسنان 	 

مغلفة بالذهب.
اللون: ذهبي، 	 

فضي، أبيض. 
حشو )اذكر اللون 	 

إذا كان واضًحا(
أسنان اصطناعية 	 

)طاقم أسنان(– 
علوي، سفلي. 

جسر لألسنان أو 	 
عاج آخر خاص 

بها. 
أسنان مخلوعة	 

استخدم رسًما إذا أمكن، و/ أواذكر السمات المبينة في الخريطة البيانية أدناه.
إذا كان الشخص المفقود طفاً، يُرجى ذكر األسنان اللبنية التي ظهرت وتلك 
التي سقطت، واألسنان الدائمة التي ظهرت، واستخدام الخريطة البيانية أدناه. 
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الرقم أو الرمز الدليلي للشخص المفقود:

د- األمتعة الشخصية
د -1

د -2

د -3

د -4

د -5

د -6

د -7

د -8

المالبس: )التي كان 
يرتديها حين شوهد 

آلخر مرة/ عند وقوع 
الكارثة(. 

األحذية: )التي كان 
يرتديها حين شوهد 

آلخر مرة/ عند وقوع 
الكارثة(

النظارات:

لوازم شخصية:

وثائق إثبات الهوية: 
)التي ربما/ كان يحملها 

الشخص حين شوهد 
آلخر مرة/ عند وقوع 

الكارثة( 
العادات:

األطباء، السجالت 
الطبية، صور األشعة 

السينية:

صور فوتوغرافية 
للشخص المفقود:

نوع المابس، األلوان، األقمشة، العامات التجارية، التصليحات. الوصف 
بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

النوع )جزمات، حذاء، صندل(، اللون، العامة التجارية، المقاس. الوصف 
بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. 

نظارات )اللون، الشكل(، عدسات الصقة.
الوصف بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

ساعة يد، مجوهرات، محفظة، مفاتيح، صور فوتوغرافية، هاتف محمول 
)اذكر الرقم(، أدوية، سجائر، إلخ 

الوصف بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

بطاقة إثبات الهوية، جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقة االئتمان إلخ. يرجى 
نسخ هذه الوثائق إن أمكن.

ويرجى ذكر المعلومات الواردة فيها.

مدّخن )سجائر، سيجار، غليون( مضغ التبغ أو القات، َجوُز الَكوثَل )بندق 
التنبول(، تناول الكحوليات إلخ. يُرجى الوصف مع ذكر الكمية. 

يُرجى ذكر بيانات االتصال بالطبيب أو طبيب األسنان أو طبيب العيون، أو 
غيره.

في حالة توفر الصور يرجى إرفاقها أو إرفاق نسخ منها: النسخ األحدث 
واألوضح قدر اإلمكان، ويفّضل أن يكون فيها الشخص مبتسًما )بحيث تظهر 

أسنانه( وأيًضا صور للمابس التي كان يرتديها عند اختفائه. 

ــات  ــدرك أن البيان ــه ي ــي أن ــتمارة يعن ــذه االس ــى ه ــة عل ــه المقابل ــرت مع ــذي ج ــخص ال ــع الش ــة: توقي مالحظ
المذكــورة فيهــا لــن تســتخدم إال بغيــة البحــث عــن الشــخص المفقــود وتحديــد هويتــه. ومحتــوى هــذه االســتمارة 
ســّري وأّي اســتخدام آخــر بخــاف البحــث عــن المفقــود وتحديــد هويتــه يســتلزم موافقــة صريحــة مــن الشــخص 

الــذي جــرت معــه المقابلــة. 

مكان المقابلة وتاريخ إجرائها ........................................................................................... 
توقيع الشخص الذي أجرى المقابلة...................................................................................... 
توقيع الشخص الذي جرت معه المقابلة................................................................................. 

يجب، عند الطلب، إعطاء نسخة من هذه االستمارة إلى الشخص الذي جرت معه المقابلة مع بيانات االتصال 
بالشخص الذي أجرى المقابلة. 
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الملحق 3
بطاقــة التعريــف بالجثــة بالرمــز الدليلــي الخــاص 

وتسلســل العهــدة الخــاص بالجثــة

الرمز الدلیلي الخاص بالجثة
مكان انتشال الجثة
الشخص/ الفریق

الرقم
التاریخ

التاریخ

الساعة

الساعة

تسلسل العھدة الخاص بالجثة
استُلمت من

استُلمت من

ُعھد بھا إلى

ُعھد بھا إلى

الساعةالتاریخ

الساعةالتاریخ

ُعھد بھا إلىاستُلمت من
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الملحق 4
ــر  ــة لخطــة التعامــل مــع عــدد كبي قائمــة مرجعي

ــا  مــن الضحاي
ــة  ــا– ملحــق للخط ــر مــن الضحاي ــدد كبي ــع ع ــل م ــة التعام ــة لخط ــة مرجعي قائم

الكــوارث  الوطنيــة إلدارة 
وضعــت منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة قائمــة مرجعيــة للتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن القتلــى يمكــن 
اتخاذهــا مصــدًرا للعناصــر التــي يجــب إدراجهــا فــي ملحــق الخطــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث. وتســتند 
 London Resilience Mass( هــذه القائمــة إلــى خطــة لنــدن للتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الضحايــا

Fatality Plan( لعــام 2006 وكذلــك إلــى هــذا الدليــل. 

وتشــتمل القائمــة المرجعيــة علــى العناصــر األساســية التــي ينبغــي أن تتناولهــا وزارات الصحــة أو 
المكاتــب المعنيــة بــإدارة الكــوارث عندمــا تضــع خطــة التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الضحايــا. وال حاجــة 
ــة بالخطــة  ــا، إذ يمكــن أن تكــون ملحق ــة بذاته ــا قائم ــر مــن الضحاي ألن تكــون خطــة مواجهــة عــدد كبي
الوطنيــة إلدارة الكــوارث. وهكــذا، ال يتعيــن التركيــز فــي ملحــق التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الضحايــا 

ــا.  إال علــى العناصــر التــي تتفــرد بهــا حــاالت وقــوع عــدد كبيــر مــن الضحاي

ــة علــى  ــم المقــدرة التنظيمي ــات منتظمــة قائمــة علــى خططهــا لتقيي ــدان تدريب ومــن المهــم أن تجــري البل
ــز تأهبهــا للكــوارث.  ــذ الخطــة )أو جــزء منهــا( وتعزي تنفي

العناصر األساسية لخطة التعامل مع عدد كبير من الضحايا
أواًل: المقدمة والغرض

تلخيص الغرض من خطة التعامل مع عدد كبير من الضحايا.♦
ذكر فرضيات الخطة.

تحديــد نطــاق الخطــة والمخاطــر المحليــة التــي يمكــن أن ينجــم عنهــا وقــوع عــدد كبيــر مــن الضحايــا–   
أْي: نوعهــا واحتمــال تكرارهــا ومســتوى تأثيرهــا، إلــخ.

ذكــر أعضــاء لجنــة التنســيق المعنيــة بالتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الضحايــا/ الشــركاء األساســيين، 
والجهــات المعنيــة بعمليــة التخطيــط والتنفيــذ.

♦
♦

♦

ثانيًا: التفعيل 
وصــف إجــراءات التفعيــل وتحديــد الشــخص أو الوكالــة التــي ســتضطلع بالمســؤولية عــن تنفيــذ خطــة ♦

التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الضحايــا. )التأّكــد مــن أنهــا الســلطة ذاتهــا التــي أُدرج اســمها فــي الخطــة 
الوطنيــة لمواجهــة الكــوارث(.

إدراج خريطة االستدعاء وإسناد األدوار والمسؤوليات لكل فرد في هذه المرحلة من الخطة.  ♦

ثالثًا: القيادة والتحكم
ــع  ــة م ــط الوطني ــع الخط ــا م ــن الضحاي ــر م ــدد كبي ــة ع ــة مواجه ــب خط ــف تتناس ــن/ كي ــة أي مناقش

المســؤولين المحلييــن عــن الصحــة وإنفــاذ القانــون وإدارة الكــوارث. 
ــة  ــة المعني ــب الوطني ــة والمكات ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــة بالصح ــلطات المعني ــة دور الس مناقش

ــا.  ــن الضحاي ــر م ــوع عــدد كبي ــاء وق ــوارث أثن ــة الك بمواجه
ــا  ــي يجريه ــة الفحــص الت ــن مرحل ــدًءا م ــث ب ــع الجث ــل م ــة للتعام ــة الازم ــلطة القانوني ــة الس مناقش
الطبيــب/ المختــص بعلــم األمــراض وصــوالً إلــى عمليــة الدفــن الفعليــة. ووضــع احتياجــات ســلطات 

ــار.  ــي االعتب ــق ف ــى التحقي ــون إل ــاذ القان إنف
تلخيص الهيكل القيادي المحلي للحادث.

تقديــم خريطــة تنظيميــة للتسلســل القيــادي، بمــا فــي ذلــك العمليــات واللوجســتيات والتخطيــط والماليــة/ 
واإلدارة. 

الرجوع إلى كل خطط المخاطر/ عمليات الطوارئ حسب االقتضاء. 

