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1.1مقدمة
	1.1ما الغرض من هذا الدليل؟
يهــدف هــذا الدليــل إلــى الجمــع بيــن مجاليــن مختلفيــن تما ًمــا مــن مجــاالت العمــل اإلنســاني،
همــا الطــب الشــرعي واألعمــال المتعلقــة باأللغــام ،1دع ًمــا لهــدف مشــترك .ولتحقيــق هــذه
الغايــة ،يــورد الدليــل شــر ًحا لبعــض النقــاط األساســية حــول كل مجــا ٍل منهمــا ثــم يقــدم
مجموعــة مــن المبــادئ التــي يمكــن االســتعانة بهــا للتصــدي للمشــكالت علــى أرض الواقــع
وإيجــاد إجــراءات عمــل مجديــة ومالئمــة محليًــا .ومــن ثَــم ،يؤكــد هــذا الدليــل علــى الحاجــة
إلــى التخطيــط المحكــم والمشــترك.

	1.2ما الفئات المستهدفة بهذا الدليل؟
يستهدف هذا الدليل ثالث فئات من األشخاص ،هم:
•أخصائيي الطب الشرعي الذين عليهم توخي الحذر من أخطار المتفجرات في إطار
عمليات انتشال الرفات البشرية واسعة النطاق
•المتخصصين في األعمال المتعلقة باأللغام أو التخلص من الذخائر المتفجرة الذين من
المرجح أن يدعموا أنشطة إدارة الرفات البشرية أو المكلفين بتقديم هذا الدعم
•العاملين من مجاالت الخبرة األخرى ،وربما كذلك من تخصصات أخرى (مثل
مهندسي اإلنشاءات) ،الذين يُطلب منهم المشاركة في عمليات إدارة الرفات البشرية
متعددة التخصصات أو اإلشراف عليها.
وتختلــف طريقــة اســتخدام هــذا الدليــل ،إلــى حــ ٍد مــا ،باختــاف الــدور الــذي يؤديــه
المســتخدم .لــذا فهــو يقــدم التفاصيــل الفنيــة الالزمــة لدعــم النقاشــات المجديــة بيــن الخبــراء
مــن مختلــف التخصصــات ،ومنحهــم الفرصــة لتقديــر القــدرات األخــرى .ال يُقصــد مــن هذا
الدليــل تدريــب الخبــراء خــارج نطــاق ممارســاتهم المهنيــة.

1

تتألف األعمال المتعلقة باأللغام ألغراض إنسانية من خمس ركائز ،أال وهي :المسح وإزالة األلغام ،والتوعية بمخاطر األلغام ،وتقديم
المساعدة للضحايا ،والمناصرة ،وتدمير المخزونات .وتتناول هذه الوثيقة ركيزة "المسح وإزالة األلغام".
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	1.3ما أسباب أهمية هذا الدليل؟
عندمـا يعمـل ممارسـان مـن مجاليـن مختلفيـن  -لـكل منهمـا مصطلحـات ومبـادئ وأهـداف
تخصـه  -فـي فـرق أو مهـام متعـددة التخصصـات ،فمـن غيـر المتوقـع أن يجـري التعـاون
بينهمـا بسالسـة دون توجيـه إضافـي .لكن عند إلقـاء الضوء على النتائج الميدانية المشـتركة
ومقارنـة أي بروتوكـوالت متعارضـة بينهمـا بالمبادئ الـواردة في هذا الدليـل ،فمن الممكن
بقـدر أكبر مـن التعاون.
الوصـول إلـى نهـج يتسـم
ٍ
غالبًـا ما يُطلب من أخصائيي الطب الشـرعي العمل فـي بيئات محفوفة بأخطار المتفجرات.
علـى سـبيل المثـال ،يُتوقـع منهم عادة ً اسـتخراج الرفـات من تحت سـطح األرض في وجود
ذخائـر غيـر منفجرة .وفي السـنوات األخيرة ،صار انتشـال الرفات من فوق سـطح األرض
 أي مـن مسـاحة مفتوحـة أو من داخـل إحدى البنايات المنهارة عقب وقـوع انفجار  -جز ًءامه ًمـا علـى نحـو متزايـد من دور أخصائي الطب الشـرعي ،ألسـباب ليس أقلهـا ارتفاع عدد
الوفيـات المرتبطة بالنزاعات طويلـة األمد داخل المدن.
ويفـي انتشـال الرفـات البشـرية وتحديـد هويـة أصحابهـا علـى نحـو فعـال بواسـطة الطـب
الشـرعي بغرضيـن أساسـيينً .
أول ،منـح العائلات المعلومـات التـي هـي فـي أمـس الحاجة
إليهـا لمعرفـة مصيـر ذويهـا المفقودين وأماكن وجودهـم .وثانيًا ،دعم عملية بناء السلام بعد
انتهـاء النـزاع – 2فـإذا تعـذرت هـذه الجهود ،فسـتواصل المجتمعـات المحلية طرح األسـئلة
عـن ذويهـا ولـن يسـعها المضـي قُد ًما في دراسـة أسـباب النـزاع والتطلـع إلى المسـتقبل.
كمـا يصـادف المتخصصـون فـي التخلـص مـن الذخائـر المتفجـرة رفاتًـا بشـرية فـي أثنـاء
عملهـم .إال أن عمليـات التخلـص من الذخائر المتفجرة شـهدت حاالت لم تكـن إدارة الرفات
البشـرية فيهـا متوافقـة مـع المعاييـر الدوليـة القانونيـة أو األخالقيـة ،حيـث تمزقـت الرفـات
بفعـل كاسـحات األلغـام الميكانيكيـة أو دُفنـت دون تحديـد هويـة أصحابها باالسـتعانة بالطب
الشـرعي وباسـتخدام أسـاليب تتنافـى مـع التقاليـد الثقافيـة المحليـة .ومـن ثَـم ،تظهـر حاجـة
واضحـة إلـى إيجـاد فهم أفضل لعلم الطب الشـرعي والتشـجيع علـى العمل المشـترك حيثما
كان مفيدًا.
فمـن شـأن وجـود معاييـر وإجـراءات يفهمهـا الجميـع النتشـال الرفـات سـواء مـن تحـت أو
فـوق سـطح األرض ،وكذلـك التدريـب متعـدد التخصصـات وثيـق الصلـة ،المسـاعدة علـى
ضمـان انتشـال الرفـات علـى نحـو سـليم وآمـن .وبالمثـل ،ينبغـي أن يكـون بمقـدور فـرق
الطـب الشـرعي التـي تعمـل فـي البنايات المنهـارة عقب وقـوع انفجـار التعـاون بفاعلية مع
موظفـي الدعـم الموجوديـن فـي موقـع العمـل للحفاظ على سلامتهم مـن أخطـار المتفجرات
والمزيـد مـن االنهيارات.
2

S. Cordner and M. Tidball-Binz, “Humanitarian forensic action – Its origins and future”,
Forensic Science International, Vol. 279, October 2017, pp. 65–71:
http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.08.011.
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يضـم هـذا الدليـل مجموعـة مـن األمثلـة الواقعيـة الشـارحة لجوانـب الموضـوع الجـاري
مناقشـته .وتوضـح هـذه األمثلـة أسـباب أهمية هذا الدليـل ،وغالبًا ما تحدد مجاالت التحسـين
المحتملة.
خارج دائرة األمان
ُ
طلــب مــن أخصائــي طــب شــرعي معيَّــن حديثًــا إجــراء تقييمــات ألحــد المواقــع بهــدف
تحديــد أماكــن المقابــر للحفــر واســتخراج الرفــات .أدرك األخصائــي أن المنطقــة شــهدت
قتـ ً
ـرا ،لكــن بســبب عــدم وجــود دعــم فــي مجــال التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة،
ـال مؤخـ ً
لــم يكــن ثمــة أحــد يمكــن اللجــوء إليــه للحصــول علــى المشــورة بشــأن الســامة ســواء فــي
أثنــاء مرحلــة التقييــم النظــري أو عنــد إجــراء التقييمــات بالموقــع .عــاوة علــى ذلــك ،كان
مديــر أخصائــي الطــب الشــرعي علــى ثقــة مــن عــدم وجــود مــا يدعــو للقلــق وعليــه لــم
يطلــب الحصــول علــى مســاعدة .نتيجـةً لذلــك ،تابــع أخصائــي الطــب الشــرعي عملــه وهــو
ق مبــرر علــى ســامته البدنيــة.
يشــعر بقل ـ ٍ

	1.4اإلطار المعياري
تلتــزم الــدول ،بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني ،باحتــرام الموتــى والتعامــل المالئــم مــع
الجثــث .وتضــم اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــوالن اإلضافيــان الملحقان بهــا والقانــون الدولي
اإلنســاني العرفــي قواعــد محــددة بشــأن البحــث عــن جثــث الموتــى وتوفيــر الحمايــة لهــا،
والتعامــل مــع الرفــات البشــرية ومــن ذلــك دفنهــا ،والصيانــة الالحقــة للمقابر ،وكذلك بشــأن
اســتخراج الرفــات وفحصهــا وتحديــد هويــة أصحابهــا وإعادتهــا للوطــن .انظــر المراجــع
المعياريــة لهــذا الدليــل الســتعراض هــذه القواعــد بمزيــد مــن التع ّمــق.
كمــا توجــد عــدة صكــوك قانونيــة دوليــة تهــدف إلــى منــع و /أو تخفيف آثــار أســلحة متفجرة
معيَّنــة .مــن بيــن هــذه الصكــوك اتفاقيــة حظــر األلغــام المضــادة لألفــراد واالتفاقيــة بشــأن
الذخائــر العنقوديــة واالتفاقيــة المتعلقــة بأســلحة تقليديــة معيَّنــة .إذ توضــح هــذه المعاهــدات
مســؤوليات محــددة بشــأن اتخــاذ الــدول المو ِقّعــة خطــوات ترمــي إلــى إنهــاء اســتخدام
األســلحة التــي تثيــر قلقًــا بالغًــا (مثل األلغــام المضــادة لألفــراد والذخائــر العنقوديــة) وتدمير
مخزوناتهــا منهــا .ويتعيــن علــى الــدول كذلــك اتخــاذ خطــوات مــن شــأنها الحــد مــن آثــار
هــذه األســلحة وغيرهــا مــن مخلفــات الحــرب القابلــة لالنفجــار .وتُناقَــش هــذه الصكــوك
بمزيــد مــن التفصيــل فــي قســم المراجــع المعياريــة بهــذا الدليــل.
يخضــع عمــل أخصائــي الطــب الشــرعي والمتخصــص فــي األعمــال المتعلقــة باأللغــام
للمعاييــر المهنيــة الخاصــة بــكل مجــال منهمــا .وتُناقَــش هــذه المعاييــر بإيجــاز فــي القســم
 7.1أدنــاه .عــاوة علــى ذلــك ،تســتطيع الــدول أن تبنــي المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقة
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باأللغــام 3،وهــي مجموعــة مــن الوثائــق التــي تســتخدم لغــة وصياغــة المنظمــة الدوليــة
لتوحيــد المقاييــس وتتنــاول جميــع جوانــب إدارة برامــج األعمــال المتعلقــة باأللغــام .وعندمــا
تتبنــى الــدول هــذه المعاييــر الدوليــة ،تصبــح تلــك المعاييــر جــز ًءا مــن اإلطــار القانونــي
للدولــة فــي شــكل معاييــر وطنيــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام .وفــي ســياق الحديــث عــن
المبــادئ التــي تبرزهــا هــذه المطبوعــة ،فقــد قُــدم معيــار خــاص بانتشــال الرفــات البشــرية
ضمــن المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام العتمــاده فــي .2020

	1.5المصطلحات األساسية
تُســتخدم المصطلحــات األساســية التاليــة فــي مختلــف أقســام هــذا الدليــل .وتــرد قائمــة أشــمل
فــي مســرد المصطلحات.
DVI
EOD
IED
IHL
IMAS
ISO
SOP
UXO

تحديد هوية ضحايا الكوارث
التخلص من الذخائر المتفجرة
عبوة ناسفة يدوية الصنع
القانون الدولي اإلنساني
المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
إجراءات العمل الموحدة
ذخائر غير منفجرة

	1.6االتجاهات الحديثة في مجالي الطب الشرعي
واألعمال المتعلقة باأللغام
	1.6.1األعمال المتعلقة بالطب الشرعي ألغراض إنسانية

لقــد تطــورت ممارســة الطــب الشــرعي عبــر عــدة مراحــل في العقــود األخيــرة ،وذلــك بد ًءا
مــن ثمانينيــات القــرن الماضــي عنــد تطبيــق تطــورات الطــب الشــرعي  -علــى األخــص
فــي أنثروبولوجيــا الطــب الشــرعي  -فــي أمريــكا الالتينيــة لمعرفــة مصيــر األشــخاص
تعرضــوا لالختفــاء فــي ذلــك الوقــت .كمــا شــهدت تلــك الفتــرة إنشــاء مجموعــات
الذيــن َّ
مثــل الفريــق األرجنتينــي ألنثروبولوجيــا الطــب الشــرعي (Equipo Argentino de
 .)Antropologia Forense, EAAFوفــي التســعينيات ،تطلبــت النزاعــات التــي وقعــت
فــي البلقــان ومــا تالهــا مــن محاكمــات لمجرمــي الحــرب انتشــال وتحليــل الرفــات مــن
مقابــر معقــدة تحــت ســطح األرض وملوثــة علــى األغلــب بذخائــر غيــر منفجــرة .لقــد
أدت هــذه التجربــة إلــى ظهــور إجــراءات عمــل بديهيــة موحــدة .ثــم فــي العقــد الثانــي مــن
3

المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ،https://www.mineactionstandards.org/ :جرى االطالع على الرابط في 27
أيار /مايو .2020
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األلفيــة الثالثــة ،أضــاف وجــود الذخائــر غيــر المنفجــرة والعبــوات الناســفة يدويــة الصنــع
واألبنيــة المتضــررة بشــدة فــي النزاعــات طويلــة األمــد فــي المناطــق الحضرية فــي العراق
وســورية واليمــن المزيــد مــن التعقيــدات إلــى عمليــة جمــع المعلومــات ألغــراض الطــب
الشــرعي ،إذ شـ َّكل انتشــال الرفــات مــن البنايــات المنهــارة جزئيًــا تحديًــا مــن نــوعٍ خــاص.