♦

♦

♦

♦
♦

♦
رابعًا: اللوجستيات

تحديد الترتيبات الخاصة بنقل الجثث واألمتعة الشخصية. ♦

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول
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تحديــد الترتيبــات الخاصــة بالتخزيــن المؤقــت للجثــث، وقــد يتضمــن هــذا التعاقــد علــى حاويــات مبــّردة ♦
مقــاس 40/20 قدًمــا. وينبغــي تذّكــر أن لــكل حاويــة حــدًّا أقصــى لاســتيعاب وتتطلـّـب توفيــر كميــات 

كبيــرة مــن الكهربــاء/ الوقــود.
ــذه  ــن ه ــب أن تتضم ــة؛ ويج ــة كاف ــراف المعني ــن األط ــا بي ــة فيم ــال الطارئ ــائل االتص ــف وس وص

ــا. ــول إليه ــاس الوص ــوم الن ــام وعم ــائل اإلع ــى وس ــهل عل ــة ال يس ــوات آمن ــائل قن الوس
ــي  ــي/ اإلقليم ــل المخــزون الوطن ــة– مث ــوارد المطلوب ــى الم ــن الحصــول عل ــف يمك ــن وكي ــد أي تحدي

ــخ. ــاه، إل ــة للمي ــات المقاوم ــث والبطاق ــاس الجث ألكي
ــع  ــد المواق ــاء، وتزوي ــداد بالكهرب ــة لإلم ــاه والنظــم المحمول ــى المي ــف يمكــن الحصــول عل ــد كي تحدي

ــة بهــا. الميداني
تعيين شخص مدرب وأعضاء الفريق الذي يدعمه إلدارة الترتيبات اللوجستية واإلشراف عليها. 

تحديــد المختصيــن التقنييــن/ المــوارد التقنيــة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي، واتخــاذ الترتيبــات 
الخاصــة بالحصــول علــى خدماتهــم عــن طريــق اتفاقــات أُبرمــت مســبقًا.

♦

♦

♦

♦
♦

خامًسا: العناية بأقارب الموتى
تحديــد االســتعدادات التــي ســتُتّخذ بغــرض العنايــة باحتياجــات عائلــة المتوفــى وأصدقائــه، بمــا فــي ذلــك 
تخصيــص مســاحة لرؤيــة الجثــث )وضــع الحــاالت التــي يجــب فيهــا عــزل الجثــث فــي االعتبــار، كمــا 

هــي الحــال عنــد تفشــي بعــض األوبئــة(.
تحديــد اإلجــراءات المتعلقــة بتســليم الجثــة أو الســماح بدفنهــا وطــرق الدفــن المعتــرف بهــا فــي البلــد. 
ــا مســبقًا مــع المختــص بعلــم األمــراض/ الطبيــب الشــرعي/ المحقَــق فــي الوفيــات  وهــذا يتطلــب اتفاقً
المشــتبه بهــا/ الشــرطة/ الهيئــة القضائيــة المســؤولة عــن التحقيــق فــي أســباب الوفــاة فــي البلــد. والتأكــد 
مــن أن االســتعدادات قــد أُدرجــت فــي الخطــة لتلبيــة االحتياجــات الثقافيــة والدينيــة المحليــة للمجتمــع 

المحلــي.
إدراج روابــط مــع فــرق التدخــل المحليــة عنــد وقــوع األزمــات أو فــرق الدعــم النفســي االجتماعــي، 

وتحديــد اإلجــراءات الخاصــة بتفعيلهــا اســتناًدا إلــى مســتوى المســاعدة التــي يمكــن أن تقدمهــا. 

♦

♦

♦

سادًسا: تعيين الفرق وإبالغها
تعييــن فريــق مــن أفــراد ســلطة إنفــاذ القانــون، والســلطة المعنيــة بالصحــة، والخدمــات االجتماعيــة، إلــخ، 
مّمــن يمكنهــم تحديــد هويــة المتوفــى )باســتخدام إجــراءات العلــوم الجنائيــة(، مــع َصــْون الرفــات وإعادتهــا 
ــا وكيفيــة  إلــى العائلــة/ األصدقــاء. النظــر فــي إجــراءات اإلنقــاذ واالنتشــال والجمــع المعمــول بهــا محليً
ربطهــا بعمــل هــذا الفريــق. ويجــب أن يقــرر الطبيــب أو المختــص بعلــم األمــراض كيــف يجــب التعامــل 

مــع البقايــا البشــرية، ويجــب أن تـُـدَرج هــذه الخطــوات فــي الخطــة. 
ذكــر المعلومــات الخاصــة بالحقــوق القانونيــة للمتوفــى، أْي تشــريعات إنفــاذ القانــون، وقــرار اإلنتربول         ♦

AGN/65/res/13 )1996 ، والقوانيــن اإلنســانية والمعاييــر األخاقيــة واالجتماعيــة األخرى. 
ينبغــي إدراج ترتيبــات رؤيــة الجثــث. وينبغــي تحديــد المرافــق التــي ســتخصص لهــذا الغــرض واتخــاذ 
ــات،  ــى العائ ــا عل ــث وعرضه ــظ الجث ــة حف ــي كيفي ــي النظــر ف ــائها. وينبغ ــة إلنش ــات الازم الترتيب

والشــخص الــذي ســيتولى المســؤولية عــن هــذه اإلجــراءات.
ينبغــي إمعــان النظــر فــي مســألة التحقيــق وإدراج المعلومــات ذات الصلــة. وينبغي مراجعة التشــريعات 

ذات الصلــة بالتحقيقــات وتســجيل حــاالت الوفــاة، وإجــراءات التأميــن والقضايــا الجنائيــة، إلخ.
ــي  ــرق متخصصــة ف ــا ف ــي ال تحضره ــوارث الت ــار حــاالت الك ــي االعتب ــي أن تضــع الخطــة ف ينبغ
تحديــد الهويــة أو الحــاالت التــي يتجــاوز فيهــا حجــم الكارثــة القــدرات المحليــة. وينبغــي أن توضــع فــي 
االعتبــار الترتيبــات الخاصــة بالمســاعدات الخارجيــة و/ أو الترتيبــات المحليــة لتيســير عمليــة تحديــد 

الهويــة علــى المســتوى المحلــي. 

♦

♦

♦

سابعًا: األبعاد الدولية
ــى أجانــب: عمــال أجانــب، أو  ــا عل ــد تنطــوي الحــوادث التــي تتســبب فــي عــدد كبيــر مــن الضحاي ق

ــات المتضــررة.  ــارة العائ ــارب جــاءوا لزي ســياح، أو مهاجــرون، أو أق
ينبغي إحاطة السفارات األجنبية علًما بخطة التعامل مع عدد كبير من الضحايا. 

ــى بلدانهــم. وينبغــي استشــارة  ــا إل ــث الضحاي ــن إعــادة جث ينبغــي أن يتضمــن التعامــل مــع المهاجري
ــام. ــب الع ــب النائ وزارة الهجــرة ومكت

ينبغــي طلــب المشــورة مــن وزارة الخارجيــة أو مكاتــب المحافظيــن بشــأن الترتيبــات الخاصــة بإعــادة 
جثــث الضحايــا مــن المواطنيــن المنتميــن لبلــدك الذيــن لقــوا حتفهــم فــي البلــد الــذي وقعــت فيــه الكارثــة. 
وينبغــي إدراج الترتيبــات الخاصــة بتســلّم هــؤالء الضحايــا فــي الخطــة وأحــكام التعامــل مــع الموتــى 

بمجــرد تســلمها. 

♦

♦
♦

♦

♦

الملحق 4

ّ

(
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♦

ثامنًا: تطهير الموقع وانتشال وجمع جثث الموتى

النظــر فــي الترتيبــات الخاصــة التــي قــد تكــون مطلوبــة: معالجــة الجثــة بمــواد حافظــة، وكيفيــة إصــدار 
شــهادات الوفاة.

فــي حالــة وجــود ســياح أو مســؤولين رفيعــي المســتوى ضمــن الضحايــا يجــري شــحن جثثهــم، يجــب 
ح بهــا أمــام وســائل  أن توضــع فــي االعتبــار حساســية الموقــف والتحكــم فــي مقــدار المعلومــات المصــرَّ
ــة الصحــة  ــة/ منظم ــدان األمريكي ــة الصحــة للبل ــرار منظم ــى ق ــة. ارجــع إل ــة والدولي اإلعــام المحلي

العالميــة بشــأن "النقــل الدولــي للرفــات البشــرية" )1996(.⁹
تحديــد النظــراء الوطنييــن والنظــراء اإلقليمييــن فــي اإلنتربــول، وتحديــد الترتيبــات الخاصــة بطلــب 

مســاعدتهم عندمــا تكــون ضروريــة. 

♦

تحديــد اإلجــراءات الخاصــة بالتقــاط صــور الجثــث/ البقايــا البشــرية بوضــوح ومــكان وضــع 
بطاقــات تحديــد الهويــة المناســبة، وكذلــك نــوع نظــام وضــع البطاقــات الــذي سيســتخدم )بمــا 
يتفــق مــع اإلجــراءات التــي تتبعهــا الشــرطة( ومــن ســيكون مســؤوالً عــن حفــظ ســجات دقيقــة 
ــر  ــا والتدابي ــع( أيًض ــز تجمي ــاً مرك ــراءات )مث ــذه اإلج ــتجري ه ــن س ــد أي ــات. وتحدي للبطاق

األمنيــة المائمــة.
يجــب أيًضــا إدراج اإلجــراءات الخاصــة بالتقــاط الصــور ووضــع بطاقــات التعريــف وحفــظ 
المقتنيــات الشــخصية فــي الخطــة. مــن ســيكون مســؤوالً عــن هــذه العمليــات؟ ســيُعهد بهــا إلــى 

الشــرطة علــى األرجــح. هــل األدوات متاحــة، مثــل الكاميــرات الرقميــة بذاكــرة كافيــة؟ 
ينبغــي وضــع شــروط لتدقيــق الجــودة )لعــل مــن المستحســن أن تتولــى وضعهــا مجموعــة مــن 
خــارج الشــرطة( للتحقــق مــن أن اإلجــراءات الســليمة قــد روعيــت. ويجــب أن تحــدد الخطــة 

مــن ســيضطلع بهــذا التدقيــق وأيــن وكيــف. 
ــان  ــة، يجــب أن يُص ــات اإلرهابي ــة و/ أو الهجم ــال اإلجرامي ــل األعم ــة، مث ــي حــاالت معين ف
موقــع الكارثــة بحالتــه كمــا هــو ألغــراض التحقيقــات. مــن ســيكون مســؤوالً عــن هــذا اإلجــراء 
وكيــف سيُســتوفى؟ ينبغــي أن يكــون ذلــك محــدًدا فــي الخطــة خطــوة بخطــوة؛ ويرجــى استشــارة 

إحــدى وكاالت إنفــاذ القانــون فــي هــذا الشــأن. 