	1.6.2األعمال المتعلقة باأللغام ألغراض إنسانية

أحــرزت األعمــال المتعلقــة باأللغــام علــى نحــو مماثــل تقد ًمــا عبــر سلســلة مــن المراحــل.
ففــي الســبعينيات والثمانينيــات ،تطلبــت إزالــة األلغــام األرضيــة والذخائــر غيــر المنفجــرة
فــي بلــدان مثــل أنغــوال وفيتنــام أن يعمــل المتخصصــون فــي األعمــال المتعلقــة باأللغــام
فــي شــتى البيئــات واألراضــي ،كمــا زاد اســتخدام المعــدات الميكانيكيــة إلزالــة األلغــام عنــد
االقتضــاء .ثــم فــي التســعينيات والعقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة ،فرضــت النزاعــات فــي
البلقــان تحديًــا جديـدًا :فإلــى جانــب األلغــام األرضيــة انطــوت النزاعــات علــى كميــة كبيــرة
مــن األشــراك الخداعيــة التــي اس ـتُخدمت فيهــا الذخائــر التقليديــة بأســاليب غيــر تقليديــة.
وبالمثــل ،ش ـ َّكلت الذخائــر العنقوديــة تحديًــا جدي ـدًا يتعلــق بإزالــة األلغــام فــي بلــدان مثــل
لبنــان .وفــي العقــد الثانــي مــن األلفيــة الثالثــة ،شــهدت النزاعــات فــي العــراق وســورية
واليمــن انتشــار اســتخدام األســلحة المتفجــرة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان ،مــا أدى
إلــى تحويــل مراكــز حضريــة برمتهــا إلــى أنقــاض ،مخلف ـةً ورائهــا فــي الغالــب كميــات
كبيــرة مــن الذخائــر غيــر المنفجــرة والعبــوات الناســفة يدويــة الصنــع .ويتطلــب هــذا المزيج
المكـ َّـون مــن الذخائــر التقليديــة والذخائــر الكيميائيــة والعبــوات يدويــة الصنــع الموجــود فــي
المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة وبيــن كميــات ضخمــة مــن الــركام انتهــاج نُهــج
جديــدة.
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شرق البوسنة :المقابر الثانوية والثالثية التي تتخللها مخلفات حرب قابلة لالنفجار
بينمــا لــم يُعثــر علــى أي دليــل يبيــن وضــع أشــراك خداعيــة عمـدًا فــي المقابــر ،فــإن وجــود
مخلفــات الحــرب القابلــة وغيــر القابلــة لالنفجــار داخــل المقابــر وحولهــا فــي شــرق البوســنة
شـ َّكل أحــد التحديــات الميدانيــة الكبيــرة فــي العقديــن الالحقيــن للنــزاع.
علــى ســبيل المثــال ،اســتُخدم كهــف واحــد إلخفــاء مــا يزيــد علــى  40جثــة .ودلــت
التحــركات الالحقــة لخطــوط المواجهــة علــى أن الموقــع كان يُســتخدم حينئــ ٍذ مســتودعًا
لألســلحة والذخائــر فــي أثنــاء إحــدى عمليــات العفــو التــي حدثــت أثنــاء عمليــة الســام.
وبعــد مــرور عقديــن مــن الزمــان ،تخللــت ذخائــر وأســلحة رفاتًــا بشــرية فــي مراحــل
مختلفــة مــن التحلــل .وقــد مثَّــل هــذا مشــكلة معقــدة ،كمــا د ّل حجــم الكهــف علــى أن دخولــه
متعــذر إال لشــخص واحــد فــي المــرة .ولعــل ذلــك كان لألفضــل مــن أجــل تفــادي أخطــار
ـرض الفريــق للخطــر .فــي أثنــاء
المتفجــرات ،إذ أدى ضيــق المســاحة إلــى الحــد مــن تعـ ُّ
عمليــات الحفــر ،يحــاول أخصائــي الطــب الشــرعي اســتخراج الرفــات قــدر اســتطاعته
إلــى أن يعثــر علــى قطعــة ذخيــرة .عندئــ ٍذ يدخــل المكلــف باألعمــال المتعلقــة باأللغــام
إلــى الكهــف لفحــص قطعــة الذخيــرة وإزالتهــا قبــل التمكــن مــن اســتئناف عمليــات الطــب
الشــرعي.
ـرا جماعيًــا تحــت ســطح األرض .مجــددًا ،لــم يُعتقــد
فــي مثــال آخــر ،اعتلــى حقــل ألغــام قبـ ً
ً
فعــا متعمــدًا إلخفــاء موقــع المقابــر ،لكــن ربمــا كان ســببه ســرعة تحــرك
أن هــذا كان
خطــوط المواجهــة .فــي مثــل تلــك الحــاالت ،التــي شــاعت فــي شــرق البوســنة ،لجــأت
فــرق الحفــر بغــرض اســتخراج الرفــات إلــى حــل بســيط؛ أال وهــو االســتعانة بمنظمــة
متخصصــة فــي إزالــة األلغــام تســتخدم أجهــزة الكشــف عــن األلغــام والــكالب وغيرهــا
مــن وســائل اإلزالــة الســطحية قبــل أن يبــدأ أخصائيــو الطــب الشــرعي فــي العمــل .ويكــون
عندئـ ٍذ المكلفــون باألعمــال المتعلقــة باأللغــام علــى أهبــة االســتعداد للمســاعدة والبحــث عــن
أي تلــوث تحــت ســطح األرض مــع مواصلــة عمليــة الحفــر .ومــن المؤســف أن االفتقــار
إلــى الدعــم المتمثــل فــي مــوارد األعمــال المتعلقــة باأللغــام أدى فــي بعــض الحــاالت إلــى
االضطــرار لقيــادة حفــارات غيــر مدرعــة فــوق المنطقــة قبــل بــدء عمليــة الحفــر فــي
محاولــة إلزالــة األلغــام عــن طريــق تفجيرهــا.
ـرض
مثــل هــذه األمثلــة تبيــن بوضــوح الحاجــة إلــى عقــد موازنــة بيــن المخاطــر التــي يتعـ َّ
لهــا العاملــون فــي مجالــي الطــب الشــرعي واألعمــال المتعلقــة باأللغــام والمنافــع المتمثلــة
فــي تقديــم معلومــات للعائــات حــول مصيــر أحبائهــا .وبالفعــل ،تدخــل هــذه الموازنــة
للمخاطــر فــي صميــم الغــرض مــن هــذه المبــادئ التوجيهيــة.
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	1.7المعايير الفنية القائمة
كمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن المجــاالت الفنيــة ،تتســم عمليــة وضــع المعاييــر لمجالــي
الطــب الشــرعي واألعمــال المتعلقــة باأللغــام بالبــطء ،ومــن ثَــم تتخلــف حت ًمــا عــن الواقــع
الميدانــي .بيــد أن ثمــة جهــود للتوحيــد القياســي فــي كال التخصصيــن ،وتوفــر المعاييــر
الناشــئة توجي ًهــا مه ًمــا فيمــا يخــص التعاقــد والتطــور المهنــي وأفضــل الممارســات .أمــا
األهــم مــن ذلــك ،فهــو إشــارة هــذه المعاييــر إلــى ضــرورة توفــر درجــة مــن النضــج فيمــا
يخــص النهــج المســتخدم ومســتوى التعــاون القائــم بيــن المجاليــن ،وهــو األمــر الــذي ينبغــي
اإلقــرار بــه وتعزيــزه.

	1.7.1اإلنتربول

تحظــى معاييــر اإلنتربــول لتحديــد هويــة ضحايــا الكــوارث باعتــراف واســع النطــاق
4
ويســتخدمها الكثيــر مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم.

	1.7.2المعهد الوطني المعني بالمعايير والتكنولوجيا

ثمــة جهــود متواصلــة فــي مجــال الطــب الشــرعي تهــدف إلى وضــع معاييــر عالميــة .ورغم
ظهــور مجموعــة موحــدة مــن المعاييــر ،فــإن عــدة لجــان فرعيــة بالمعهــد الوطنــي المعنــي
بالمعاييــر والتكنولوجيــا – األنثروبولوجيــا وتحديــد هويــة ضحايــا الكــوارث والتحقيقــات
الطبيــة الشــرعية فــي حــاالت الوفــاة – أنتجــت مخرجــات تُعتبــر جــز ًءا مــن وثائــق أفضــل
الممارســات 5ألغــراض هــذا الدليــل.

	1.7.3المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام هــي مجموعــة مــن المعاييــر الحاصلــة علــى
اعتمــاد المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس والمذكــرات التقنيــة وبروتوكــوالت التقييــم التــي
تُســتخدم فــي غالبيــة برامــج األعمــال المتعلقــة باأللغــام فــي شــتى أنحــاء العالــم .فــي أغلــب
الحــاالت ،تخضــع المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام للتعديــل وفقًــا للمتطلبــات
المحليــة وتصبــح بموجــب القانــون الوطنــي المعاييــر الوطنيــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام.

4

اإلنتربول" ،تحديد هوية ضحايا الكوارث" ،https://www.interpol.int/ar/2/5/3 :جرى االطالع على الرابط في  19أيلول/
سبتمبر .2019

5

National Institute of Standards and Technology, “The Organization of Scientific Area
Committees for Forensic Science”:
https://www.nist.gov/topics/organization-scientific-area-committees-forensic-science,
جرى االطالع على الرابط في  13كانون األول /ديسمبر .2019

ةمدقم
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	1.8التلوث الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي
والنووي
يشــمل التلــوث بالمتفجــرات أحيانًــا التلــوث الناجــم عــن مــادة كيميائيــة أو بيولوجيــة أو
إشــعاعية أو نوويــة .حتــى فــي مجــال األعمــال المتعلقــة باأللغــام ،يجــري التعامــل مــع
هــذا التلــوث بشــكل منفصــل ،وفــي أغلــب الحــاالت تتوفــر القــدرات المتداخلــة مــع قــدرات
التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة لــدى القــوات المســلحة دون غيرهــا.
بيــد أنــه مــا يــزال هنــاك احتمــال كبيــر للعثــور علــى رفــات بشــرية بجــوار أو ملوثــة
بمــادة كيميائيــة صناعيــة تكســينية أو مــادة كيميائيــة مســتخدمة كســاح أو أحــد العوامــل
البيولوجيــة .وعليــه ،ورد ذكــر التلــوث الكيميائــي والبيولوجــي واإلشــعاعي والنــووي فــي
ـرا لالحتمــال الحقيقــي والمؤســف بــأن يواجــه أخصائيــو الطــب الشــرعي
هــذا الدليــل نظـ ً
مــواد كيميائيــة صناعيــة تكســينية أو أن يجــدوا أنفســهم يجــرون تحقيقــات حــول ســير
األعمــال العدائيــة فــي بيئــة تحتــوي علــى مــواد كيميائيــة وبيولوجيــة وإشــعاعية ونوويــة.
وتعتمــد االســتجابة فــي مثــل تلــك األوضــاع علــى النتائــج الميدانيــة المتصــورة .وفــي
الغالــب يكــون المســتهدف تقديــم الرعايــة الطبيــة أو تحديــد هويــة أصحــاب الرفات البشــرية
أو تنفيــذ بعــض األنشــطة األخــرى رغــم التعقيــدات اإلضافيــة التــي يمثلهــا التلــوث .حينئـذٍ،
يأتــي دور الخبيــر الفنــي المتخصــص فــي المــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية
والنوويــة لتقديــم المســاندة والتمكيــن ،متي ًحــا للعمليــات األخــرى متابعــة العمــل  -وإن كان
بأســلوب مع ـدَّل وأكثــر تعقي ـدًا.
باختصــار ،وجــود مــادة كيميائيــة أو بيولوجيــة أو إشــعاعية أو نوويــة يــؤدي إلــى المزيــد
مــن التعقيــدات فــي األوضــاع التــي تكتنفهــا صعوبــات باألســاس ،مــا يتطلــب مــن فــرق
متخصصــة تقييــم التربــة قبــل الشــروع فــي أعمــال الحفــر أو تقييــم المناطــق قبــل دخولهــا.
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خطر المبيدات الحشرية
فــي منطقــة غــرب البلقــان ،بُذلــت جهــود لمعرفــة مصيــر األشــخاص المفقوديــن بعــد نــزاع
ـرا فــي المنطقــة .وعقــب إجــراء الشــرطة تحقيقًــا مبدئيًــا ،صــدر أمــر محكمــة
وقــع مؤخـ ً
واســتُدعي أخصائــي الطــب الشــرعي لتقييــم المقابــر المحتملــة التــي كان يُعتقــد بوجــود
رفــات أشــخاص مفقوديــن بهــا .وبعــد االطمئنــان إلــى وجــود مــا يســتدعي التحقيــق بشــأنه
فــي هــذه المقابــر ،كان علــى محقــق الشــرطة التقــدم بطلــب للحصــول علــى أمــر محكمــة
آخــر لتقييــم المقابــر المشــتبه فــي وجــود رفــات بهــا مجــددًا وحفرهــا الســتخراج الرفــات
منهــا.
تعرضــت للنبــش بالقــرب مــن حقــل
وفــي إحــدى المــرات ،نُشــر الفريــق لتقييــم رقعــة أرض َّ
للعنــب .وبعــد الموافقــة علــى إجــراء حفــر اختبــاري ،أحضــر فريــق الطــب الشــرعي حفارة
صغيــرة لحفــر خنــادق استكشــافية .وفــي أثنــاء إحــدى عمليــات الحفر هــذه ،ظهــرت عبوات
زجاجيــة تحطــم بعضهــا عنــد ســقوطه مــن قــادوس الحفــارة .وبمجــرد رؤيــة هــذه العبــوات،
صــا بصريًــا ليقــرر
توقــف الحفــر وفحــص رئيــس فريــق الطــب الشــرعي المحتويــات فح ً
عــك
ـورا مــن المنطقــة .بعدهــا بقليــل ،شــعر رئيــس الفريــق بتو ُّ
بعــد ذلــك ســحب الفريــق فـ ً
ونُقــل إلــى أحــد المرافــق الطبيــة.
تعــرض لنــوعٍ مــن أنــواع المبيــدات الحشــرية وخــرج مــن
اعتُقــد أن رئيــس الفريــق
َّ
المستشــفى بعــد خضوعــه للمالحظــة لمــدة وجيــزة .مــن المعــروف جيــدًا أن المبيــدات
الحشــرية فــي بدايتهــا كانــت مــن المنظــور الكيميائــي مــادة شــبيهة بالعوامــل المؤثــرة علــى
األعصــاب .لســبب مجهــول ،قــرر شــخص مــا فــي حقــل العنــب دفــن مــواد كيميائيــة يُحتمل
أن تكــون منتهيــة الصالحيــة وخطيــرة.
حتــى بعــد إدراك مــا حــدث ،مــن الصعوبــة بمــكان تخيُّــل أن يتوقــع الخطر أي شــخص آخر
بخــاف رئيــس فريــق يتمتــع بخبــرة كبيــرة فــي هــذا الســياق بعينــه .وهــذا المثــال تحذيــر
صــارخ بــأن األمــور غيــر المتوقعــة يمكــن أن تحــدث  -بــل إنهــا تحــدث بالفعــل .لهــذا ،يُعــد
إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن الخبــراء فــي عمليــة تقييــم المخاطــر ،فــي أبكــر وقــت ممكن،
التعــرض لمــادة
نه ًجــا عقالنيًــا .ففــي المثــال الســابق ،كان يجــدر بالفريــق أخــذ خطــر
ُّ
كيميائيــة زراعيــة تكســينية فــي االعتبــار واتخــاذ تدابيــر لتخفيــف المخاطــر ،مثــل اســتخدام
معــدات الحمايــة الشــخصية المالئمــة.
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2.2مبادئ العمليات المشتركة بين
مجالي الطب الشرعي والتخلص
من الذخائر المتفجرة
	2.1المبادئ التوجيهية
فيمــا يلــي عــرض للمبــادئ الرئيســية التــي يجــب أن تسترشــد بهــا جميــع العمليــات فــي كل
األوقــات .وهــي تســتند إلــى المبــدأ المحــوري "عــدم إلحــاق الضــرر".