أ.

ب.

ج.

د.

تاسعًا: المشرحة
بالنســبة لتخزيــن الجثــث وإعدادهــا ينبغــي أن تُــدَرج أســماء المشــارح المحليــة وهيئــات دفــن 
ــات االتصــال المهمــة.  ــي الخطــة مــع ذكــر بيان ــخ– ف الموتــى– المــكان والســعة والمــوارد إل
ــار. وينبغــي أن تضــع  ــي االعتب ــى هــذه المراكــز ف ــث إل ــل الجث ويجــب أن توضــع مســألة نق
ــخ.  ــث إل ــاس الجث ــت وأكي ــي/ إقليمــي مــن التوابي ــن مخــزون وطن ــار تكوي ــي االعتب الخطــة ف
ــة  ــق بالخط ــى، تُلح ــن الموت ــات لدف ــة/ هيئ ــرحة خاص ــع مش ــم م ــرة تفاه ــداد مذك ــن إع ويمك

ــات. ــذه الترتيب ــام بشــأن ه ــب الع ــب النائ ــا. ويرجــى استشــارة مكت ــا جــزًءا منه بوصفه
التأكــد مــن أن الخطــة تتنــاول مســائل مثــل األفــراد الذيــن يموتــون أثنــاء نقلهــم والذيــن يموتــون 
فــي المستشــفيات بســبب اإلصابــات التــي لحقــت بهــم خــال الكارثــة. فــي بعــض البلــدان يمــّر 
هــؤالء الضحايــا عبــر اإلجــراءات ذاتهــا التــي يمــر بهــا مــن يلقــون حتفهــم فــي موقــع الكارثــة. 
ــي  ــن ف ــات الخاصــة باألم ــع وســائل اإلعــام والترتيب ــل م ــات الخاصــة بالتعام وضــع الترتيب

هــذه المراكــز.
ينبغــي تطبيــق هــذا المبــدأ العــام: ينبغــي عــدم اســتخدام مشــارح المستشــفيات مــا لــم يكــن مــن 
الســهل إدارة عــدد الحــاالت، ال ســيما فــي حالــة وجــود مستشــفى واحــد فقــط. وينبغــي أيًضــا 

التفكيــر فــي توفيــر مشــارح مؤقتــة. 
التأكــد مــن أن ســلطات إنفــاذ القانــون تحــّدد وتقــدم اإلجــراءات الخاصــة بتأميــن طــرق لنقــل 

الجثــث إلــى المشــارح المحــددة.

هـ .

و.

ز.
ح.

ط.

عاشًرا: حفظ الجثث: الترتيبات النهائية
ــن ♦ ــوح، ويمك ــددة بوض ــم مح ــى عائاته ــن إل ــادة المتوفي ــة بإع ــراءات الخاص ــون اإلج ــب أن تك يج

للطبيــب/ للمختــص بعلــم األمــراض أن يقــّدم هــذه اإلجــراءات. ويجــب أيًضــا أن يُنظــر بعيــن االعتبــار 
لرغبــة العائلــة فــي اســتعادة البقايــا البشــرية. 

ينبغــي إجــراء مناقشــات مــع الطبيــب/ المختــص بعلــم األمــراض والهيئــات المحليــة المعنيــة بالرفــاه 
االجتماعــي وغيرهــا مــن الهيئــات ذات الصلــة بشــأن حفــظ/ دفــن الضحايــا/ الرفــات التــي لــم يطالــب 
ــام.  ــب الع ــب النائ ــع مكت ــش م ــار وتناق ــن االعتب ــة بعي ــائل القانوني ــذ المس ــد. ويجــب أن تؤخ ــا أح به

ويجــب التأكــد مــن أن هــذه النقــاط موثقــة بوضــوح فــي الخطــة. 

♦
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حادي عشر: الكوارث الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية 
إدراج اإلجــراءات الخاصــة بالتعامــل مــع مثــل هــذه األحــداث، بمــا فــي ذلــك كيــف يجــب التعامــل مــع ♦

ــر، والرصــد المســتمر  ــة الشــخصية، وإجــراءات التطهي ــب وأدوات الوقاي ــات التدري ــث، ومتطلب الجث
للموقــع وأي رفــات أو أشــياء أزيلــت وأيــن توجــد مرافــق التخزيــن المبــّردة. 

ــة  ــار البيئي ــات ومعــدات التخزيــن والمرافــق األخــرى، ومراعــاة اآلث ــات تطهيــر المركب وضــع ترتيب
ــات إجــاء المجتمعــات المحيطــة أو عزلهــا.   ــى متطلب ــة إل باإلضاف

وقــد يتعيــن وضــع ترتيبــات مــع هيئــات خارجيــة إلجــراء تقييمــات المخاطــر وتقديــم المشــورة بشــأن 
ــذه  ــماء ه ــن أس ــب تعيي ــا. ويج ــى بلدانه ــا إل ــا أو إعادته ــا أو حرقه ــا أو دفنه ــث وإعادته ــة الجث رؤي

ــك.  ــى ذل ــاء عل ــات فــي الخطــة وإعــداد مذكــرة تفاهــم بن الهيئ

♦

♦

ثاني عشر: سياسة التواصل اإلعالمي والتعامل مع وسائل اإلعالم
♦

♦

♦

ــق هــذه  ــة خاصــة بالتواصــل اإلعامــي. ويمكــن أن تطب ــدة خطــط وسياســات وطني ــدان عدي ــدى بل ل
ــز  ــر المراك ــمية عب ــات الرس ــه البيان ــي أن توجَّ ــة. وينبغ ــن الخط ــر م ــذا العنص ــى ه ــات عل السياس
اإلعاميــة ذات الصلــة إّمــا فــي "المركــز الوطنــي لعمليــات الطــوارئ" أو فــي مركــز قيــادة الحــادث في 
ــه المعلومــات اآلتيــة مــن جميــع المواقــع– المشــرحة والمستشــفى والمســاحات  الميــدان. وينبغــي أن توجَّ
المخصصــة لرؤيــة العائــات للجثــث– إلــى "المركــز الوطنــي لعمليــات الطــوارئ" بغــرض تجميعهــا. 
ينبغــي منــع وســائل اإلعــام مــن دخــول المشــارح أو مراكــز التدخــل لمواجهــة الكارثــة أو األماكــن 
ــن  ــذه األماك ــن ه ــن الخطــة إجــراءات لتأمي ــث. ويجــب أن تتضم ــات للجث ــة العائ المخصصــة لرؤي

ــى المركــز اإلعامــي.  ــات إل ــه المعلوم ولتوجي
ينبغــي أن تحــدد فــي الخطــة بوضــوح اإلجــراءات الخاصــة بإعــان أســماء الموتــى، ال ســيما فــي حالــة 
ــد هوياتهــم. وينبغــي وضــع إجــراءات إلنشــاء  ــذّر تحدي ــن يتع ــى الذي ــرة مــن الموت وجــود أعــداد كبي
ــذه  ــون ه ــي أن تك ــى، وينبغ ــن/ الموت ــن المفقودي ــار ع ــا االستفس ــن خاله ــم م ــاس يمكنه ــق للن مراف

ــدة عــن المستشــفى والمشــرحة.  المواقــع بعي

ثالث عشر: الصحة والسالمة
ينبغــي وضــع العنايــة بالمســتجيبين للكارثــة واحتياجاتهــم النفســية فــي االعتبــار؛ ويمكــن لفــرق التدخــل 
المحليــة لمواجهــة األزمــة أو خدمــات الصحــة النفســية أن تقــدم دعًمــا فــي هــذا المجــال. ويجــب تحديــد 
كيــف سيتســنى االســتعانة بمتطوعــي الصليــب األحمــر والخدمــات األخــرى المماثلــة لتقديــم مثــل هــذا 

الدعــم بعــد أن يحصلــوا علــى التدريــب. 
قــد تكــون هنــاك حاجــة لتحديــد أماكــن للراحــة وتجهيزهــا. وينبغــي البــّت محليـًـا فيمــن ســيضطلع بهــذه 

المســؤولية وكيــف ســيتم الحصــول علــى المــوارد. 
ينبغــي أيًضــا العمــل علــى تحديــد كيــف ســيتم التعامــل مــع المســتجيبين الذيــن فقــدوا أحــد أفــراد عائلتهــم 

أو أصدقائهــم، ومــن ســيضطلع بهذا. 

♦

♦

♦

رابع عشر: خطة إدارة المشرحة أثناء الكارثة
ــي المشــرحة  ــن ف ــماء المتوفي ــق أس ــة توثي ــاء وإدارة عملي ــع الشــرطة بإنش ــدة تضطل ــدان عدي ــي بل ف
ــة  ــة. وينبغــي أن تُــدرج فــي الخطــة االســتمارات واإلجــراءات ذات الصل وبضمــان اســتمرارية األدل

ــم المشــرحة. وتصمي
ــا إنشــاء فريــق إلدارة  فــي حالــة وقــوع حــدث واســع النطــاق يشــمل ضحايــا ُكثـُـر قــد يكــون ضروريً
المشــرحة. وينبغــي أن يُــدَرج تشــكيل الفريــق فــي الخطــة باإلضافــة إلــى إجــراءات االســتدعاء 

ــه.  ــرد في ــق كل ف ــى عات ــاة عل ــؤوليات الملق والمس
يتعيــن، فــي إطــار هــذا العنصــر، ذكــر إجــراءات المشــرحة التــي يجــب اتباعهــا: التســجيل والوصــول، 
والتخزيــن، والفحــص والتقــاط الصــور، وتنظيــف الجثــة، والتصويــر باألشــعة، ورفــع بصمــات 
األصابــع، وطــب األســنان الشــرعي، وإعــادة وضــع الجثــة فــي كيســها، ومعالجــة الجثــة بمــواد حافظة، 
ورؤيــة الجثــة، وتســليمها، والجثــث التــي لــم يطالــب بهــا أحــد، والجثــث المعــادة إلــى بلدانهــا، وتحليــل 
الحمــض النــووي وفحــص الّســميات، والتوثيــق، وتأميــن الممتلــكات، وقائمــة المعــدات، والتخلــص مــن 

النفايــات، وتوظيــف العامليــن، والــّزوار، والصحــة، والســامة، والعنايــة. 