	2.1.1إيالء األولوية لصحة العاملين وسالمتهم
شخص قد فارقها.
ال يجدر التضحية بالحياة من أجل
ٍ
ـرق شــملها النــزاع هدفًــا مه ًمــا ،إال
بينمــا يمثــل تقديــم الدعــم والمعلومــات للعائــات التــي فـ َّ
أنــه ال يجــدر الســعي لتحقيقــه مهمــا كلــف ذلــك مــن ثمــن .فســامة العامليــن المشــاركين فــي
تحقيقــات الطــب الشــرعي ألغــراض إنســانية تحظــى باألولويــة القصــوى .تما ًمــا مثلمــا ال
6
يُتوقــع مــن خبــراء الطــب الشــرعي إجــراء تحقيقــات فــي أثنــاء األعمــال العدائيــة الجارية،
ـرا واض ًحــا فــي أعقــاب النــزاع .ويجــب أال تُجــرى
إذ تشـ ِ ّكل الذخائــر غيــر المنفجــرة خطـ ً
العمليــات اإلنســانية إال بعــد إدراك الموظفيــن للمخاطــر وعلمهــم بكيفيــة ممارســة عملهــم
بأمــان فــي البيئــات الملوثــة باألســلحة.
ينبغــي للعامليــن المشــاركين فــي العمليــات الحصــول علــى الدعــم الطبــي الــذي يفــي
بالمتطلبــات الــواردة فــي المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام " ،10.40الدعــم
الطبــي لعمليــات إزالــة األلغــام" 7أو يتجــاوز هــذه المتطلبــات .ففــي النهايــة ،ينبغــي أن يكون
الهــدف توفيــر أفضــل رعايــة ممكنــة للعامليــن حــال وقــوع حــادث.
6

ً
مستحيل.
رغم أنه يُفضل إشراك أخصائيي الطب الشرعي في أثناء النزاع ،فإن مشكالت الخبرة أو إمكانية الوصول قد تجعل ذلك
حتى وإن لم يشارك أخصائيو الطب الشرعي في األنشطة الجارية النتشال الرفات البشرية في أثناء األعمال العدائية ،فقد يكون
بمقدورهم اإلسهام في عملية تحديد الهوية في مواقع إقليمية أكثر أمانًا.

7

الدعم الطبي لعمليات إزالة األلغام  ،10.40المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام:
https://www.mineactionstandards.org/,
جرى االطالع على الرابط في  30تموز /يوليو .2020

ةرجفتملا رئاخذلا نم صلختلاو يعرشلا بطلا يلاجم نيب ةكرتشملا تايلمعلا ئدابم
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إذا كانــت المنطقــة ملوثــة بمــادة كيميائيــة أو بيولوجيــة أو إشــعاعية أو نوويــة ،ينبغــي نشــر
ـرض العامليــن لهــذه المــادة.
المعــدات الالزمــة لتقييــم الحــدود البيئيــة ورصدهــا وإدارة تعـ ُّ
فــي جميــع الحــاالت ،ينبغــي اتبــاع نهــج قائــم علــى تقييــم المخاطــر .وهــذا يعنــي ضــرورة
مراجعــة المخاطــر باســتمرار وتحديــث تدابيــر التخفيــف بانتظــام لتقليــل المخاطــر التــي قــد
ـرض لهــا العاملــون إلــى أقــل قــدر معقــول عمليًــا.
يتعـ َّ
ومــن بيــن العوامــل المهمــة األخــرى فــي مســألة الصحـــة والسالمـــة اختيــار العامليــن
المعروفيــن بالقــدرة علــى الصمــود والمرونــة .إذ ينبغــي أن يكــون بمقــدور أخصائيــي الطب
الشــرعي المالئميــن العمــل فــي بيئــة تُــدار بهــا المخاطــر لكنهــا ليســت بالضــرورة خاليــة
منهــا .وبالمثــل ،ينبغــي للمتخصصيــن فــي التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة أن يكونــوا على
وعــي تــام باآلثــار الثقافيــة والدينيــة الناجمــة عــن عملهــم ،ولديهــم القــدرة النفســية علــى
تح ُّمــل المشــاهد غيــر الســارة أو الشــنيعة.
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الموصل :متطوعون ينتشلون جثث الموتى
عقب معركة الموصل التي دارت بين جماعة ما يُعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية والقوات
العراقية ،ارتفع مستوى أخطار التلوث بالمتفجرات بشكل غير مسبوق .وأدى الدمار واسع
النطاق الذي لحق بالبنايات والبنية األساسية إلى صعوبة التحرك داخل المدينة ،وتناثرت
الجثث داخل الركام وحوله.
قررت مجموعة صغيرة من المتطوعين المحليين ،غير المنتمين إلى أي منظمة ،جمع
الرفات بهدف تقليل خطر انتشار األمراض وتقديم المساعدة لمجتمعهم المحلي .بدأ هؤالء
المتطوعون ،غير المدربين وغير المجهزين ،بالعمل عقب انتهاء األعمال العدائية مباشرة ً
في حي "الميدان" بمدينة الموصل القديمة.
وكان حي "الميدان" قد شهد بعضًا من أشد جوالت القتال ضراوة في أثناء المعركة وأُبلغ
جراء
عن حصار اآلالف من المدنيين هناك.
تعرضت ألضرار بالغة من َّ
ونظرا ألن المنطقة َّ
ً
المعركة وتحولت أجزاء كبيرة منها إلى ركام ،فقد عني ذلك أن المهمة التي تنتظر مجموعة
المتطوعين زاخرة بالتحديات.
صادفت المتطوعين شركة تجارية متخصصة في التخلص من الذخائر المتفجرة كانت تعمل
كذلك في المنطقة .ورغم عجز الشركة عن تقديم المساعدة المباشرة للمتطوعين بسبب
أولويات مهام عملها ،فقد قدم لهم رئيس فريقها معدات حماية وتوعية عن مخاطر األلغام،
إلى جانب رقم هاتفه لالتصال به حال احتياجهم إلى مشورة أو دعم يتعلق بالتخلص من
الذخائر المتفجرة.
المقال:
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/mosul-body-collectors-180530113119652.html

الفيديو:
https://www.dw.com/en/mosul-aid-workers-remove-bodies-in-mosul/av-44076242

EOD

EOD

ةرجفتملا رئاخذلا نم صلختلاو يعرشلا بطلا يلاجم نيب ةكرتشملا تايلمعلا ئدابم

17

	2.1.2الحفاظ على سالمة العامة

إن الحفــاظ علــى صحــة المجتمعــات المحليــة وعائــات الموتــى يحظــى بأولويــة مماثلــة.
وقــد ينطــوي هــذا ،فــي بعــض الحــاالت ،علــى تطويــق بعــض المناطــق وإخالئهــا حــال
وجــود متفجــرات أو احتمــال انبعــاث مــواد كيميائيــة تكســينية فــي أثنــاء اســتخراج الرفــات.
صــا علــى
وفــي حــاالت أخــرى ،ال تُعــاد األمتعــة الشــخصية الملوثــة إلــى العائــات حر ً
ســامتها.
وفــي حــاالت مــا بعــد الكــوارث ومــا بعــد النزاعــات ،غالبًــا مــا تكــون هنــاك رغبــة فــي
انتشــال الرفــات البشــرية بأســرع مــا يمكــن .وعلــى عكــس االعتقــاد الشــائع ،فــإن هــذه
الرغبــة ال تتعلــق بالصحــة العامــة بــل بقيــم ثقافيــة أو اجتماعيــة 8.لذلــك ،يجــري انتشــال
الرفــات البشــرية فــي الكثيــر مــن الحــاالت دون دعــم مباشــر مــن أخصائيــي الطــب
9
الشــرعي.

8

اللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية):"Why dead bodies do not cause epidemics" ،
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq/health-bodies-140110.htm,
جرى االطالع على الرابط في  19أيلول /سبتمبر .2019

9

مع ذلك ،يقضي القرار رقم  2474الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة بأنه ينبغي
تدريب العاملين تدريبًا مناسبًا ألداء المهمة المكلفين بها.
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الســامة العامــة فــي عــدن :دور المختصيــن بالتخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة فــي
المســاندة والتمكيــن
فــي أثنــاء غــارة جويــة علــى مدينــة عــدن باليمــن فــي شــهر أيــار /مايــو  ،2015أُلقيــت
قنبلتــا اختــراق مــن طــراز  BLU-109تــزن كل منهمــا  1000كغــم وهبطتــا بعيـدًا إلــى ح ٍد
مترا
مــا عــن أهدافهمــا المقصــودة غيــر أنهمــا لــم تنفجــرا .اســتقرت القنبلتــان علــى بُعــد ً 60
و 300متــر علــى التوالــي مــن المستشــفى الميدانــي الوحيــد العامــل فــي عــدن فــي ذلــك
الوقــت والــذي تعمــل بــه فــرق مــن منظمــة أطبــاء بــا حــدود واللجنــة الدوليــة.
ـرف علــى
أُرســل مش ـغٍّل فــي مجــال التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة إلــى المنطقــة للتعـ ُّ
الذخيــرة وتقييــم الوضــع .وعبــر المشــاورات الفنيــة مــع المقــر الرئيســي للّجنــة الدوليــة
والتواصــل مــع الطــرف الــذي أســقط القنبلتيــن ،اكتُشــف عــدم وجــود مؤقــت تأخيــر أو
خصائــص مضــادة للمناولــة فــي صمامــات التفجيــر.
بالعمــل مــع الســلطات المحليــة ،أحضــر فريــق التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة شــاحنة
وفريــق عمــل إلــى المنطقــة لنقــل القنبلــة بعيـدًا عــن المستشــفى وخــارج المنطقــة الحضرية.
نتيجـةً لذلــك ،ظــل المستشــفى الميدانــي مفتو ًحــا يقــدم خدماتــه.
B. Lamon/ICRC

قنبلة من طراز  BLU-109في عدن
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	2.1.3المعاملة الكريمة لجثث الموتى

ينبغــي للعامليــن فــي جميــع التخصصــات ومــن شــتى الخلفيــات اإللمــام بالمراجــع المعياريــة
الموضحــة أعــاه  -اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــوالن اإلضافيــان الملحقــان بهــا كحــد أدنــى-
وفهــم الســياق الطبــي الشــرعي األوســع نطاقًــا الــذي يعملــون فيــه.
عــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي أن يــدرك جميــع العامليــن الســياق الثقافــي لعملهــم ،ال ســيما
الســلوكيات والممارســات المتعلقــة بالمــوت والتعامــل مــع الرفــات البشــرية .فمظاهــر
وممارســات حفــظ كرامــة الموتــى تختلــف باختــاف األماكــن .ويجــب علــى العامليــن دو ًمــا
صــون كرامــة الموتــى فــي ســلوكهم وتعاملهــم مــع الموتــى.
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	2.2قواعد العمل
عند إجراء عمليات مشتركة ،ينبغي لفريقي الطب الشرعي والتخلص من الذخائر المتفجرة
اتباع الممارسات التشغيلية السليمة المفصلة أدناه.

	2.2.1التقييم ً
أول ،وانتشال الرفات ثانيًا

إذا لم تظهر شواغل تتعلق بالسالمة في أثناء التقييم األولي ،فليست ثمة حاجة الستشارة
متخصصي التخلص من الذخائر المتفجرة .لكن في حالة وجود أي شك في إمكانية انتشال
الرفات البشرية بأمان ،فينبغي عدم البدء في أي عمليات إلى أن تتوفر الخبرات المالئمة أو
10
يُقدم تدريب لرفع الوعي أو غير ذلك من تدابير التخفيف.
ينبغي إشراك قدرات المساندة والتمكين المالئمة  -متخصصو التخلص من الذخائر المتفجرة
أو مهندسو اإلنشاءات أو آخرون وفقًا للمخاطر المتوقعة – في عمليات التقييم المشترك في
أولى مراحل التخطيط.
بصفة عامة ،من األفضل أن يحضر المزيد من األشخاص في اجتماعات التخطيط المبكر
وتقليل أعداد الحضور الحقًا ،إذا كان ذلك مناسبًا ،أي عند فهم المخاطر فه ًما أفضل ومن
ثَم التمكن من إدارتها.
إذا كان من المرجح أن تستخدم فرق الطب الشرعي أنظمة التصوير أو غيرها من المعدات
الفنية ،فعليها مناقشة ذلك مع المتخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة للتأكد أن
المعدات المقترحة لن تش ِ ّكل خطورة عند استخدامها مع ذخائر بعينها (على سبيل المثال،
محفزات التأثير المغناطيسي أو إجراءات اختبار المقاومة) .بالمثل ،ينبغي فحص األدوات
اليدوية والمعدات الميكانيكية بهدف تحديد ما إذا كانت تش ِ ّكل عامل خطورة أكثر من كونها
عامل مساعدة.

	2.2.2إنشاء مسار اقتراب مشترك

يمثل إنشاء مسار اقتراب مشترك (أي "طريق الدخول" المتفق عليه) من الموقع محل
االهتمام والحفاظ عليه جز ًءا حيويًا من العمليات المشتركة بين فريقي الطب الشرعي
والتخلص من الذخائر المتفجرة ،وكذلك عند الحاجة إلى تدخل قدرات أخرى.
وينبغي أن يضمن المتخصصون في األعمال المتعلقة باأللغام خلو هذا المسار من الذخائر
11
غير المنفجرة ووقوعه خارج منطقة الخطر تفاديًا النفجار أي قطعة من الذخائر القريبة.

 10التقييم المسبق ال يعني بالضرورة إجراء "مسح تقني" على النحو المفهوم في مجال التخلص من الذخائر المتفجرة /األعمال المتعلقة
باأللغام .بل قد تكفي استراتيجيات تخفيف بسيطة أو حتى "مسح غير تقني".
 11مجددًا ،ال يعني هذا بالضرورة إجراء "مسح تقني" أو "تطهير ساحة المعركة" بالكامل ،رغم أن ذلك قد يكون مطلوبًا في بعض
الحاالت.
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وقد توجد حاجة إلى توفر قدرات أخرى إذا كانت هناك مسائل إضافية تتعلق بالسالمة (مثل
مهندس اإلنشاءات إذا كانت العملية تُنفَّذ في بناية غير مستقرة أو حولها).

مسار االقتراب هو أيضًا طريق الخروج في حالة وقوع حادث أو إصابة .لهذا السبب ،ينبغي
وضع عالمات واضحة على المسار باستخدام أساليب يسهل فهمها ،وينبغي أن تقع نقطة
اإلسعافات بالقرب من نقطة المراقبة عند مدخل مسار االقتراب.
وينبغي أال يتسبب مسار االقتراب في إلحاق أي ضرر بسالمة الموقع ،وذلك تجنبًا لعرقلة
عمل أخصائيي الطب الشرعي .كما ينبغي أن يتسع اتساعًا كافيًا للتعامل مع الرفات
وإخراجها بأسلوب يصون كرامتها .وفي العمليات واسعة النطاق ،أو في الحاالت التي
يُستخدم فيها مسار االقتراب ألكثر من موقع النتشال الرفات ،قد يكون من المالئم إنشاء
طريق ذي اتجاه واحد.

	2.2.3تطبيق أساليب الطب الشرعي المالئمة للسياق

يجــب علــى أي منظمــة تجــري عمليــات انتشــال للرفــات مراعــاة توافــق عملهــا مــع اإلطــار
القانونــي للبلــد الــذي تعمــل فيــه .ففــي بعــض الواليــات القضائيــة ،قــد يجــري تقييــد عمــل
منظمــة دوليــة إلــى مهــام معيَّنــة  -علــى ســبيل المثــال ،اكتشــاف الرفــات البشــرية وتحديــد
هويــة أصحابهــا  -ويجــب أن تبــذل كل مــا فــي وســعها لتجنــب عرقلــة اإلجــراءات القانونيــة
أو القضائيــة المســتقبلية .وينبغــي أن تعمــل المنظمــة ضمــن حــدود القانــون فــي جميــع
األوقــات.
إذا كانــت المنظمــة تقــدم الدعــم لعمليــة جاريــة تتعلــق بالطــب الشــرعي ،مثــل توفيــر
الخبــرات أو القــدرات اإلضافيــة ،عندئــ ٍذ تكــون مســؤولياتها واضحــة المعالــم.
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وفــي جميــع الظــروف ،ينبغــي أن تتبــع العمليــة أســلوبًا مالئ ًمــا يجــب مواءمتــه مــع أي قيــود
زمنيــة النتشــال الرفــات .ففــي بعــض الحــاالت ،قــد ال تتيــح الســلطات الوطنيــة عمليــات
االنتشــال إال فــي غضــون مــدة زمنيــة معيَّنــة ،بــل إنهــا أحيانًــا قــد تغ ِيّــر المواعيــد المتفــق
عليهــا الحقًــا .لذلــك ،ينبغــي للمنظمــات التمتــع بمرونــة كافيــة لالســتجابة بشــكل مالئــم
وتقييــم القيمــة المحتملــة علــى صعيــد الطــب الشــرعي لفرصــة ســانحة لكنهــا محــدودة .لكــن
حتــى فــي غيــاب ضيــق الوقــت ،قــد ال يُعــد األســلوب البطــيء هــو األفضــل مــن منظــور
الطــب الشــرعي.
إذ قــد تضطــر المنظمــة إلــى االختيــار مــا بيــن انتشــال الرفــات مــن جهــة وتحديــد هويــة
أصحابهــا مــن جهــة أخــرى ،ألن عمليــة انتشــال الرفــات قــد تســفر عــن تدميرهــا .كمــا قــد
يســتلزم انتشــال وتوثيــق المقتنيــات الشــخصية توفــر مــوارد ضخمــة ،عل ًمــا بــأن المقتنيــات
يمكــن أن تش ـ ِ ّكل جــز ًءا أساس ـيًا مــن عمليــة تحديــد الهويــة .أمــا فــي الحــاالت التــي تمثــل
فيهــا أخطــار المتفجــرات  -وليســت االعتبــارات السياســية  -عامــل تقييــد ،فعلــى المنظمــة
المعنيــة بعمليــة االنتشــال الحصــول علــى المشــورة والدعــم مــن فريقهــا المنــوط بالتخلــص
مــن الذخائــر المتفجــرة .بإيجــاز ،ال توجــد حلــول ســهلة.

	2.2.4اتباع اإلجراءات المالئمة للسياق للتخلص من الذخائر
المتفجرة

قــد يعتبــر التحريــك عــن بُعــد جزئيًــا ،الذي يتضمــن توصيل ســلك بإحــدى القطــع وتحريكها
ـارا أفضــل مــن عمليــة التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة فــي
مــن علــى مســافة آمنــة ،خيـ ً
الموقــع ،التــي مــن المرجــح أن تتســبب فــي انفجــار قطعــة ذخيــرة ومــن ثَــم إلحــاق ضــرر
يتعــذر إصالحــه بعمليــة الطــب الشــرعي.
جديــر بالذكــر أن تحريــك قطعــة مــن الذخائــر غيــر المنفجــرة ينطوي علــى خطر اشــتعالها،
لــذا يجــب اتبــاع إجــراءات تطويــق المنطقــة وإخالئهــا وأوقــات االنتظــار اآلمنــة ،كذلــك
ينبغــي أن يعــي الجميــع األثــر المحتمــل لحــدوث انفجــار علــى عمليــة الطــب الشــرعي.
قــد يُفضــل االســتعانة بمــا يُســمى بأســاليب التفجيــر منخفضــة الرتبــة ،التــي تهــدف إلــى
إبطــال مفعــول قطــع الذخيــرة عبــر اإلحــراق ال ُمراقــب ،لكــن حتــى فــي هــذه الحالــة يظــل
خطــر االشــتعال الكامــل قائ ًمــا .ويتمثــل أحــد الحلــول الوســط الممكنــة الــذي يــوازن بيــن
خطــر االنفجــار وســامة عمليــة الطــب الشــرعي فــي االســتعانة بأســاليب التحريــك عــن
بُعــد جزئيًــا لتحريــك قطعــة مــن الذخيــرة مــن موقعهــا األصلــي إلــى منطقــة تدميــر مع ـدَّة
ومطوقــة بأكيــاس رمليــة أو حاويــات ميــاه .وينبغــي عنــد تحديــد المســافة مــن موقــع عمليــة
َّ
12
الطــب الشــرعي مراعــاة صافــي كميــة المتفجــرات ونمــط التشــظي واألخطــار األخــرى،
إلــى جانــب مســتوى تدابيــر التخفيــف المتاحــة.
 12تحتوي بعض صمامات التفجير على ما يُعرف بالطارق الجاهز ،ما يعني أن حركتها تنطوي في األساس على مخاطرة .وتحتوي
ذخائر أخرى على حشوات مش َّكلة ذات قوة فتك مصممة بشكل خاص .كما تتسم ذخائر الفوسفور األبيض والمتفجرات الوقودية
الهوائية بخصائص يلزم مراعاتها بدقة في أثناء عمليات التدمير.

ةرجفتملا رئاخذلا نم صلختلاو يعرشلا بطلا يلاجم نيب ةكرتشملا تايلمعلا ئدابم
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ال شــك أن العمليــات المشــتركة التــي تُســتخدم فيهــا قــدرات فنيــة ومجموعــات مهــارات
مختلفــة باهظــة التكلفــة .لــذا مــن مصلحــة جميــع األطــراف  -ومنهــا المجتمعــات المحليــة
والجهــات المانحــة  -اســتخدام قــدرات المســاندة والتمكيــن بأكبــر قــدر ممكــن مــن التوفيــر
والفاعليــة .ويشــمل هــذا الجدولــة بكفــاءة وفهــم الخصائــص المكانيــة للموقــع .علــى ســبيل
المثــال ،فــي حالــة وجــود مواقــع عمــل متعــددة فــي المنطقــة المحليــة ذاتهــا ،فينبغــي
مشــاركة أصــول المســاندة والتمكيــن المهمــة مثــل الهيــاكل األساســية لــآالت ومشــغلي
معــدات التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة والعامليــن الطبييــن ومهندســي اإلنشــاءات.
فــي بعــض الحــاالت قــد يتحتــم علــى المتخصــص فــي التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة
وأخصائــي الطــب الشــرعي العمــل يــدًا بيــد فــي عمليــات الحفــر واالســتخراج .وحيثمــا
كانــت القــدرات متشــابكة علــى هــذا النحــو ،ينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا نشــاط المســار
الحــرج ،مــع تعييــن مــوارد أخــرى تتيــح تقليــل مقاطعــة هــذا النشــاط إلــى الحــد األدنــى.
ومــن األهميــة بمــكان تذكــر أن نشــاطي الطــب الشــرعي والتخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة
يســتغرقان وقتًــا ،وأنــه لدواعــي الســامة والجــودة ،قــد تســتغرق بعــض الحــاالت المزيــد
مــن الوقــت عــن غيرهــا .عندئ ـذٍ ،ينبغــي أن يصــب مديــر العمليــات ج ـ َّل تركيــزه علــى
تعظيــم االســتفادة مــن المــوارد عبــر مزامنــة اســتخدامها.
كمــا أن قــدرة المنظمــة علــى إدارة المخاطــر فــي مثــل هــذه الحــاالت تش ـ ِ ّكل عامـ ًـا فــي
غايــة األهميــة .ومــن شــأن فهــم عمليــات المفاضلــة بيــن المخاطــر والمنافــع وتحديــد وضــع
المشــروع فــي المثلــث أدنــاه مســاعدة المديريــن علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة.
جودة المخرجات

التعرض للمخاطر
زمن
ُّ

والتعرض
الشكل  .1ثالوث المخاطر والجودة
ُّ

يتعرض لها العاملون
المخاطر التي َّ

2
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	2.2.6تقييد إزالة التلوث إلى الحد األدنى إلتاحة تحديد الهوية

يشــير هنــا مصطلــح إزالــة التلــوث إلــى العمليــات التــي ينفذهــا المتخصــص فــي المــواد
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة و /أو المــواد الكيميائيــة الصناعيــة التكســينية
التــي جــرت مناقشــتها فــي القســم  .8.1تش ـ ِ ّكل عمليــات انتشــال الرفــات فــي وجــود هــذه
األنــواع مــن المــواد الخطــرة مخاطــر خاصــة علــى العامليــن وينبغــي إدارتهــا باســتخدام
نهــج شــامل قائــم علــى تقييــم المخاطــر.
تتطلــب ســامة العامليــن واالســتخدام الفعــال للمــوارد تقييــد أعمــال إزالــة التلــوث إلــى الحــد
األدنــى الــذي يتيــح تحديــد هويــة أصحــاب الرفــات البشــرية .بعبــارة أخــرى ،ينبغــي عــدم
ـرض للمخاطــر) فــي إزالــة التلــوث تما ًمــا مــن الرفــات ،بل
إهــدار الوقــت (الــذي يعــادل التعـ ُّ
بالقــدر الــازم لجمــع عينــات الحمــض النــووي والتقــاط الصــور وأخــذ القياســات  -وذلــك
لســبب بســيط هــو أنــه ينبغــي عــدم نقــل المــادة أو الرفــات الملوثــة .وينبغــي عــدم إزالــة
التلــوث عــن المقتنيــات الشــخصية إال فــي ظــروف اســتثنائية ،كمــا ينبغــي أال تُعــاد الجثــث
إلــى العائــات .وذلــك كلــه يســتلزم إدارة حصيفــة للغايــة فــي بعــض الســياقات الثقافيــة.
فــي حالــة وجــود عامــل بيولوجــي ،مــا لــم تكــن نتيجــة التقييــم أن هــذا العامــل ليــس
شــديد العــدوى ،فمــن غيــر المرجــح أن تتوفــر معــدات الحمايــة الشــخصية الموثــوق بهــا
وإمكانيــة االحتــواء خــارج مختبــر مجهــز تجهيـ ً
ـزا متقد ًمــا .فــي حالــة وجــود تلــوث كيميائــي
وإشــعاعي ،فثمــة أســاليب ُمرضيــة لتوفيــر الحمايــة الشــخصية وإزالــة التلــوث مــن القــوة
العاملــة والرفــات علــى الســواء .لكــن حتــى مــع توفــر الحمايــة الشــخصية ،ال يُرجــح أن
تخلــو هــذه العمليــات مــن المخاطــر ومــن شــبه المؤكــد أن تتطلــب مــوارد ضخمــة .وبالمثل،
يلــزم توفيــر معــدات الحمايــة الشــخصية المالئمــة لموظفــي الطــب الشــرعي العامليــن فــي
المشــارح وقــد يحتاجــون إلــى غــرف نظيفــة للتعامــل مــع الجثــث الملوثــة بشــكل منفصــل.
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3.3التنفيذ التشغيلي
يرتكــز هــذا القســم علــى المبــادئ والقواعــد الموضحــة أعــاه عبــر دراســة األنشــطة
الرئيســية والمفاضــات المتعلقــة بالتنفيــذ التشــغيلي بمزيــد مــن التفصيــل .وال تُعــد هــذه
األنشــطة والمفاضــات إجــراءات عمــل موحــدة فــي حــد ذاتهــا ،لكــن يمكــن للعامليــن
االســتعانة بهــا لتصبــح نقطــة االنطــاق نحــو وضــع إجــراءات عمل موحــدة مالئمة للســياق
المحلــي وحجــم المخاطــر.