♦

♦

♦

الملحق 4
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الملحق 5
ــث فــي  ــى مخطــط انســيابي إلدارة الجث ــال عل مث

خطــة التنســيق
المنسق المحلي

المنظمة المسؤولة
(الوكالة الوطنیة المعنیة بمواجھة الكوارث)

المنسق المعني بإدارة الجثث (2)

تدوین األسماء، وأرقام 
صال...

ت االت
ف، وبیانا

الھوات

ت
المبادئ العامة و اإلجراءا

تشیر األرقام الموجودة بین 
صول ھدا الدلیل

س إلى ف
األقوا

اللوجیستیات
فرق أوائل المستجیبین

صیة األساسیة
ت الوقایة الشخ

معدا
ت مقاومة للمیاه)

ف (بطاقا
ت التعری

ث/ بطاقا
س الجث

أكیا
المشارح

ت/ الوقود
المركبا
األمن

ت المبّردة إدا أمكن
الحاویا

									

المعلومات (10)
اإلعالم (11)

ت المحلیة
ت والمجتمعا

ت في أوساط العائال
نشر المعلوما

ت الحكومیة الدولیة (األمم 
ت الدولیة والمنظما

التنسیق مع المنظما
ث واإلنقاد)

صحیة، اإلنتربول، فرق البح
المتحدة، المجموعة ال

ت (على المستوى المحلي/ اإلقلیمي)- مركز 
إنشاء مراكز المعلوما
ت

التنسیق مع العائال
ت في مركز واحد على المستوى الوطنى

جمع المعلوما
ت أنھم موتى أو ناجین أو مفقودین

ضع قائمة بأسماء من ثب
و

					

الموقع (3)

البحث عن 
الجثث

انتشال وجمع 
الجثث (6)

"X" الفریق رقم

التخزین (7)
	

ث مما قد 
حمایة الجث

ب 
ف بسب

صیبھا من تل
ی

البیئة أو العوامل 
الخارجیة األخرى

النقل
المنظمة/ الشركة المسؤولة

س 
ث في أكیا

ضع جمیع الجث
و

ث
الجث

معاملة البقایا البشریة باعتبارھا 
جثثًا كاملة

ف على 
ت تعری

ضع بطاقا
و

ث - الرمز الدلیلي 
جمیع الجث

ص (الفریق - المكان - 
الخا

الرقم/ التاریخ والساعة) مثبتًا 
س الجثة

على الجثة وكی
ص 

ضع الرمز الدلیلي الخا
و

صیة 
نفسھ على األمتعة الشخ

(وتركھا مع الجثة)

				

	
ت تسلسل 

استمارا
ص بالجثة 

العھدة الخا
(الملحق 3)/ إمكانیة 

تتبع مكانھا

جمع بیانات ما بعد الوفاة 
(5 ،4)

العائالت
الدعم (9)

	
ص

التحقق من الرمز الدلیلي الخا
ف الجثة

تنظی
ت ما بعد الوفاة (الملحق 1(

استمارا
صري

ف الب
إتمام التعر

صور
التقاط ال

   طول الجثة بالكامل
   الوجھ كامالً

ت الممیزة
   السما

صیة
س و األمتعة الشخ

				   المالب
				

جمع بیانات ما قبل 
الوفاة 

خطة التنسیق

استمارة ما قبل الوفاة 
(الملحق 2 (

الدعم النفسي االجتماعي
ت 

احترام االحتیاجا
الثقافیة والدینیة

ت بالنتائج
إبالغ العائال

ت واقعیة
توقعا 				

عندما یتأكد تحدید ھویة الجثة
ضطلع بھ إّال السلطة المعنیة

ال ت
ب 

ص الدي طال
تسجیل اسم الشخ

بالجثة من خالل الرمز الدلیلي 
صال بھ

ت االت
ص، وبیانا

الخا 			

حفظ الجثث(8)
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الملحق 6
ماتــوا  الذيــن  األشــخاص  مــع جثــث  التعامــل 

بســبب وبــاء ناجــم عــن مــرض معــٍد

مقدمة 
ــي  ــن ف ــر المدربي ــي أن يشــترك أول المســتجيبين غي ــى أول المســتجيبين. وال ينبغ ــل موجــه إل ــذا الدلي ه
إدارة الجثــث فــي حالــة تفشــي وبــاء ناجــم عــن مــرض معــٍد مثــل الوبــاء الــذي يســببه فيــروس اإليبــوال. 
ويمكــن تدريــب أول المســتجيبين أو غيــر الخبــراء علــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه الجثــث علــى أن يقــّدم 
لهــم التدريــب ذوو الخبــرة فــي مجــال التعامــل مــع المــرض الــذي ســبب الوبــاء. ويعــرض هــذا الملحــق 
المبــادئ األساســية والخطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا، والمــواد المتاحــة لتوجيــه هــذا التدريــب. غيــر أن 

هــذا الملحــق ليــس بديــاً عــن التدريــب الــذي يقدمــه الخبــراء. 

المبادئ
يشــكل التعامــل مــع جثــث الذيــن لقــوا مصرعهــم بســبب وبــاء مــن األوبئــة الناجمــة عــن مــرض شــديد 
ــة  ــع الجث ــل م ــذا أن المتعام ــى ه ــدوى. ومعن ــات مكافحــة الع ــن عملي ــة م ــوال، عملي ــل اإليب ــدوى، مث الع

يحتــاج إلــى مــا يلــي: 
فهم لخصائص المرض والكائنات الدقيقة التي تسببه وطرق انتقاله؛ ٭

معرفــة باإلجــراءات الســليمة الخاصــة بالتعامــل مــع الجثــث التــي يحتمــل أن تكــون مصابــة 
بمــرض معــٍد، بمــا فــي ذلــك ارتــداء معــدات الحمايــة الشــخصية ونزعهــا؛

االنضباط في اتباع جميع اإلجراءات بطريقة صحيحة دون استثناء. 

٭

٭

يتطلب تحقيق هذا األمر تثقيفًا وتدريبًا.

فهم األمراض المعدية– فيروس اإليبوال
ــض  ــل بع ــد تنتق ــرض. ق ــال الم ــة انتق ــم طريق ــم فه ــن المه ــة، م ــراض المعدي ــي األم ــاالت تفش ــي ح ف
األمــراض عــن طريــق الــرذاذ، بينمــا تنتقــل أمــراض أخــرى عبــر االتصــال المباشــر بســوائل الجســم. 

ــرض.  ــن الم ــهم م ــة أنفس ــى حماي ــتجيبين عل ــرض أول المس ــال الم ــة انتق ــم طريق ــاعد فه ــوف يس وس

تمــوت بعــض مســببات األمــراض التــي ينجــم عنهــا مــرض بعــد فتــرة قصيــرة مــن خروجهــا مــن الجثــة، 
مــا يقلــل خطــر انتقــال المــرض إلــى األشــخاص األحيــاء. ومــع ذلــك، فثمــة عــدد قليــل مــن األمــراض التــي 

تســبب مشــاكل حتــى مــن بعــد وفــاة الشــخص المصــاب بالعــدوى. واإليبــوال واحــد مــن هــذه األمــراض. 

وينــدرج فيــروس اإليبــوال، المعــروف فــي الســابق باســم "حمــى اإليبــوال النَْزفيــة" فــي المجموعــة الرابعــة 
ــي المجموعــة  ــة. ومســببات األمــراض ف ــي تســبب أمراًضــا معدي ــة الت ــف العوامــل البيولوجي مــن تصني
الرابعــة "عــادة مــا تســبب مرًضــا خطيــًرا لإلنســان أو الحيــوان يمكــن أن ينتقــل بســرعة مــن كائــن آلخــر، 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وعــادة مــا يكــون العــاج الفعــال والتدابيــر الوقائيــة غيــر متاحــة".10 
ينتقــل المــرض عبــر االتصــال المباشــر بســوائل جســم الشــخص أو الجثــة المصابــة بالمــرض. ويمكــن أن 
يســتمر نشــاط هــذا الفيــروس علــى ســطح الجثــة وعلــى المــاءات التــي لّوثتهــا ســوائل الجثــة لعــدة أيــام. 
ــى  ــوال ألن الســوائل المتســّربة مــن الشــخص المتوف ــث بمــرض اإليب ــع الجث ــون م ــب المتعامل ــد أُصي وق
أصابتهــم عبــر شــقوق فــي بشــرتهم أو عبــر أغشــيتهم المخاطيــة. ولذلــك، مــن المهــم الوعــي بالمخاطــر 
الجســيمة وارتــداء جميــع األدوات الوقائيــة عنــد التعامــل مــع الجثــث. ويتطلــب هــذا الوعــي واالســتعداد 
الحصــول علــى تثقيــف وتدريــب فــي مجــال األمــراض المدرجــة فــي هــذه المجموعــة المســببة للمــرض 

وكيــف يمكــن إدارة الجثــث.
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معدات الحماية الشخصية
فيمــا يلــي مقدمــة قصيــرة لبعــض التوصيــات األساســية بشــأن اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية عنــد 
ــة.10  ــي المجموعــة الرابع ــؤوي مســببات األمــراض المدَرجــة ف ــل أن ت ــي يُحتم ــث الت ــع الجث ــل م التعام
غيــر أنــه يجــب أن يحصــل المتعاملــون مــع الجثــث علــى تدريــب خاضــع إلشــراف جيــد قبــل اســتخدام 

هــذه المعــدات. 