	3.1وضع استراتيجية
عنــد العمــل فــي بيئــات ملوثــة بالمتفجــرات ،ينبغــي وضــع العوامــل التاليــة فــي الحســبان
وتقييمهــا باعتبارهــا جــز ًءا مــن عمليــة التخطيــط األولــي ،أي قبــل البدء فــي انتشــال الرفات
البشــرية:
•العدد المحتمل للرفات البشرية
•مدى التلوث باألسلحة وأنواعه المحتملة (لتحديد مجال الخبرة الذي له الغلبة في
الموقع)
•مدى التلوث بالمواد الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية أو المواد
الكيميائية الصناعية التكسينية وأنواعه المحتملة
•الحاجة إلى تحديد األخطار وتقييم المخاطر للذخائر غير المنفجرة األكثر خطورة
المحتمل مواجهتها
•موقع الرفات البشرية ووضعها (سواء فوق سطح األرض أم مدفونة أم تحت هياكل
منهارة وغير ذلك) وكذلك حالتها المحتملة

يليغشتلا ذيفنتلا
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•وضع صاحب الرفات البشرية (مقاتل ،مدني وغير ذلك)
•المدة المحتملة لعملية اإلزالة
•الموارد المطلوبة
•المدى الذي ستصل إليه إجراءات تحديد الهوية ،وما إذا كانت عملية انتشال الرفات
ستشمل تحديد سبب الوفاة.
كما ينبغي االتفاق على السياسات في أمور مثل:
•التصرف في الرفات البشرية و/أو إعادتها إلى الوطن
•إعادة األمتعة الشخصية إلى العائالت
•التوثيق.

	3.2دورة التخطيط
يعتمــد نجــاح عمليــة مشــتركة أو تعاونيــة علــى قــدرة المنظمــة أو المجموعــة علــى التخطيط
بفاعليــة .توفــر بعــض األطــر الدوريــة البســيطة ،مثــل اإلطــار الموضــح أدنــاه ،نقطــة
انطــاق مفيــدة ألي عمليــة تخطيــط.

التقييم النهائي

التنفيذ
والرصد

التقييم األولي

التخطيط

الشكل  .2دورة تخطيط عامة

هــذه الــدورة مبينــة بمزيــد مــن التفصيــل فــي الجــدول أدنــاه الــذي يوضــح أنــواع األنشــطة
التــي قــد تنطــوي عليهــا عمليــة مشــتركة أو تعاونيــة بيــن مجالــي الطــب الشــرعي والتخلص
مــن الذخائــر المتفجــرة .راجــع الملحــق "أ" لالطــاع علــى مثــال عملــي كامــل يضــم المزيد
مــن التفاصيــل المتعلقــة برســم الخرائــط وتخطيــط المــوارد.
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المرحلة

الوصف

أمثلة على األنشطة

التقييم األولي

في هذه المرحلة ،ينبغي تركيز الجهود كافة
على فهم سياق المهمة وأسباب تنفيذها.

الحصول على /الوصول إلى أي أهداف
استراتيجية /عامة وثيقة الصلة أو العمل بشكل
أوسع وفقًا لنظرية التغيير.

ومن المنطقي في هذه المرحلة إشراك أكبر
عدد ممكن من القدرات والخبراء في وقت مبكر
من العملية.
ومع أنه ينبغي أال تصير مرحلة "التقييم
األولي" صعبة اإلدارة ،فمن شأن زيادة الوعي
بالسياق عبر اإلدراك المبكر لمستوى تعقيده أن
يؤتي ثماره الحقًا في العملية.

مراجعة أو بدء دراسة السياق (مثل إجراء
13
تحليل .)PESTLE
تحديد النتائج تباعًا ،أو إذا لم يكن ما سبق
متاحًا والوقت ال يسمح ،فينبغي تقدير أثر
نشاط انتشال الرفات بواسطة الطب الشرعي
تقديرا منطقيًا (على سبيل المثال ،النتيجة 1
ً
و 2وهكذا).
مالحظة المؤشرات المحتملة في هذه المرحلة.
إجراء تقييم نظري وجمع المعلومات والبدء في
رسم الخرائط .التخطيط لزيارة الموقع.
تقييم المهمة /المشكلة تقيي ًما أوليًا .إتمام تحليل
المشكلة باستخدام مخطط الشجرة /مخطط
الربطة القوسية ( )bowtieلفهم التأثيرات
السببية ،ومن ثَم اإلنجازات التي يجب أن
تحققها المهمة.

التخطيط

تدور مرحلة "التخطيط" حول تحديد أهداف
منطقية وواقعية.
ولدعم المساءلة ،ينبغي أن يكون هناك بيان
واضح للمسؤوليات واألشخاص المكلفين
بها ،ومن ذلك سالمة العاملين حيث يُشتبه
بوجود تلوث (بالمتفجرات أو المواد الكيميائية
أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية) أو
بحدوث انهيار لبناية.
التركيز على النتائج من شأنه المساعدة في
تحديد المؤشرات ،ومنها تلك التي تقيس
بوضوح مستوى التنسيق بين التخصصات.

زيارة الموقع مع فريق متعدد التخصصات
لكن تسهل إدارته .جمع المعلومات والتقاط
الصور وإضافة تعليقات إلى الخرائط وجمع
البيانات المكانية وإعداد المخططات وتسجيل
االفتراضات واألسئلة.
تحديد األهداف ،مع وجود هدف مركزي شامل
يلتف حوله اآلخرون .تحديد عناصر المساءلة
والمسؤولية لكل هدف.
حث كل عضو من أعضاء الفريق الخاضعين
ً
تحليل يصل
للمساءلة على تحليل األهداف
بها إلى مستوى المهام ،واختيار المؤشرات
والتحضير إلدارة أداء المهام.
حث فريق التخطيط متعدد التخصصات على
التعاون في إسناد قائمة المهام ،استعدادًا
لتنفيذها .تضم المخرجات إجراءات العمل
الموحدة وخطط المشروع وسجل المخاطر
وترتيبات إدارة األداء واألدوات المالئمة
األخرى.
التدريب (خطوة بخطوة) على الخطة قبل
تنفيذها ،مع وجود مراقب إن أمكن ،للمساعدة
على تحديد أي أخطاء واضحة.

 13تحليل سياقي متعدد العوامل يتناول المسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية.
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المرحلة

الوصف

أمثلة على األنشطة

التنفيذ والرصد

في هذه المرحلة ،ت ُوضع الخطة موضع التنفيذ.

تقديم إحاطات حول السالمة بالموقع ،وتأسيس
نقطة مراقبة ونقطة إسعافات.

ينبغي تقديم إحاطات بشكل منتظم حول السالمة
والعمل.
ينبغي تتبع ورصد آليات المراقبة ونقاط اتخاذ
القرار المتفق عليها من قبل.
ينبغي جمع البيانات حول التقدم المحرز
والنشاط والنتائج.

وصيَغ االتصال بين
االتفاق على اإلشارات ِ
أعضاء الفريق وفرق القدرات.
يشرف مدير الموقع على المهام كافة ويتتبع
التقدم المحرز ،مع اتخاذ القرارات على أرض
الواقع استنادًا إلى معرفة األهداف والسياق
والمبادئ والقواعد الموضحة في هذه المبادئ
التوجيهية.
إقامة خط اتصال واضح للحصول على
المشورة الفنية أو السياسية.

التقييم النهائي

في نهاية كل يوم ،ينبغي حث كل عضو
من أعضاء الفريق (إن أمكن) على تقديم
مالحظاته.

عقد جلسات رسمية وغير رسمية بهدف
التشجيع على تقديم المالحظات بانتظام وتعزيز
ثقافة التعلُّم.

في نهاية كل مهمة ،ينبغي جمع المالحظات من
أعضاء الفريق والعاملين.

عند االقتضاء ،حث أعضاء الفرق متعددة
التخصصات على شرح جوانب خبراتهم
لبعضهم البعض بغية تدعيم الفهم المشترك
وزيادة كفاءة العمليات .تحديد المواد المناسبة
المطورة
للعروض التقديمية وتفاصيل الحلول
ّ
على أرض الواقع.

ينبغي استشارة األشخاص والمجتمعات المحلية
المتضررة بشأن النتائج ،كما ينبغي الحصول
على أي معلومات تتعلق بالرصد والتقييم
ينتجها طرف خارجي ومراجعتها.

تحديث إجراءات العمل الموحدة.
تدوين مخرجات المشروع ومراجعة الفعالية.
تقييم المبادئ والقواعد لمعرفة إذا كانت ما
تزال قابلة للتطبيق.
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قدرتان ،وهدف واحد
تجــري منظمــة دوليــة عمليــات اســتخراج للرفــات فــي بلــد مــا بدعــوة مــن حكومتــه وفــي
إطارهــا الطبــي الشــرعي .وكانــت منطقتــان مــن المناطــق الخاضعــة للتحقيــق ســاحتي
قتــال ســابقتين ،ولــذا احتوتــا علــى كميــات كبيــرة مــن مخلفــات الحــرب القابلــة لالنفجــار.
وقــد تطــورت الطريقــة المتبعــة إلدارة المخاطــر التــي تواجــه العامليــن فــي مجــال الطــب
الشــرعي علــى مــدى عــدة حمــات حفــر.
فــي البدايــة ،اختيــرت منظمــة متخصصــة فــي األعمــال المتعلقــة باأللغــام تعمــل بالفعــل فــي
المنطقــة شــري ًكا فــي العمــل .ورغــم التعــاون الجيــد بيــن العامليــن فــي الميــدان ،ركــزت
المنظمــة الشــريكة بطبيعــة الحــال علــى األعمــال المتعلقــة باأللغــام وعلــى المقاييــس
والتدابيــر التــي مــن شــأنها تحقيــق النجــاح ،لــذا حرصــت علــى إزالــة الخطــر مــن منطقــة
أكبــر والتعامــل مــع قــدر أكبــر مــن الذخائــر غيــر المنفجــرة عمــا هــو ضــروري لتحقيــق
الغــرض المنشــود وفقًــا لمجــال الطــب الشــرعي .وقــد أســفر ذلــك أحيانًــا عــن اســتخدام
أصــول الطــب الشــرعي اســتخدا ًما دون المســتوى األمثــل.
دربــت المنظمــة الدوليــة فريقًــا مدنيًــا للتخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة للعمــل تحت إشــراف
أحــد موظفيهــا العامليــن فــي هــذا المجــال ووفقًــا لمجموعــة متفــق عليهــا مــن إجــراءات
العمــل الموحــدة .تميــز هــذا النهــج بفائدتيــن :أوالهمــا إشــراك الســلطات المدنيــة فــي عمليــة
اســتخراج الرفــات ،وثانيهمــا إتاحــة تخصيــص قــدرة التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة وفقًــا
لهــدف العمليــة الرئيســي ،أال وهــو عمليــات الطــب الشــرعي.
بــدأت المنظمــة الدوليــة كذلــك فــي اســتغالل أشــهر فصــل الشــتاء ،حينمــا يكــون اســتخراج
ً
مســتحيل بســبب الطقــس الشــتوي ،فــي تنفيــذ مزيــد مــن األنشــطة النظريــة
الرفــات
للتخطيــط والحــد مــن المخاطــر .وتمكنــت المنظمــة الدوليــة مــن تحديــد المناطــق موضــع
االهتمــام عبــر تقييــم الخرائــط الــواردة إليهــا مــن المنظمــة المتخصصــة فــي األعمــال
المتعلقــة باأللغــام ،وجمــع المعلومــات األساســية حــول المنطقــة المحليــة وتركيبهــا إلكترونيًا
علــى صــورة الطــب الشــرعي .كمــا أجــرى مختــص فــي مجــال التخلــص مــن الذخائــر
المتفجــرة زيــارة قصيــرة قبــل بدايــة الموســم إلــى الموقــع لتقييمــه وتقســيمه إلــى مناطــق
عمــل آمنــة وأخــرى تتطلــب إجــراء المزيــد مــن التحقيــق قبــل أن يمكــن تنفيــذ أنشــطة الطب
الشــرعي بهــا.
أتاحــت أنشــطة التخطيــط واإلعــداد هــذه تحديــد المناطــق التــي يمكن التحقيــق بشــأنها بكفاءة
ً
منظــورا تاريخيًــا لســاحة المعركــة
فضــا عــن منــح أخصائــي الطــب الشــرعي
أعلــى،
ً
والنشــاط المرجــح حدوثــه بهــا .اسـتُخدمت هــذه المعلومــات لالستفســار مــن الشــهود بفاعلية
أكبــر وحصــر المناطــق المطلــوب الحفــر فيهــا.

يليغشتلا ذيفنتلا

31

	3.3جمع البيانات المكانية
14
وكثيرا مـا تتألف من مواقـع فرعية
المقابـر هـي كيانـات جغرافيـة مكانيـة ثالثيـة األبعـاد،
ً
َ
متعـددة .وكذلـك تتسـم المعلومـات عـن أخطـار المتفجـرات بطبيعـة مكانية ،ومن ثـم يتطلب
صـا بالغًـا فـي
التعامـل مـع مناطـق الخطـر المحتويـة علـى متفجـرات أو مـواد تكسـينية حر ً
إدارة الحيـز المكاني وتنسـيقه.

ينبغـي إجـراء تدريـب للتخطيـط المرتكـز علـى الخرائـط فـي أقـرب فرصـة .كمـا ينبغـي
الموضحـة لجميـع البيانـات المكانيـة المعروفـة ،محـور دورة
أن تكـون الخريطـة الناتجـة،
ِ
التخطيـط وأن تُسـتخدم فـي جميـع مراحـل العمليـة.

	3.4تقييم نشاط التخلص من الذخائر المتفجرة
بجانـب الفوائـد المتحققـة فـي مجـال السلامة ،يمكـن أن يـؤدي إشـراك المتخصصيـن فـي
األعمـال المتعلقـة باأللغـام /التخلـص مـن الذخائـر المتفجرة في بدايـة مرحلـة التقييم األولي
إلـى مكاسـب ناتجـة عـن زيادة الكفـاءة .كمـا أن المناطق التـي ال يتطلب تقسـيمها وتصنيفها
سـوى اسـتجابة قليلـة أو معدومـة فـي مجـال التخلـص مـن الذخائـر المتفجـرة تتيـح لعمليات
الطـب الشـرعي العمـل حيـث يتوفر األمان ،فـي حين يقدَّم الدعـم المالئـم للمناطق األخرى.
علاوة علـى ذلك ،يكون اإللمام بالوضع السـائد سـمة عامـة في مجموعة مهـارات التخلص
مـن الذخائـر المتفجـرة ،وهـذا يعنـي فهـم المختصيـن لسـاحة المعركـة والكيفيـة التـي جرت
بهـا األعمـال العدائيـة ،علـى األقل فيما يخص اسـتخدام المتفجـرات .إذ يمكن لذلـك أن يوفر
رؤى سـياقية مفيـدة للعامليـن فـي أنشـطة الطـب الشـرعي ،مـا قـد يؤدي بـدوره إلـى ظهور
مسـارات تحقيـق جديدة.

	3.5اإلجراءات غير المعيارية للتخلص من الذخائر
المتفجرة
عنـد التفكيـر فـي االنحراف عن اإلجراءات القياسـية المتبعة في إبطال مفعـول الذخائر ،من
المهـم وضـع المبـادئ التالية للتخلص من الذخائر المتفجرة في الحسـبان:
التعرض للمخاطر على شخص واحد :األعمال المتعلقة باأللغام ليست رياضة
•حصر
ُّ
جماهيرية وينبغي أال يُسمح بالتجمع حول العناصر محل االهتمام.
•تقليص الوقت المستغرق عند الهدف :الوقت الذي يوجد فيه مشغٍّل معدات التخلص
من الذخائر المتفجرة بجوار المتفجرات هو الوقت األكثر خطورة عليه .لذا ينبغي
تقليص هذا الوقت إلى الحد األدنى .ومن ثَم ،ينبغي أن يخطط مشغٍّل للمهام وهو في
 14قد يكون البُعد الرابع (الوقت) ذا صلة كذلك ،طالما يمكن أن يعاد استخدام المواقع أو أن تتداخل األحداث.
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نقطة المراقبة بعيدًا عن المتفجرات وأن تجري متابعته عن قرب قدر اإلمكان في أثناء
تعامله يدويًا .كما من المهم تقليل عدد مرات التعامل اليدوي ،ال سيما إذا كان االقتراب
من المتفجرات ينطوي على خطورة ،أو على تعقيد بسبب ارتداء معدات الحماية
الشخصية.
•التعامل عن بُعد ،ثم التعامل عن بُعد جزئيًا ،ثم التعامل اليدوي :هذا هو الترتيب
الموصى به في اإلجراء المتبع في إبطال مفعول الذخائر مع العبوات الناسفة يدوية
الصنع ،لكنه ينطبق بنفس القدر على العمليات التقليدية للتخلص من األلغام .إن استخدام
الربوتات ،حينما تسمح المهمة باستخدامها ،هو دو ًما الخيار األكثر أمانًا ،غير أنها
ال تتوفر على األرجح في أغلب السياقات .وتستعين أغلب العمليات العادية بأسلوب
التعامل عن بُعد جزئيًا للتخلص من الذخائر المتفجرة ،وينطوي هذا األسلوب على
اقتراب مشغٍّل لوضع جهاز ذي شحنة تمزيقية أو نظام آخر ،ثم التراجع وبدء العملية
ً
تعامل يدويًا ،أي بوجود
من على مسافة آمنة .وفي حاالت استثنائية فقط تتطلب العملية
مشغٍّل على مقربة من المتفجرات.
•الحل األبسط هو األفضل :مثلما هو الحال في كثير من التخصصات الفنية المنطوية
على العمل تحت ضغط أو في بيئات محفوفة بالتحديات ،غالبًا ما تتمتع أبسط الخطط
بأفضل فرص النجاح.
وإذا أراد المتخصصـون فـي التخلـص من الذخائر المتفجرة تعديـل اإلجراءات الموحدة عند
تقديمهـم الدعـم لعمليات الطب الشـرعي ،فإنه يجـدر بهم مراعاة األسـاليب والنُهج التالية:
حرك األجهزة المتفجرة في أثناء تنفيذ
•أدنى تحريك للذخائر غير المنفجرة :ال ت ُ َ
اإلجراء المتبع في إبطال مفعول الذخائر ما لم يكن من الواضح أنها معطلة أو يمكن
تعطيلها .وعادة ً ينبغي تدمير الذخائر التي أُطلقت وخضعت لعملية تسليح في الموقع.
ً
يقوض فرص
بيد أنه في عملية انتشال الرفات ،ربما ال يكون هذا النهج
مقبول ألنه قد ّ
تحديد هوية أصحاب الرفات .لذا على المختصين على اختالف تخصصاتهم قدح زناد
أفكارهم والعمل معًا بشك ٍل بناء إليجاد حل مقبول.
التعرض للمخاطر على شخصين :يمكن أن يحصل أخصائي الطب الشرعي
•حصر
ُّ
على دعم من مشغٍّل معدات التخلص من الذخائر المتفجرة (يحمل عادة ً جهاز الكشف
عن المتفجرات) الذي يكون بجواره ويراقبه في أثناء عمله .وفي حالة االشتباه بوجود
ذخائر غير منفجرة لكن لم يتم التأكد من وجودها أو رؤيتها ،يمثل حضور مشغٍّل
مخاطرة مقبولة ،إذ يمنح أخصائي الطب الشرعي الثقة لمتابعة عمله.

	3.6الدعم بالمعدات الميكانيكية
التعرض للمخاطر على شـخصين ينطوي على اسـتخدام المعدات
إن توسـيع أسـلوب حصر
ُّ
الميكانيكيـة بغيـة اإلسـراع بعمليـة الحفـر .ينضـم المتخصـص فـي التخلـص مـن الذخائـر
المتفجـرة وأخصائـي الطـب الشـرعي إلـى مشـغٍّل المعـدات بصفتهما مسـؤولي سلامة أمام
الماكينة.
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ساحان من مجالي الطب الشرعي والتخلص من الذخائر المتفجرة يوجهان عملية حفر باآلالت
الشكل  .3م َّ

يفحــص المتخصــص فــي مجــال التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة منطقــة أو عمــق معيَّــن
للكشــف عــن المتفجــرات قبــل البــدء فــي الحفــر .عندئـ ٍذ يفحــص أخصائــي الطــب الشــرعي
المــادة المســتخرجة واألرض المكشــوفة حديثًــا قبــل أن تبــدأ العمليــة مجــددًا .وفــي حالــة
العثــور علــى أي شــيء ذي أهميــة ألنشــطة أي ٍ مــن المجاليــن ،تتوقــف الماكينــة ويُصــدر
المختــص المعنــي توجيهاتــه .ويظــل مبــدأ تقييــد عــدد األشــخاص الحاضريــن فــي منطقــة
العمــل قيــد التنفيــذ ،ويجــب أن ينعكــس هــذا فــي إجــراءات العمــل الموحــدة.

	3.7بناء القدرات
تهــدف الكثيــر مــن المنظمــات اإلنســانية ،فــي إطــار عملهــا ،إلــى بنــاء قــدرات الدولــة
ال ُمضيفــة فيمــا يخــص التعامــل مــع المســائل الطبيــة الشــرعية أو أخطــار المتفجــرات
المرتبطــة بانتشــال الرفــات البشــرية .وبينمــا مــن المرجــح أن تســير البرامــج التدريبيــة
الموجهــة ألخصائــي الطــب الشــرعي والمتخصــص فــي التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة
ـواز ،فإنــه يجــب عــدم إغفــال أهميــة التعــاون بيــن هاتيــن القدرتيــن  -وهــو
فــي خــط متـ ٍ
الموضــوع الــذي يتكــرر فــي هــذا الدليــل.
بعبــارة أخــرى ،يجــب ربــط التدريــب المقــدم فــي أحــد التخصصيــن مــع التدريــب المقــدم
15
فــي اآلخــر.

 15يعتزم مؤلفو هذه الوثيقة إعداد مواد وموارد من شأنها مساعدة المنظمات على تقديم هذا النوع من التدريب.
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العثور على رفات بشرية في أثناء إزالة ألغام بمعدات ميكانيكية
فيمــا بيــن عامــي  ،2002 - 2001عملــت عــدة منظمــات معنيــة بإزالــة األلغــام علــى
الحــدود بيــن إثيوبيــا وإريتريــا .وقــد شــهدت هــذه الفتــرة تفضيــل بعــض الحكومــات لحــزم
تعرضــت منظمات
وبرامــج مســاعدات ثنائيــة شــملت اســتخدام معــدات ثقيلــة .نتيجـةً لذلــكَّ ،
األعمــال المتعلقــة باأللغــام لضغــوط مــن أجــل تهيئــة وتنفيــذ عمليــات محورهــا كاســحات
األلغــام وغيرهــا مــن الماكينــات التــي تتطلــب رأس مــال كثيــف.
مدرعــة تــدور حــول عمــود مركــزي
كاســحة األلغــام هــي فــي األســاس ح ّ
دراســة َّ
صــادة ّ
وموصلــة بسالســل ومطــارق .وهــي مصممــة لتفجيــر األلغــام األرضيــة بطريقــة مراقبــة،
لكنهــا فــي بعــض األحيــان تحطــم األلغــام إلــى أجــزاء دون تفجيرهــا .وتلــك عمليــة تدخليــة
تفصــل الطبقــة العليــا مــن التربــة ،وتــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى بعثــرة األجــزاء
المحطمــة مــن اللغــم عبــر مســاحة كبيــرة .ومــن منظــور ضمــان الجــودة ،قــد تنطــوي إدارة
هــذه العمليــة علــى تحديــات.
ففــي أثنــاء إحــدى العمليــات ،كشــفت كاســحة ألغــام اسـتُخدمت إلزالــة ألغــام مضــادة لألفراد
والمركبــات عــن رفــات بشــرية فــي قبــور ضحلــة .ولألســف ،مضــى بعــض الوقــت قبــل
أن يــدرك المشـغٍّل مــا كان يحــدث .وفضـ ًـا عمــا تســببت فيــه الماكينــة مــن مشــكالت تتعلــق
بالتعامــل الســليم مــع الرفــات البشــرية ،فقــد دمــرت األدلــة الطبية الشــرعية وفصلــت أجزاء
الجســم والمقتنيــات الشــخصية عــن بعضهــا ،مــا جعــل تحديــد هويــة أصحــاب الرفــات شــبه
مستحيل .

	3.8القدرات األخرى
أُعــدت هــذه المبــادئ التوجيهيــة ألخصائيــي الطــب الشــرعي ومتخصصــي التخلــص مــن
الذخائــر المتفجــرة .وكمــا ذُ ِكــر آنفًــا ،ثمــة الكثيــر مــن الســيناريوهات التــي تقتضــي فيهــا
الحكمــة أو الضــرورة إشــراك قــدرات فنيــة أخــرى .ينبغــي إشــراك هــؤالء الخبــراء فــي
عمليــة التخطيــط فــي أقــرب وقــت ممكــن وينبغــي لهــم قبــول المبــادئ والقواعــد الموضحــة
فــي القســم  2أعــاه.
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القانون الدولي اإلنساني العرفي

قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي بشأن المتوفين
القاعدة

16

الملخص

112

أي اشتباك ،كل التدابير الممكنة ،ودون
يتخذ كل طرف في النزاع ،كلما سمحت الظروف ،وبخاصة بعد ّ
أي تمييز مجحف.
إبطاء ،للبحث عن الموتى وجمعهم وإجالئهم دون ّ

113

يتخذ كل طرف في النزاع كل اإلجرءات الممكنة لمنع سلب الموتى .ويحظر تشويه جثث الموتى.

114

تسعى أطراف النزاع إلى تسهيل إعادة رفات الموتى بناء على طلب الطرف الذي تنتمي إليه أو بناء
على طلب أقرب الناس إلى المتوفى .كما تعاد أمتعتهم الشخصية.

115

ت ُعامل جثث الموتى بطريقة تتسم باالحترام ،وت ُحترم قبورهم وت ُصان بشكل مالئم.

116

يسجل ك ّل طرف في النزاع جميع المعلومات المتاحة ،للتحقق من هويّة الموتى ،قبل تدبير أمر الجثث،
ووضع عالمات ألماكن القبور.

القانون الدولي اإلنساني العرفي بشأن األشخاص المفقودين
القاعدة

الملخص

98

االختفاء القسري محظور.

105

ت ُحترم الحياة العائلية ما أمكن.

117

يتخذ ك ّل طرف في النزاع اإلجراءات المستطاعة لإلفادة عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة
لنزاع مسلح ،ويزود أفراد عائالتهم بأّيّة معلومات لديه عن مصيرهم.