عنــد التعامــل مــع الجثــث التــي يُحتمــل أن تــؤوي مســببات األمــراض المدرجــة فــي المجموعــة الرابعــة، 
يجــب علــى القائميــن بهــذه المهمــة أن:

٭

يغّطوا األغشية المخاطية ألعينهم وأفواههم وأنوفهم بالكامل بمعدات الحماية الشخصية. 
يستخدموا واٍق للوجه أو نظارات واقية.

يرتــدوا أقنعــة طبيــة/ جراحيــة مقاومــة لتســّرب الســوائل، يكــون شــكلها مصمًمــا بحيــث ال تتامــس 
مــع الفــم )مثــًا علــى هيئــة "منقــار البــط"، أو بشــكل محــدَّب(.

يرتدوا قفازات مزدوجة من النتريل )وليس من الاتكس(.
يرتدوا زيًا وقائيًا للبدن باإلضافة إلى مابس الخدمة المعتادة )مثًا الثوب الجراحي(. 

.1

.2

.3

.4

.5

٭

ــا ســترة  ــي االســتعمال وإّم ــة أحادي ــا ومريل ــا ثوبً ــدن إم ــي للب ــزي الحام ــذا ال ــون ه يجــب أن يك
لكامــل البــدن ومريلــة أحاديتــي االســتعمال. ويجــب أن يكــون الثــوب/ الســترة مصنوًعــا مــن نســيج 
اختُبــرت مقاومتــه لتســرب الدمــاء أو ســوائل الجســم أو مســببات األمــراض المحمولــة بالدمــاء. 
وعنــد اختيــار المريلــة، يُفضــل أن تكــون مقاومــة للميــاه وأحاديــة االســتعمال؛ فــإذا تعــذر ذلــك، 
ــان  ــرط ضم ــتخدام، بش ــادة االس ــة إلع ــال وقابل ــديدة االحتم ــاه وش ــة للمي ــة مقاوم ــتخدم مريل تُس

ــا.  ــن كل اســتخدام له ــة ســليمة بي ــا وتطهيرهــا بطريق تنظيفه
يرتدوا جزمات مقاومة للمياه )مطاطية(.6.

يرتــدوا غطــاء للــرأس يغطــي الــرأس والرقبــة. ويجــب أن يكــون غطــاء الــرأس منفصــاً عــن الثــوب 
أو ســترة البــدن بحيــث يمكــن نــزع كل قطعــة بمفردهــا.

.7

ــة  ــدات الحماي ــة بشــأن مع ــة الصحــة العالمي ــي اإلرشــادات الســريعة لمنظم ــة ف ــات التقني ــرد المواصف )ت
ــر  ــد صــدرت فــي تشــرين األول/ أكتوب ــة. وق الشــخصية فــي ســياق االســتجابة لتفشــي فيروســات خيطي

11.)2014

التعامل اآلمن مع الجثث ودفنها
وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة بروتوكــوالً بشــأن التعامــل اآلمــن مــع جثــث الموتــى، بمــا فــي ذلــك 
دفنهــا، بســبب االشــتباه فــي إصابتهــم بفيــروس اإليبــوال.12 وينبغــي أن يطبّــق هــذه التدابيــر جميــع 
المتعامليــن مــع الجثــث، ولــو لفتــرة وجيــزة، أو المشــاركين فــي نقلهــا أو دفنهــا. وينبغــي أال يتعامــل مــع 

ــن. ــراد المدربي ــث ســوى األف هــذه الجث

ويتســم هــذا اإلجــراء بحساســية بالغــة بالنســبة للعائلــة والمجتمــع. ويمكــن أن يكــون هــذا اإلجــراء مصــدر 
متاعــب، بــل ونــزاع مفتــوح. وقبــل الشــروع فــي أي إجــراء يجــب إعــداد العائلــة لــه، مــع شــرح عمليــة 
الدفــن وجميــع الخطــوات، وعلــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق بصــْون كرامــة المتوفــى وكفالــة االحتــرام 
ــن. وال ينبغــي أن تجــرى أي  ــة الدف ــذ عملي ــا، يمكــن تنفي ــة عليه ــه. وبمجــرد فهــم اإلجــراءات والموافق ل

عمليــة دفــن إاّل بعــد الحصــول علــى الموافقــة. 
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وبإيجاز، تتضمن العملية ما يلي:13

قبل المغادرة:
تشكيل الفريق 	 
تحضير مواد التطهير	 

لكل فريق: 1-
4 أفراد مسؤولين عن حمل الجثة، يرتدي 	 

كل منهم معدات الحماية الشخصية كاملة
فرد واحد مسؤول عن الرش يرتدي كل 	 

معدات الحماية الشخصية
مشرف فني واحد– بدون معدات الحماية 	 

الشخصية
ميّسر/ مسؤول إعامي للتواصل مع المجتمع 	 

المحلي– بدون معدات الحماية الشخصية

جمــع كل المعــدات الازمــة قبــل التوجــه إلــى منــزل 2-
المتوفــى

أكياس الجثث	 
مستلزمات نظافة اليدين	 
معدات الحماية الشخصية	 
مستلزمات إدارة النفايات	 

الوصــول: التحضيــر مــع العائلــة لعمليــة الدفــن، فــي 3-
منــزل المتوفــى، وتقييــم المخاطــر

إلقــاء التحيــة علــى العائلــة قبــل ارتــداء معــدات 	 
الحمايــة الشــخصية

ــة؛ 	  ــل العائل ــى ممث ــه إل ــازي؛ والتوج ــم التع تقدي
ــن ــة الدف ــم عملي ــة تنظي ومناقش

شرح إجراءات السامة	 
أفــراد 	  تحديــد  تابــوت،  العائلــة  لــدى  كان  إذا 

ســيحملونه الذيــن  العائلــة 
القبــر قــد ُحفــر؛ والترتيــب 	  التحقــق مــن أن 

لحفــره إن لــم يكــن قــد ُحفــر.
ــي 	 ارتداء معدات الحماية الشخصية4- ــة الشــخصية ف ــدات الوقاي ــع مع ــداء جمي ارت

ــة  حضــور العائل

يدخــل إلــى المنــزل فــردان علــى األقــل مــن 	 وضع الجثة داخل كيس الجثة5-
أفــراد الفريــق 

وضع كيس الجثة إلى جانب الجثة وفتحه	 
والرجليــن، 	  الذراعيــن  مــن  الجثــة  حمــل 

الجثــة كيــس  فــي  ووضعهــا 
إغاق الكيس	 
تطهير الجزء الخارجي لكيس الجثة 	 

ــد 6- ــع التقالي ــاءم م ــا يت ــوت بم ــي التاب ــة ف وضــع الجث
الثقافيــة؛ إذا لــم يتوفــر التابــوت تُنقــل الجثــة إلــى 

ــث ــة الجث محرق

رفع كيس الجثة ووضعه في التابوت	 
فــي 	  األخــرى  واألشــياء  المابــس  وضــع 

العائلــة لرغبــة  تبعًــا  التابــوت، 
الســماح لفــرد مــن أفــراد العائلــة يرتــدي قفــازات 	 

بإغــاق التابوت
تطهير التابوت	 
ــه مــن وقــت 	  ــة فــي مــا تطلب ــرام حــق العائل احت

ــى  ــى المتوف للحــداد عل
جمــع األشــياء الملطخــة، وتطهيرهــا إذا لــزم األمــر، 7-

)الغــرف/  المــكان  وتطهيــر  وتنظيــف  حرقهــا  أو 
ــخصية ــة الش ــدات الحماي ــداء مع ــع ارت ــزل( م المن

ــر 	  ــم تطهي التنظيــف باســتخدام مــواد التنظيــف ث
مــن  التــي  وملحقاتــه  المنــزل  جميــع غــرف 
إليهــا  نقــل  قــد  المتوفــى  المحتمــل أن يكــون 
العــدوى؛ ال ســيما المســاحات الملطخــة بســوائل 
الجســم )مثــل الدمــاء ومخــاط األنــف، والبلغــم، 

والبــول، والبــراز، والقــيء(
قــد 	  تكــون  أن  يحتمــل  حــادة  أداة  أي  جمــع 

اســتخدمت مــع المريــض، والتخلــص منهــا فــي 
حاويــة مانعــة للتســرب ومقاومــة للثَّقــب. 

الملحق 6

57



إرشــاد أّي فــرد مــن أفــراد العائلــة كان يرتــدي 	  نزع فريق إدارة الدفن لمعدات الحماية الشخصية8-
ــة  ــام بعملي ــي القي ــة الشــخصية ف ــدات الحماي مع

ــر التطهي
تطهيــر مــا بحــوزة الفريــق مــن معــدات الحمايــة 	 

الشــخصية القابلــة إلعــادة االســتخدام )الجزمــات 
المطاطية(

الشــخصية 	  الحمايــة  معــدات  مــن  التخلــص 
األحاديــة االســتعمال بجمعهــا فــي كيــس نفايــات 

مناســب باتبــاع الخطــوات الموصــى بهــا
تنظيف اليدين تنظيفًا صحيًا	 
إلعــادة 	  القابلــة  ــرة  المطهَّ المعــدات  جمــع 

نفايــات.  كيــس  فــي  االســتخدام، 
قــد  الفريــق  أفــراد  يكــون  الخطــوة  بانتهــاء هــذه 
ــم  ــي تخّصه ــخصية الت ــة الش ــدات الحماي ــوا مع نزع

وأتّمــوا تنظيــف أيديهــم تنظيفًــا صحيًــا. 

بموافقــة العائلــة، ينبغــي حــرق أي أشــياء أو 	 
مابــس أو مفــارش أو مــاءات ملوثــة بســوائل 
بعيــدة  مســافة  علــى  المتوفــى،  جســم  مــن 
ــي االســتعاضة عــن  ــزل. وينبغ نســبيًا عــن المن
ــابه  ــا ش ــش وم ــُرش وحصــر الق ــاءات والفُ الم

بالجديــد منهــا.
تطهيــر األشــياء األخــرى التــي مــن المحتمــل أن 	 

يكــون المتوفــى قــد نقــل إليهــا العــدوى.
بانتهــاء هــذه الخطــوة تكــون جميــع مقتنيــات المتوفى 
قــد أُحرقــت أو وضعــت فــي التابــوت أو وضعــت فــي 
ــر؛ وتكــون جميــع األماكــن التــي يحتمــل  كيــس مطهَّ

إصابتهــا بتلــوث فــي المنــزل قــد ُطّهــرت.

ــتخدام 	 نقل التابوت أو كيس الجثة من المنزل إلى المقبرة9- ــي اس ــا، يكف ــوت ملطًخ ــن التاب ــم يك إذا ل
ــه ــة لنقل ــة العادي ــازات المنزلي القف

يمكــن اســتخدام الجــزء الخلفــي مــن ســيارة 	 
نقــل  مــن ســيارة  بــدالً  الجثــة  لنقــل  مناســبة 

الموتــى
احترام الوقت المطلوب للحداد	 
ــب 	  ــة بجان ــراد العائل ــس بعــض أف ــن أن يجل يمك

التابــوت، لكــن ليــس فــي الســيارة التــي تقــّل 
ــن ــق الدف فري

ينبغــي إبــداء االحتــرام لطــرق التعبيــر التقليديــة 	 
عــن الحــداد– الصــراخ/ العويــل/ الغنــاء

ــه  ــي طريق ــوت ف ــون التاب بانتهــاء هــذه الخطــوة، يك
ــرة.  ــى المقب إل

ــى 10- ــي إل ــع المحل ــوة المجتم ــرة ودع ــي المقب ــن ف الدف
ــك  ــه، فمــن شــأن ذل ــى أو الصــاة علي الدعــاء للمتوف
أن يبــّدد مشــاعر التوتــر ويخلــق مناًخــا مــن الســكينة

ــازات 	  ــة قف ــدي المســؤولون عــن حمــل الجث يرت
ــر ــى القب ــه إل ــوت وينزلون ــون التاب ــة يحمل عادي

وضع أكياس المابس والمقتنيات في القبر	 
ــال: 	  ــى ســبيل المث ــة )عل ــرام العــادات الثقافي احت

لــروح  للســماح  التابــوت  أقفــال  أحــد  فتــح 
ــت  ــص وق ــماح بتخصي ــّرر؛ الس ــى بالتح المتوف
الســماح  الميــت؛  ورثــاء  والصــاة  للدعــاء 

ألفــراد العائلــة بإغــاق القبــر(
وضع الفتة دائمة لتحديد الهوية على القبر	 
ووضعهــا 	  العاديــة  المنزليــة  القفــازات  جمــع 

ــًدا  ــدوى تمهي ــة بالع ــات المصاب ــس النفاي ــي كي ف
لتطهيرهــا

نــزع 	  بعــد  صحيًــا  تنظيفًــا  اليديــن  تنظيــف 
لقفــازات ا

حرق األدوات األحادية االستعمال	 العودة إلى المستشفى11-
القابلــة 	  األدوات  تطهيــر وتجفيــف  إعــادة 

االســتعمال إلعــادة 
تنظيــف ســيارة نقــل الموتــى وتطهيرهــا، ال 	 

ســيما الجــزء الــذي وضــع فيــه التابــوت )أو 
كيــس الجثــة(
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الملحق 7
المقابر

ــن  ــن بغــرض تخزي ــكان دف ــار م ــي اختي ــية ف ــائل الرئيس ــة المس ــات لمعالج ــارات وتوصي ــذا الملحــق اعتب ــّدم ه يق
الجثــث لفتــرة قصيــرة أو طويلــة فــي أعقــاب الكــوارث. وفــي الظــروف البالغــة الصعوبــة، قــد يتعــذر اتبــاع هــذه 
االعتبــارات والتوصيــات بكاملهــا. وفــي أعقــاب تفشــي األوبئــة الناجمــة عــن أمــراض معديــة، يجــب التمــاس المزيــد 

مــن المشــورة المتخصصــة. 

المعاييــر/ المخاطــر التــي يجــب أن 
تؤخــذ فــي االعتبــار

التدابير

تلــّوث ميــاه الشــرب بســبب رفــات 
بشــرية متحللــة

قــد يحــدث تلــوث الميــاه بســبب رفــات بشــرية مدفونــة عــن طريــق 
تســرب كائنــات حيــة دقيقــة مــن الجســم عنــد الوفــاة إلــى مياه الشــرب 
بنســب تركيــز عاليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم توثــق أدبيــات المجــال 
ــد تســرٌب  ــاًء أو تفشــيًا لمــرض واســع االنتشــار كان ســببه األكي وب

مــن مقبــرة.15،14
ــن  ــرب، وأماك ــار الش ــن وآب ــع الدف ــن موق ــة بي ــافة آمن ــظ بمس احتف

الحفــر واآلبــار األخــرى )250 م*(.
احتفــظ بمســافة آمنــة بيــن موقــع الدفــن وأي نبــع آخــر أو جــدول ميــاه 

)30 م*( وأّي مصــرف زراعي )10 م*(.
ينبغي دفن الّرفات البشرية فوق مستوى المياه الجوفية. 

وجــود منطقــة عازلــة مزروعــة بنباتــات عميقــة الجــذور حــول 
ــة  ــة الدقيق ــات الحي ــن الكائن ــص م ــى التخل ــاعد عل ــن يس ــكان الدف م

ونواتــج التحلــل.16
ــل ال  ــواد ســريعة التحل ــت مصنوعــة مــن م يجــب أن تكــون التوابي

ــة.14 ــي البيئ ــة دائمــة ف ــة كيميائي ــج ثانوي ــق نوات تطل

-1

-2

-3

-4
-5

-6

*قــد تتفــاوت المســافات بحســب الخصائــص الجيولوجيــة والهيدرولوجيــة 
المحليــة للتربــة. 

ــم–  	 آكات الجيف ــة )90 س ــن الترب ــميكة م ــة س ــة بطبق ــة الجث ــب تغطي يج
1.2 م( لمنــع آكات الجيــف مــن الوصــول إليهــا. 

قــد تمنــع إحاطــة الموقــع بســور وصــوَل آكات الجيــف الكبيــرة 	 
ليه.  إ

عــادة مــا تقــام المقابــر فــي أماكــن يتجــاوز ارتفاعهــا المنطقــة 	 
المحيطــة بهــا، وذلــك لحمايــة الميــاه الجوفيــة. 

إذا كان الموقــع المختــار منبســًطا، فينبغــي أال يكــون معرًضــا 	 
ــة  ــال عرض ــدرات والت ــون المنح ــد تك ــان. وق ــر الفيض لخط

ــة. ــر صعوب ــا أكث ــد تكــون تهيئته ــة، وق ــات األرضي لانزالق
ينبغــي أن يُطلــب رأي خبــراء الجيولوجيــا والهيدرولوجيــا قبــل 	 

إنشــاء أي مقبــرة جديــدة. 

اعتبارات طوبوغرافية 

ــا كبيــًرا داخــل المجتمعــات 	  تختلــف الشــعائر الجنائزيــة اختافً
ــى  ــل المتوف ــن أله ــع الدف ــح موق ــي أن يتي ــا. وينبغ ــا بينه وفيم

ــروق لهــم.15 ــا لمــا ي ــم موتاهــم وفقً ــة تكري إمكاني
ــى 	  ــكل متوف ــاص ب ــي الخ ــن النهائ ــع الدف ــن موق ــب أن يبيَّ يج

أعلــى مســتوى األرض. 
ــون 	  ــن تك ــة )حي ــددة الهوي ــر مح ــا البشــرية غي ــبة للبقاي وبالنس

الجثــث مثــًا مجــّزأة تماًمــا(، يمكــن تخصيــص حديقــة تذكارية/
نصــب تــذكاري باالتفــاق مــع عائــات الضحايــا. 

الجوانب الثقافية والدينية

لــدى بلــدان كثيــرة إطــار قانونــي بشــأن إقامــة المقابــر )قانــون 	 الجوانب القانونية
ــإدارة  ــن الخاصــة ب ــة، القواني ــن البيئي ــة، القواني ــة العام الصح
الميــاه وحمايتهــا، قوانيــن البنــاء، قوانيــن إنشــاء المقابــر، 

ــاة الخاصــة(. ــة الحي ــن حماي قواني
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الملحق 8
العمليــات التــي تتيــح اســتخدام تحليــل الحمــض النــووي 
ــي  ــوارث الت ــي حــاالت الك ــة ف ــوم الجنائي ألغــراض العل

ينجــم عنهــا عــدد كبيــر مــن الضحايــا
ينبغــي تنــاول عمليــة تحديــد هويــة الرفــات البشــرية عــن طريــق العلــوم الجنائيــة بطريقــة شــمولية، أي باســتخدام 
جميــع األدلــة المتاحــة لتحديــد هويــة المتوفــى عقــب وقــوع الكارثــة. وإذا كانــت تكنولوجيــا تحليــل الحمــض النــووي 
ستُســتخدم للمســاعدة علــى تحديــد هويــة عــدد كبيــر مــن الجثــث عقــب وقــوع كارثــة فينبغــي مراعــاة االعتبــارات 
ــات  ــاف بصم ــذ اكتش ــة من ــوم الجنائي ــم العل ــي عل ــور ف ــر تط ــو أكب ــووي ه ــض الن ــل الحم ــاه. وتحلي ــواردة أدن ال
األصابــع. وبقــدر فعاليتــه فــي الحــاالت الفرديــة، فــإن اســتخدامه لتحديــد هويــة أعــداد كبيــرة مــن الموتــى عقــب 

كارثــة أمــٌر ينطــوي علــى تعقيــدات ويتطلــب تنفيــذ العمليــات التاليــة بنجــاح.17

األسباب الداعية إلى االحتياج للعمليةالعملية
يُخصــص لــكل جثــة رمــز دليلــي خــاص، وتُفحــص وفقـًـا 
لتعليمــات هــذا الدليــل، وتســجل النتائــج، وتخــّزن الجثــث 

بطريقــة تمّكــن مــن تتبــع مكانهــا والوصــول إليهــا. 