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القســري فــي  2006لتدخــل حيــز النفــاذ فــي  .2010وتحــدد المــادة  24مــن هــذه
االتفاقيــة الدوليــة التزامــات معيَّنــة تتعلــق بتحديــد أماكــن وجــود رفــات المتوفيــن واحترامهــا
17
وإعادتها.

 16المجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد رقم  ،857آذار /مارس :2005
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0860.pdf
 17راجع الملحق ج لالطالع على تفاصيل صكوك أخرى لقانون حقوق اإلنسان ،ومنها صكوك إقليمية.
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قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم (2019) 2474

يــورد قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم  18)2019( 2474حــول المفقوديــن
نتيجــة النزاعــات المســلحة قائمــة شــاملة للقــرارات الســابقة وصكــوك القانــون الدولــي
اإلنســاني ويحــث أطــراف النزاعــات المســلحة علــى:
•جمع وحماية وإدارة كل ما له صلة من البيانات والمستندات المتعلقة باألشخاص
المفقودين
•البحث عن قتلى النزاعات المسلحة والتقاط جثثهم وتحديد هويتهم ،بطرق منها تسجيل
جميع المعلومات المتاحة وتحديد أماكن مواقع الدفن ،وعلى احترام رفات الموتى،
بإجراءات من بينها احترام قبورهم وصيانتها بشكل صحيح ،وعلى إعادة رفات
الموتى ،كلما أمكن ذلك ،إلى أقاربهم
•القيام ،عند نشوب صراعٍ ما ،بإنشاء مكاتب وطنية للمعلومات أو غير ذلك من اآلليات،
لتبادل المعلومات بشأن المحتجزين والمدنيين الذين ينتمون إلى طرفٍ معادٍ.

االتفاقيات المتعلقة باألسلحة

اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد
تش ـ ِ ّكل اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد ،وتدميــر
هــذه األلغــام (المعروفــة بصــورة غيــر رســمية باتفاقيــة حظــر األلغــام المضــادة لألفــراد أو
اتفاقيــة أوتــاوا) "ركنًــا أساس ـيًا فــي الجهــود الدوليــة المعنيــة بإنهــاء المعانــاة واإلصابــات
الناتجــة عــن األلغــام المضــادة لألفــراد" 19.وتحظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتاج ونقــل األلغام
المضــادة لألفــراد وتنــص علــى تدميــر كل مخــزون األلغــام المضــادة لألفــراد .وتشــمل
كذلــك تحديــد االلتزامــات والمواعيــد النهائيــة إلزالــة األلغــام مــن األراضــي الملوثــة باأللغام
المضــادة لألفــراد ،إلــى جانــب التدابيــر األخــرى للحــد مــن آثارهــا.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
اتفاقيــة بشــأن الذخائــر العنقوديــة "تحظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الذخائــر
العنقوديــة" 20.كمــا تنــص مــواد معيَّنــة فــي االتفاقيــة علــى تدميــر مخزونــات الذخائــر
العنقوديــة ،وإزالــة مخلفــات الذخائــر العنقوديــة مــن األراضــي الملوثــة بهــا ،وتقديــم
المســاعدة الطبيــة والتأهيليــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للضحايــا.
بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
يحــدد بروتوكــول بشــأن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب (البروتوكــول الخامــس الملحــق
باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر
 18قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم https://undocs.org/ar/s/res/2474(2019) :)2019( 2474
 19اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد ،وتدمير هذه األلغام:
https://www.apminebanconvention.org/overview-and-convention-text/,
جرى االطالع على الرابط في  19أيلول /سبتمبر .2019
 20االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية:
http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/,
جرى االطالع على الرابط في  19أيلول /سبتمبر .2019
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أو عشــوائية األثــر ،والمعروفــة بصــورة غيــر رســمية باالتفاقيــة المتعلقــة بأســلحة تقليديــة
معيَّنــة) التزامــات مــن شــأنها تيســير إزالــة الذخائــر غيــر المنفجــرة والذخائــر المتفجــرة
تعــرض المدنييــن
المتروكــة (أي المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب) وتدابيــر لمنــع
ُّ
إلصابــات إلــى أن تتــم إزالتهــا .ويقــع فــي صميــم هــذا البروتوكــول التــزام الــدول األطــراف
بإزالــة المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب فــي األقاليــم المتأثــرة الخاضعــة لســيطرتها .وفــي
الحــاالت التــي ال يمــارس فيهــا مســتخدم الذخائــر المتفجــرة ،التــي أصبحــت متفجــرات مــن
مخلفــات الحــرب ،الســيطرة علــى تلــك اإلقاليــم ،يتعيــن عليــه أن يقــوم حيثمــا أمكنــه ذلــك،
بتقديــم المســاعدة للحــد مــن المخاطــر التــي تشــ ِ ّكلها المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب،
ومنهــا وضــع عالمــات لتحديــد المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب وإزالتهــا مــن المناطــق
21
المتأثــرة.

المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام
يجــب علــى الــدول التــي تُجــري عمليــات متعلقــة باأللغــام أن تضــع المعاييــر الدوليــة
لألعمــال المتعلقــة باأللغــام فــي حســبانها .وحيثمــا أُنشــئ برنامــج وطنــي لألعمــال المتعلقــة
باأللغــام ،فمــن المرجــح أن تُــدرج الســلطة المعنيــة باألعمــال المتعلقــة باأللغــام اإلصــدارات
المعدَّلــة مــن المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام فــي القانــون الوطنــي ،فــي صورة
22
معاييــر وطنيــة لهــذا الغــرض.
اتفاقية األسلحة البيولوجية
اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكديــس األســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجية) والتكســينية
وتدميــر تلــك األســلحة (المعروفــة بصــورة غيــر رســمية باتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة)
والقــرارات الالحقــة للــدول األطــراف تحظــر فاعليــة اســتحداث وإنتــاج وحيــازة ونقــل
وحفــظ وتخزيــن واســتخدام:
•العوامل الجرثومية وغيرها من العوامل البيولوجية والتكسينات بصرف النظر عن
منشئها وطريقة إنتاجها ،واألنواع والكميات التي ال مبرر لها ألغراض الوقاية
والحماية أو غيرها من األغراض السلمية
•األسلحة أو المعدات أو وسائل اإليصال المصممة الستعمال مثل هذه العوامل أو
التكسينات ألغراض عدائية أو في النزاع المسلح.
ـرا أساسـيًا فــي جهــود المجتمــع الدولــي الراميــة إلــى التصدي النتشــار
تمثــل االتفاقيــة عنصـ ً
23
أســلحة الدمار الشــامل.

21

https://www.un.org/ar/events/mineawarenessday/assets/pdf/5th_proto.pdf,
جرى االطالع على الرابط في  27أيار /مايو .2020

 22سيصدر عن قريب فصل كامل عن إدارة الرفات البشرية ضمن المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ،وباعتماد البرامج للوثائق
الجديدة ،ستصير هذه اإلجراءات بمرور الوقت ُملزمة قانونًا.
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/,

23
جرى االطالع على الرابط في  27أيار /مايو .2020
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اتفاقية األسلحة الكيميائية
اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك
األســلحة (المعروفــة بصــورة غيــر رســمية باتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة) تحظــر اســتعمال
واســتحداث وإنتــاج وتخزيــن ونقــل األســلحة الكيميائيــة وســائفها .كمــا تنــص االتفاقيــة
علــى تدميــر كل مخزونــات األســلحة الكيميائيــة .ويجــب أن تتحقــق منظمــة حظــر األســلحة
الكيميائيــة مــن أنشــطة التدميــر .ومــع ذلــك تتيــح االتفاقيــة للبعــض إنتا ًجــا محــدودًا للغايــة
24
لمــواد معينَّــة خاضعــة للمراقبــة لألغــراض البحثيــة أو الطبيــة أو الصيدالنيــة أو الوقائيــة.

دليل اإلنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث

دليــل اإلنتربــول لتحديــد هويــة ضحايــا الكــوارث هــو مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة
للشــرطة وفــرق الطــب الشــرعي فــي جميــع أرجــاء العالــم بغيــة مســاعدتهم علــى
االســتعداد لتحديــد هويــة المتوفيــن عقــب وقــوع الكــوارث .وهــو يؤكــد علــى أهميــة
"القبــول واالحتــرام علــى الصعيــد الدولــي" للنظــام القانونــي للبلــد المنكــوب بالكارثــة،
كمــا يشــدد علــى المطلــب المحــوري المتمثــل فــي التعــاون بيــن القــدرات لتحديــد هويــة
الضحايــا بنجــاح:
ونــادرا ً مــا يمكــن تحديــد هويــة ضحيــة قضــت نحبهــا فــي كارثــة كبــرى عــن طريــق
التعــرف البصــري .وبالتالــي يكــون مــن الضــروري عــادة ً الركــون إلــى بصمــات
ُّ
األصابــع أو ســجالت األســنان أو العينــات مــن البصمــة الوراثيــة بهــدف تحديــد الهويــة
25
بشــكل قاطــع.

24

https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt?mc_phishing_protection_id=28048br78crf0s0v9c3erfi0g
جرى االطالع على الرابط في  27أيار /مايو .2020

 25اإلنتربول" ،تحديد هوية ضحايا الكوارث" ،https://www.interpol.int/ar/2/5/3 :جرى االطالع على الرابط في  19أيلول/
سبتمبر .2019
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المراجع التكوينية
S. Cordner, R. Coninx, H.-J. Kim, D.V. Alpen, M. Tidball-Binz (Eds.)،

إدارة الجثــث بعــد وقــوع الكــوارث :دليـــل ميدانـــي موجــه إلــى المســتجيب األول ،الطبعــة
الثانيــة ،اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر (اللجنــة الدوليــة) ومنظمــة الصحــة العالميــة
ومنظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال
األحمــر (االتحــاد الدولــي) ،جنيــف. .2016 ،

اللجنــة الدوليــة ،أفضــل الممارســات التشــغيلية المتعلقة بــإدارة الرفات البشــرية والمعلومات
عــن الموتــى مــن جانب غيــر المتخصصيــن ،اللجنــة الدولية ،جنيــف.2004 ،
اللجنــة الدوليــة ،تعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة التلــوث باألســلحة مــن خــال
تغييــر الســلوك ،اللجنــة الدوليــة ،جنيــف.2019 ،
اللجنــة الدوليــةWeapon Contamination in Urban Settings: An ICRC ،
 ،Responseاللجنــة الدوليــة ،جنيــف.2019 ،

المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام ،مذكــرة تقنيــة  :10.10المبــادئ التوجيهيــة
بشــأن تصريــف الرفــات البشــرية التــي تظهــر أثنــاء القيــام باألعمــال المتعلقــة باأللغــام،
26
المعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام ،جنيــف.2018 ،
Rojas-Palma, C. et al., “TMT Handbook: Triage, Monitoring and
Treatment of people exposed to ionising radiation following a
malevolent act”, conference paper, Third European IRPA Congress,
Helsinki, Finland, 2009.
Scientific Working Group for Forensic Anthropology (SWGANTH),
Scene Detection and Processing, National Institute of Standards and
Technology (NIST), Gaithersburg, MD, 2013.

26

في وقت إعداد هذه المذكرة التقنية للطباعة ،اعتُمد فصل من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام يلخص عناصر من هذه المبادئ
التوجيهية.
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41