ــي  ــث الت ــع الجث ــة انتشــال وجم ــذه العملي ــح ه تتي
بهــا ســمات أو عناصــر مميــزة يســهل تحديدهــا، 
أو يتبيــن فيمــا بعــد اتفــاق تحليــل الحمــض النــووي 
الخــاص بهــا مــع األقــارب البيولوجييــن للشــخص 

المفقــود، مــن أجــل:
مزيد من الفحص؛ أو	 
إعادة الجثة إلى األقارب لدفنها؛ أو	 
وضــع الفتــة باالســم الصحيــح إذا كانــت 	 

الجثــة قــد دفنــت بالفعــل ولــن تُنقــل مــن 
مكانهــا. 

تؤخــذ عينــة مــن الجثــة يمكــن اســتخاص الحمــض 
النــووي منهــا )عضلــة، عظمــة، ظفــر إصبــع قــدم( 

يمّكــن ذلــك مــن تحليــل الحمــض النــووي الخــاص 
بالمتوفى.

تُحفــظ العينــة، وتُثبــت بهــا بطاقــة تعريــف )تشــتمل علــى 
الرمــز الدليلــي الخــاص للجثــة( وتخــّزن لوقف اســتمرار 
تحلّلهــا وضمــان اســتمراريتها وإتاحتهــا لتحليــل الحمــض 

النووي.

تحليــل  مــن  التمكــن  فــرص  مــن  هــذا  يعــزز 
الحمــض النــووي للعينــة المأخــوذة مــن الجثــة 
بفضــل الحفــاظ علــى العينــة مــن التحلــل. وعندمــا 
ينجــح تحليــل الحمــض النــووي ويفضــي إلــى 
التطابــق، فإنــه يتيــح الربــط بينــه وبيــن جثــة 

ــه.  ــا ب ــا موثوقً ــة ربًط معين
إلــى  باإلضافــة  المفقوديــن  بأســماء  قائمــة  توضــع 
ــا  معلومــات مــا قبــل الوفــاة عــن هــؤالء األشــخاص وفقً

ــل.  لهــذا الدلي

ــاز  ــكان إنج ــس باإلم ــن لي ــة بالمفقودي ــدون قائم ب
عــدد كبيــر مــن عمليــات تحديــد الهويــة بنــاء 
علــى أي قاعــدة )حتــى مــع وجــود فحــوص كاملــة 
لتحديــد هويــة ضحايــا الكــوارث(، بمــا فــي ذلــك 
ــدون قائمــة  ــث. وب ــووي للجث ــل الحمــض الن تحلي
ســيصعب الحصــول علــى عينــات مرجعيــة مــن 
الحمــض النــووي مــن أفــراد العائلــة. وبــدون 
معلومــات مــا قبــل الوفــاة عــن الشــخص المفقــود، 
ــووي  ــة للحمــض الن ــات أي مطابق ــن يتســنى إثب ل

مــع معلومــات أخــرى. 
يوضــع نظــام لتمكيــن أقــارب المفقوديــن المعتبريــن فــي 

عــداد األمــوات مــن تقديــم عينــة بيولوجيــة مرجعيــة.
)التــي  المائمــة  المرجعيــة  العينــات  بــدون 
ســتتفاوت بحســب الظــروف ونُظــم التحليــل( لــن 
ــد  ــات تحدي ــن عملي ــر م ــدد كبي ــاز ع ــنى إنج يتس
الهويــة باســتخدام تحليــل الحمــض النــووي إذ لــن 
ــة إلجــراء  ــي كافي ــار اإلحصائ ــوة االختب تكــون ق

المطابقــة. 
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تحديدالمختبــرات القــادرة علــى التعامــل مــع عــدد كبيــر 
مــن العينــات المتحللــة )المأخــوذة مــن الجثــث( ومــع عدد 
كبيــر مــن العينــات البيولوجيــة المأخــوذة مــن األقــارب، 
والتواصــل مــع هــذه المعامــل. وينبغــي التعامــل مــع 
العينــات المأخــوذة مــن كل مــن الضحايــا والعائــات فــي 
ــد  ــر واح ــى مختب ــيُعَهد إل ــن إذا كان س ــن منفصلي مكاني

فقــط بالتعامــل مــع جميــع العينــات.

قــد ال تكــون المختبــرات متاحــة داخــل البلــد. 
وقــد يطــرح إرســال العينــات للخــارج اعتبــارات 
نفســية اجتماعيــة وسياســية ولوجســتية بالنســبة 

لألقــارب والســلطات. 

إعــداد إطــار عمــل لتقييــم بيانــات الحمــض النــووي يأخــذ 
ــد حــدوًدا  ــن ويعتم ــراد المفقودي ــار عــدد األف ــي االعتب ف

إحصائيــة للمطابقــات المبنيــة علــى الحمــض النــووي.

وكذلــك  المناســبة  البرمجيــات  توافــر  مــن  التأكــد 
البروتوكــوالت القويــة للمقارنــة بيــن مجموعتــي العينات 

)كل مــن الضحايــا واألقــارب(. 

ســتنجم عــن أي إخفــاق هنــا نتائــج خاطئــة لتحديــد 
الهويــات )وربمــا نتائــج متعــددة(، مــا يقــوض 

ــا.  ــة بكامله ــد الهوي ــة تحدي عملي

بالنســبة للكــوارث واســعة النطــاق، ســيتجاوز 
ــدة. ــات عدي ــدرة حكوم ــى األرجــح ق ــل عل التموي

ــو  ــا ه ــق م ــوب لتحقي ــل المطل ــد التموي ــن تحدي ــد م ال ب
ــره.  ــدر لتوفي ــاد مص ــاه، وإيج ــور أع مذك
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الملحق 9
إدارة جثــث األجانــب فــي أعقــاب كارثــة تســببت فــي 

ــا ــن الضحاي ــر م ــدد كبي ع

ــاء عــن  ــأي أنب ــم ب ــق آماله ــات تتعل ــدان األخــرى، عائ ــي البل ــن مــن مواطن ــزوار، أو المقيمي ســتكون لل
ــول AGN/65/RES/13: "للبشــر  ــة لإلنترب ــة العام ــرار الجمعي ــي ق ــور ف ــو مذك ــا ه ــم. وكم مصيره
الحــّق فــي أاّل يفقــدوا هوياتهــم بعــد وفاتهــم".18 وتتســاوى أهميــة الحصــول علــى المعلومــات عــن وفــاة 
ــي بالنســبة  ــك فمــن المنطق ــد وخارجــه. لذل ــات الموجــودة داخــل البل ــد العائ ــه عن ــب واســتام جثت القري
ــدَرج  ــا أن تُ ــر مــن الضحاي ــي عــدد كبي ــة تســببت ف ــوع كارث ــة وق ــي حال ــث ف ــة إدارة الجث لمجمــل عملي

ــد هوياتهــم.  ــب بعــد تحدي ــث األجان ــات بشــأن جث ترتيب

وهــذا مبــدأ يســهل صوغــه لكــن يصعــب تنفيــذه. وفــي النهايــة، فأفضل وســيلة للتعــرف على جثــث األجانب 
هــي تحديــد هويــة جميــع األشــخاص الذيــن لقــوا حتفهــم فــي الكارثــة. ويعتقــد فــي بعــض األحيــان أنــه يمكن 
ــن  ــب والمواطني ــم أجان ــد أنه ــن يعتق ــن الذي ــدف الفصــل بي ــة به ــد الهوي ــة ســابقة لتحدي االضطــاع بعملي
المحلييــن. وال يمكــن عــادة إنجــاز ذلــك بطريقــة يعــول عليهــا. وعنــد إدراك هــذا األمــر، تصبــح االســتجابة 

المبكــرة للكارثــة مبســطة وخاليــة مــن التمييــز.

ويجــب أال يُســمح للضغــوط الراميــة إلــى إعطــاء األولويــة للعثــور علــى األجانــب أن تغيــر أولويــات النهــج 
المحلــي المنهجــي المعنــي بتحديــد هويــة جميــع الموتــى. ومــن الطبيعــي أال يكــون مناســبًا، علــى ســبيل 
المثــال، أن يحضــر فريــق مــن بلــد آخــر إلــى الميــدان لكــي يتعامــل فقــط مــع جثــث يعتقــد أنهــا لمواطنــي 
بلــده. بــل يجــب إتاحــة مثــل هــذا النــوع مــن المســاعدة بهــدف اإلدارة اإلجماليــة لجميــع الجثــث. وعلــى 
هــذا األســاس، وفــي حالــة العثــور علــى جثــث لرعايــا أجانــب، ســيكون منطقيـًـا أن يشــارك فريــق مــن هــذا 

البلــد فــي إدارة هــذه الجثــث تحــت إشــراف المســؤولين المحلييــن المعنييــن.

وفيمــا يتصــل بخطــة مواجهــة عــدد كبيــر مــن الضحايــا التــي تتعامــل مــع إدارة الجثــث بشــكل إجمالــي، 
ينبغــي إدراج خطــوة تبيـّـن اإلجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا إذا اكتُشــف أن الجثــة لشــخص أجنبــي. وينبغــي 
ــية/ ــات الدبلوماس ــول والهيئ ــا اإلنترب ــي تنفيذه ــترك ف ــن أن يش ــبقًا، ويمك ــراءات مس ــذه اإلج ــاء ه إرس

الســفارات األجنبية. 

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول

62



الملحق 10
المنشورات الداعمة

1 Tidball-Binz, M. Managing the dead in catastrophes: guiding principals and practical recommendations for 
first responders. International Review of the Red Cross. 2007, 89 (866): 421-442.

2 Principles of good DVI governance. Interpol Disaster Victim Identification. Lyon: Interpol. (http://www.
interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI).

3 The cluster approach. Humanitarian response. Geneva: United Nations Office for the Coordination of Hu-
manitarian Affairs. (https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters).

4 de Goyet C. Epidemics caused by dead bodies: a disaster myth that does not want to die. Rev Panamericana 
de Salud Pública 15(5):297-9. (http://publications.paho.org/english/editorial_dead_bodies.pdf).

5 Douceron H, Deforges L, Gherardi R, Sobel A, Chariot P. Long-lasting postmortem viability of human im-
munodeficiency virus: a potential risk in forensic medicine practice. Forensic Sci Int. 1993;60:61-66

6 مرض فيروس اإليبوال. صحيفة الوقائع رقم 103. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ آب/ أغسطس 2015.
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar)

7 تحديد هوية أصحاب الرفات البشرية بواسطة العلوم الجنائية. اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2013 

.(https://www.icrc.org/ar/publication/4154-forensic-identification-of-human-remains)

8 Haglund WD, Connor M, Scott DD. The archaeology of contemporary mass graves. Historical Archaeology. 
2001;35(1 Archaeologists as forensic investigators: defining the role):57-69.

9 PAHO/WHO Resolution on the International Transportation of Human Remains. 1966. (http://iris.paho.
org/xmlui/bitstream/handle/123456789/2177/CD16.R36en.pdf?sequence=1).

10 Laboratory biosafety manual, third edition. Geneva: World Health Organization; 2004. (http://www.who.int/
csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1).

11 Personal protective equipment in the context of filovirus disease outbreak response. Rapid advice guide-
line. Geneva: World Health Organization; October 2014. (http://who.int/csr/resources/publications/ebola/
ppe-guideline/en/).

12 Field situation: how to conduct safe and dignified burial of a patient who has died from suspected or con-
firmed Ebola virus disease. Geneva: World Health Organization; October 2014. (http://who.int/csr/resources/
publications/ebola/safe-burial-protocol/en/).

13 How to conduct safe and dignified burial of a patient who has died from suspected or confirmed Ebola virus 
disease. World Health Organization. 2014. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137379/1/WHO_EVD_
GUIDANCE_Burials_14.2_eng.pdf?ua=1).

14 The impact of cemeteries on the environment and public health. Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe; 1998

الملحق 10

63



15 Young CP, Blackmore KM, Leavens A, Reynolds PJ. Pollution potential of cemeteries. Bristol: Environment 
Agency; 2002.

16 Dent BB. The hydrogeological context of cemetery operations and planning in Australia. (Thesis). Vol 1. 
Sydney: 2002.

17 Missing people, DNA analysis and identification of human remains: A guide to best practice in armed con-
flicts and other situations of armed violence. Second Edition. International Committee of the Red Cross, 2009. 
(https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains- 
guide-best-practice).

18 Disaster victim identification. Interpol Resolution No. AGN/65/RES/13 of the Sixty-fifth Interpol
 Gen eral Assembly, Antalya, 23–29 October 1996. (http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-                
governance/General-Assembly-Resolutions/Resolutions-1990-to-1999/1996-AGN65).

جميع المراجع عبر الويب كانت نشطة في وقت النشر.

إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول

64



الملحق 11
المنظمات الدولية

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة للبلدان األمريكية

اللجنة الدولية للصليب األحمر

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر

اإلنتربول

http://www.who.int/ar/

http://www.paho.org/hq/

http://www.icrc.org

http://www.ifrc.org/

http://www.interpol.int/

الملحق 11

65







منظمة الصحة العالمية

االتحاد الدولي
 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

منظمة الصحة 
للبلدان األمريكية

المكتب اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية

08
80

/0
04

  0
2.

20
18

  


	إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: 
	 تمهيد  
	المساهمون في هذا العمل 
	قائمة المحتويات 
	1. مقدمـــــة
	2. التخطيط      والتنسيق
	الإطار 1. المواد اللازمة لجمع الجثث 
	لتنسيق المحلي الفعَّال 
	التنسيق الفعَّال على المستويين الإقليمي والوطني 
	افعل ولا تفعل
	3. الصحة والسلامة- بما فيهما مخاطر الإصابة بأمراض معدية قد تُسبَبها الجثث 
	الخطر الذي يتعرض له عامـة الناس
	الخطر الذي يتعرض له المتعاملون مع الجثث 
	احتياطات السلامـة للذين يتعاملون مع الجثث 
	افعل ولا تفعل
	4. تخصيص الرمز الدليلي الخاص بكل جثة 
	الإجراءات
	بطاقة التعريف 
	افعل ولا تفعل
	5. التقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل البيانات عن الجثث
	الصور الفوتوغرافية (إلزاميـة- إذا كان الوضع يسمح بذلك وإذا كانت معدات التصوير متوفرة) 
	معلومات عن الجثث 
	التسجيل (إلزامي) 
	الحفظ المأمون (إلزامي) 
	تحديد هوية صاحب الجثة وتسليمها إلى الأقارب
	افعل ولا تفعل 
	6. عملية انتشال وجمع الجثث
	عملية انتشال وجمع الجثث 
	بعد انتشال الجثة 
	افعل ولا تفعل 
	7. التخزين المؤقت للجثث
	خيارات التخزين 
	التبريد
	الدفن المُؤقَّت
	الثلج
	افعل ولا تفعل 
	8. التخزين طويل الأمد للجثث الذي يسمح بتتبع مكانها وتنظيمها
	طريقة حفظ الجثث والتخزين طويل الأمد 
	شروط الدفن
	تشييد المقابر
	تتبع مكان الجثث
	افعل ولا تفعل 
	9. تقديم الدعـم إلى العائلات والأقرباء 
	التعرف على هوية الضحايـا 
	الجوانب الثقافيـة والدينيـة 
	تقديم الدعـم 
	افعل ولا تفعل 
	10. جمع وإدارة المعلومات عن المفقودين (بمن فيهم المعتبرون في عداد الأموات)  
	التدابير التنظيمية 
	   معلومات عن المفقودين 
	التخزين المركزي للمعلومات 
	افعل ولا تفعل 
	11. التواصل مع العائلات ووسائل الإعلام   
	تزويد الأقارب بالمعلومات
	العمل مع وسائل الإعلام 
	العمل مع عامّة الناس 
	العمل مع هيئات الإغاثـة 
	إدارة المعلومات 
	افعل ولا تفعل 
	12. أسئلة متكررة   
	1.  هل تسبب الجثث أوبئة؟  
	2.  ما المخاطر الصحية التي يتعرض لها الناس؟ 
	3.  هل يمكن أن تتسبب الجثث في تلويث المياه؟
	4.  هل من المفيد رشّ الجثث بمادة مطهّرة أو ببودرة الكلس؟
	5.  يقول المسؤولون المحليون والصحافيون إن هناك خطرًا من انتشار الأمراض 
	6. هل هناك خطورة على المتعاملين مع الجثث؟
	7. هل ينبغي أن يرتدي الموظفون أقنعة؟ 
	8. إلى أي مدى يعدّ انتشال وجمع الجثث ضرورة ملحة؟ 
	9. هل يجب استخدام مقابر جماعية للإسراع بحفظ الجثث؟
	10. ما الذي يجب على السلطات فعله بالجثث على المدى القريب؟  
	11.ما الحد الأدنى للخطوات المطلوبة لتحديد هوية أكبر عدد ممكن من الجثث؟ 
	12. ما المشكلات النفسية المتوقعة بالنسبة لأهل المتوفى؟ 
	13. كيف ينبغي إدارة جثث الضحايا الأجانب؟ 
	14. أنا متطوع. كيف أستطيع تقديم المساعدة؟
	15. أمثل منظمة غير حكومية فكيف أستطيع تقديم المساعدة؟ 
	16.أنا أخصائي في مجال الصحة. كيف أستطيع تقديم المساعدة؟  
	17.أنا صحافي فكيف أستطيع تقديم المساعدة؟
	ملاحق 
	الملحق 1.  استمارة المعلومات الخاصة بالجثة  
	ألف- وصف الجسم 
	باء- الأدلة المرافقة 
	جيم- البيانات المسجلة
	دال- حالة الجثة 
	الملحق 2.  استمارة المعلومات الخاصة بالمفقودين  
	أ- البيانات الشخصية 
	باء- الحدث
	جيم- وصف الجسم: 
	دال- الأمتعة الشخصية 
	الملحق 3. بطاقة التعريف بالجثة بالرمز الدليلي الخاص وتسلسل العهدة الخاص بالجثة   
	الملحق 4. قائمة مرجعية لخطة التعامل مع عدد كبير من الضحايا  
	قائمة مرجعية لخطة التعامل مع عدد كبير من الضحايا- ملحق للخطة الوطنية لإدارة الكوارث  
	العناصر الأساسية لخطة التعامل مع عدد كبير من الضحايا  
	أولًا: المقدمة والغرض
	ثانيًا: التفعيل  
	ثالثًا: القيادة والتحكم
	رابعًا: اللوجستيات
	خامسًا: العناية بأقارب الموتى 
	سادسًا: تعيين الفرق وإبلاغها 
	سابعًا: الأبعاد الدولية 
	ثامنًا: تطهير الموقع وانتشال وجمع جثث الموتى 
	تاسعًا: المشرحة 
	عاشرًا: حفظ الجثث: الترتيبات النهائية
	حادي عشر: الكوارث الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية 
	ثاني عشر: سياسة التواصل الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام 
	الث عشر: الصحة والسلامة
	رابع عشر: خطة إدارة المشرحة أثناء الكارثة 
	الملحق 5. مثال على مخطط انسيابي لإدارة الجثث في خطة التنسيق
	الملحق 6. التعامل مع جثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب وباء ناجم عن مرض معدٍ    
	فهم الأمراض المعدية- فيروس الإيبولا 
	معدات الحماية الشخصية 
	لتعامل الآمن مع الجثث ودفنها 
	الملحق 7. المقابر   
	الملحق 8. العمليات التي تتيح استخدام تحليل الحمض النووي لأغراض الطب الشرعي في حالات الكوارث التي ينج
	الملحق 9. إدارة جثث الأجانب في أعقاب كارثة تسببت في عدد كبير من الضحايا
	الملحق 10. المنشورات الداعمة  
	الملحق 11. المنظمات الدولية    