مسرد المصطلحات
فيمــا يلــي بعــض المصطلحــات الشــائعة فــي مجالــي الطــب الشــرعي واألعمــال المتعلقــة
27
باأللغــام /التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة.
مقتنيـــات شـــخصية :شـــيء غيـــر بشـــري انتُشـــل عبـــر مســـاعي الحفـــر والتنقيـــب
(ألغـــراض الطـــب الشـــرعي).
ش ــرك خداع ــي :جه ــاز متفج ــر أو غي ــر متفج ــر أو أي م ــادة أخ ــرى توض ــع عم ـدًا للقت ــل
أو إليق ــاع إصاب ــات عندم ــا يج ــري تحري ــك ش ــيء يب ــدو أن ــه غي ــر م ــؤذٍ ،أو عن ــد تأدي ــة
عم ــل يك ــون آمنً ــا ع ــادةً.
إدارة الجثـــث :عمليـــات انتشـــال الرفـــات البشـــرية وتخزينهـــا وتوثيقهـــا وتحديـــد هويـــة
أصحابهـــا والتصـــرف فيهـــا علـــى نحـــو مالئـــم.
أنثروبولوجي ــا الط ــب الش ــرعي :تطبي ــق األبح ــاث واألس ــاليب األنثروبولوجي ــة بغي ــة ح ــل
المشــكالت الطبيــة الشــرعية مــع التركيــز علــى تحديــد هويــة أصحــاب الرفــات البشــرية.
علـــم اآلث ــار الش ــرعي :تطبيـــق أســـاليب التنقيـــب بغيـــة البحـــث عـــن الرفـــات البشـــرية
واألدلـــة المرتبطـــة بهـــا ،ومنهـــا المقتنيـــات الشـــخصية ،المدفونـــة وتوثيقهـــا وانتشـــالها
وتفســـير مـــا حـــدث لهـــا ،ألغـــراض قانونيـــة.
علـــم األســـنان الشـــرعي :التعامـــل مـــع األدلـــة المتعلقـــة باألســـنان وفحصهـــا وتقييمهـــا
لتحديـــد هويـــة أصحـــاب الرفـــات البشـــرية.
علـــم الوراثـــة الشـــرعي :تطبيـــق تحليـــل الحمـــض النـــووي واألســـاليب المرتبطـــة
ألغـــراض الطـــب الشـــرعي.
علم األمراض الشرعي :فحص المتوفى بغية تحديد سبب وطريقة الوفاة.
تحدي ــد األخط ــار وتقيي ــم المخاط ــر :عملي ــة تحدي ــد األخط ــار وتطبي ــق تدابي ــر التخفي ــف
منه ــا وإع ــادة تقيي ــم مس ــتوى المخاط ــر وفعالي ــة تدابي ــر تخفيفه ــا.
األعمــال المتعلقــة بالطــب الشــرعي ألغــراض إنســانية :تطبيــق أبحــاث وأســاليب الطــب
الش ــرعي بغي ــة تحدي ــد م ــا ح ــدث للمفقودي ــن ،وانتش ــال الرف ــات وتحدي ــد هوي ــة المتوفي ــن،
 27راجع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  04.10لالطالع على مسرد شامل لمصطلحات األعمال المتعلقة باأللغام /التخلص من
الذخائر المتفجرة.
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ودع ــم عائ ــات المفقودي ــن باالس ــتناد ف ــي األس ــاس إل ــى األنثروبولوجي ــا وعل ــم اآلث ــار
وعل ــم األس ــنان وعل ــم الوراث ــة وعل ــم األم ــراض ألغ ــراض الط ــب الش ــرعي.
األعم ــال المتعلق ــة باأللغ ــام ألغ ــراض إنس ــانية :األنش ــطة الت ــي تس ــعى إل ــى الح ــد م ــن
التبعـــات اإلنســـانية لأللغـــام األرضيـــة ومخلفـــات الحـــرب القابلـــة لالنفجـــار .لألعمـــال
المتعلق ــة باأللغ ــام ألغ ــراض إنس ــانية خم ــس "ركائ ــز" ،ه ــي :مس ــح المناط ــق الملوث ــة
باأللغــام وإزالتهــا ،والتوعيــة بمخاطــر األلغــام ،وتقديــم المســاعدة للضحايــا ،والمناصــرة،
وتدمي ــر المخزون ــات م ــن األس ــلحة المحظ ــورة.
عبـــوة ناســـفة يدويـــة الصنـــع :جهـــاز يوضـــع أو يُصنـــع بأســـلوب ارتجالـــي ،ويضـــم
مـــواد متفجـــرة ومـــواد مدمـــرة وقاتلـــة وضـــارة وحارقـــة ومر ّكبـــات متفجـــرة أو مـــواد
كيميائي ــة صمم ــت للتدمي ــر أو التش ــويه أو ص ــرف االنتب ــاه أو اإلنه ــاك .وق ــد تش ــمل م ــواد
عس ــكرية ،ولكنه ــا تُصن ــع ع ــادة ً م ــن مكون ــات غي ــر عس ــكرية.
الســلطة الوطنيــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام :الهيئــة الوطنيــة (إمــا تحــت قيــادة عســكرية
أو مدنيــة) المكلفــة بإزالــة األلغــام ومخلفــات الحــرب القابلــة لالنفجــار.
المعاييـــر الوطنيـــة لألعمـــال المتعلقـــة باأللغـــام :معاييـــر األعمـــال المتعلقـــة باأللغـــام
الخاصــة بأحــد البلــدان ،وهــي تنظــم أنشــطة تلــك األعمــال فــي هــذا البلــد .هــذه المعاييــر
ُملزم ــة قانونً ــا وتس ــتند ع ــادة ً إل ــى المعايي ــر الدولي ــة لألعم ــال المتعلق ــة باأللغ ــام.
المعهـــد الوطنـــي المعنـــي بالمعاييـــر والتكنولوجيـــا :وكالـــة تابعـــة لـــوزارة التجـــارة
األمريكي ــة .وت ــدور مهمته ــا ح ــول تعزي ــز االبت ــكار والق ــدرة التنافس ــية الصناعي ــة .كان ــت
تُع ــرف ف ــي الس ــابق باس ــم المكت ــب الوطن ــي للمعايي ــر.
منظم ــة لج ــان المج ــاالت العلمي ــة لعل ــم الط ــب الش ــرعي :هيئ ــة تعاوني ــة لممارس ــي عل ــم
الطــب الشــرعي وخبــراء آخريــن مــن الحكومــة واألوســاط األكاديميــة والصناعيــة .يديــر
ه ــذه المنظم ــة المعه ــد الوطن ــي األمريك ــي المعن ــي بالمعايي ــر والتكنولوجي ــا ،وه ــي تعم ــل
عل ــى تعزي ــز اس ــتخدام عل ــم الط ــب الش ــرعي عب ــر تيس ــير إع ــداد معايي ــر س ــليمة تقنيً ــا
ف ــي مج ــال الط ــب الش ــرعي واعتماده ــا.
القي ــام ب ــدور البدي ــل :وض ــع تُج ــري في ــه منظم ــة خارجي ــة نش ــا ً
طا ف ــي مج ــال الط ــب
الش ــرعي ب ـ ً
ـدل م ــن الس ــلطات المدني ــة.
مذك ــرة تقني ــة :وثيق ــة المعايي ــر الدولي ــة لألعم ــال المتعلق ــة باأللغ ــام الت ــي توض ــح أفض ــل
الممارس ــات الحالي ــة.

تاحلطصملا درسم
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التل ــوث باألس ــلحة :تس ــتخدم الحرك ــة الدولي ــة للصلي ــب األحم ــر واله ــال األحم ــر ه ــذا
المصطل ــح لوص ــف المخاط ــر والعواق ــب الناجم ــة ع ــن األلغ ــام ومخلف ــات الح ــرب القابل ــة
لالنفج ــار واألخط ــار الكيميائي ــة والبيولوجي ــة واإلش ــعاعية والنووي ــة.
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الملحق أ
مثال عملي
مقدمة
يوفــر هــذا القســم مــن الدليــل شــر ًحا أكثــر تفصيـ ًـا للكيفيــة التــي قــد يجــري بهــا تخطيــط
وتنفي ــذ عملي ــة انتش ــال الرف ــات البش ــرية ف ــي ظ ــل وج ــود أخط ــار المتفج ــرات .يُس ــتخدم
فـــي هـــذا القســـم موقـــع وهمـــي وقائمـــة مهـــام بســـيطة ،لكنـــه يوضـــح كيفيـــة مباشـــرة
العملي ــة عل ــى الصعي ــد العمل ــي 28،عق ــب قب ــول المب ــادئ الموضح ــة أع ــاه وفهمه ــا.
ينط ــوي الس ــيناريو عل ــى إج ــراء تحقي ــق بش ــأن ثكن ــات عس ــكرية س ــابقة .ويُش ــتبه ف ــي
احتـــواء الموقـــع الرئيســـي علـــى مقابـــر جماعيـــة تحـــت ســـطح األرض تضـــم جثثًـــا
لمعارض ــي النظ ــام .كم ــا ضرب ــت غ ــارات جوي ــة بع ــض بناي ــات اإلقام ــة ،م ــا تس ــبب
ف ــي ح ــدوث انهي ــار جزئ ــي له ــا .ويُعتق ــد بوج ــود رف ــات بش ــرية ف ــي غرفتي ــن .وهن ــاك
حق ــا ألغ ــام إل ــى ش ــمال المعس ــكر ،يتداخ ــل أحدهم ــا م ــع المقاب ــر الموج ــودة تح ــت س ــطح
ـتعرا.
األرض .كم ــا تتناث ــر الذخائ ــر غي ــر المنفج ــرة ف ــي المنطق ــة حي ــث كان القت ــال مس ـ ً

التقييم األولي
ال يمكـــن التقليـــل مـــن أهميـــة التقييـــم المبكـــر ونقـــل /تدويـــن المعلومـــات ذات الصلـــة
عل ــى خريط ــة .يوض ــح المث ــال أدن ــاه ن ــوع الخريط ــة الت ــي يمك ــن إعداده ــا عق ــب التقيي ــم
النظ ــري والزي ــارات الت ــي أجراه ــا المتخصص ــون المعني ــون إل ــى الموق ــع.
توج ــد كل مجموع ــة م ــن العناص ــر المتش ــابهة (غالبً ــا م ــا يُطل ــق عليه ــا "فئ ــة المعال ــم"
" )"feature classف ــي "طبق ــة" " "layerيمك ــن تش ــغيلها أو إيقافه ــا حس ــب الحاج ــة
م ــع تكبي ــر الخريط ــة وتصغيره ــا .تحت ــوي الخريط ــة أدن ــاه عل ــى الطبق ــات التالي ــة:
•طرق وممرات
•بنايات
•حقول ألغام مؤكدة
•مقابر
•مواقع األخطار (مثل الذخائر غير المنفجرة).

 28أُنشئ البرنامج المستخدم في هذا البيان العملي عبر  ،https://remeody.comوهي منصة تخطيط لتحديد أولويات وجدولة أنشطة
إزالة أخطار المتفجرات وأنشطة أخرى في سياقات ما بعد النزاعات .الصور والخرائط مقدمة من .MapBox
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الشكل  .4نظرة شاملة للموقع توضح الطبقات كافة (تظهر المواقع المشتبه في وجود مقابر بها باللون
األزرق).

الشكل  .5نظرة شاملة للموقع (صورة عبر األقمار االصطناعية).
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التخطيط
بع ــد رس ــم خريط ــة لنات ــج التقييم ــات األولي ــة وفهم ــه ،م ــن المرج ــح أن يرغ ــب مس ــؤولو
التخطيــط فــي تقســيم موقــع العمــل تقســي ًما ذا مغــزى إلــى قطاعــات ،إمــا لفصــل المناطــق
التـــي تكتنفهـــا صعوبـــة عـــن تلـــك الســـهلة ،أو لســـهولة اإلدارة .فـــي الصـــورة أدنـــاه،
تع ــرض الخريط ــة الموق ــع مقســ ًما إل ــى ثالث ــة قطاع ــات ( Aو Bو.)C
وت ــدور الخط ــوة التالي ــة ح ــول تحدي ــد اآلث ــار المنش ــودة ف ــي كل طبق ــة .ف ــي ه ــذا المث ــال،
"األث ــر" ه ــو مجموع ــة م ــن األنش ــطة المتسلس ــلة والمح ــددة مس ــبقًا ويل ــزم حدوثه ــا ل ــكل
عنص ــر ف ــي طبق ــة أو علي ــه أو مع ــه .وتشــ ِ ّكل ه ــذه األنش ــطة أس ــاس خط ــة المش ــروع
الت ــي ينش ــئها النظ ــام .يوض ــح الج ــدول أدن ــاه اآلث ــار ل ــكل طبق ــة م ــن الطبق ــات س ــالفة
الذك ــر:
الطبقة

األثر

النشاط/األنشطة

الوصف

الطرق

الكسح

البحث /التخلص من
الذخائر المتفجرة

التحقق من الطرق بحثًا عن دخائر بغية إتاحة الوصول اآلمن
إلى موقع العمل.

البنايات

ضمان
السالمة

التخلص من الذخائر
المتفجرة والتقييم
الهيكلي

تقييم مشترك يجريه المتخصصون في التخلص من الذخائر
المتفجرة والمهندسون اإلنشائيون

وضع عالمات على
المسار

وضع عالمات على مسار االقتراب المشترك

حقول األلغام

تطهير حقل
األلغام

مسح تقني

استكشاف حقل األلغام باستخدام أجهزة الكشف عن
المتفجرات ومعدات إزالة األلغام بغية فهم تركيبته.

إزالة األلغام

نشاط إزالة األلغام  -يدويًا أو باآلالت

ضمان الجودة

التحقق من جودة أنشطة إزالة األلغام

المقابر

االنتشال

انتشال

عملية الطب الشرعي الرئيسية

مواقع
األخطار

التخلص
من الذخائر
المتفجرة

إزالة األلغام

عملية تدمير الذخائر غير المنفجرة الفردية (أو المج َّمعة
بمكان واحد)

الجدول  .1اآلثار واألنشطة

فــي هــذه المرحلــة ،يلــزم توفــر مجموعــة متفــق عليهــا مــن األولويــات لمتابعــة العمــل وفقًــا
ي المقابــر يُعتقــد أنهــا تحــوي العــدد األكبــر مــن الجثــث؟ مــا أســهل الطــرق للوصول؟
لهــا .أ ُ
هــل مــن الحتمــي تطهيــر حقــل األلغــام بأكملــه ،أم أن جــز ًءا منــه يكفــي؟ تحــدَّد هــذه
األولويــات علــى أســاس كل عنصــر وفــي كل قطــاع علــى حــدة عبــر العمــل مــع مجموعــة
مــن األطــراف والمتخصصيــن المعنييــن.

 يلمع لاثم أ قحلملا
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الشكل  .6تحديد األولوية بحسب القطاع.

بعــد االتفــاق علــى النهــج العــام ،تبــدأ الخطــوة التاليــة المتمثلــة فــي نشــر األولويــات
وإعــداد خطــة أوليــة للمشــروع .لــكل قطــاع ،تظهــر أهــم المهــام (علــى النحــو المحــدد فــي
األولويــات) فــي األعلــى وتتبعهــا المهــام األخــرى مرتبــة ترتيبًــا تنازليًــا حســب األهميــة.

الشكل  .7مخطط غانت أولي لألنشطة (غير معالَج).
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لك ــي يتس ــنى اس ــتخدام مصطلح ــات إدارة المش ــاريع ،م ــن الض ــروري ف ــي ه ــذه المرحل ــة
فه ــم "هي ــكل تقس ــيم العم ــل" .إال أن معطي ــات تحدي ــد الم ــوارد ل ــم تُطب ــق بع ــد .وف ــي حال ــة
توف ــر فري ــق واح ــد فق ــط م ــن متخصص ــي التخل ــص م ــن الذخائ ــر المتفج ــرة أو الط ــب
الشــرعي ،فمــن الــازم أن يكــون عملهمــا متسلسـ ًـا .كمــا ينبغــي تحديــد تكلفــة كل مــورد
م ــن الم ــوارد ف ــي ه ــذه المرحل ــة حت ــى يتس ــم وض ــع الميزاني ــة بأكب ــر ق ــدر ممك ــن م ــن
الدق ــة.
يوصـــى بإجـــراء التخطيـــط وتحديـــد المـــوارد باســـتخدام أداة إدارة مشـــاريع مناســـبة
ومش ــاركة النتائ ــج باس ــتخدام مخطط ــات غان ــت أو ج ــداول زمني ــة مش ــابهة .ف ــي الوض ــع
األمثـــل ،ينبغـــي اســـتخدام إطـــار منفصـــل إلدارة المخاطـــر للتعامـــل مـــع المخاطـــر
الخاصـــة.

الشكل  .8تحديد الموارد وتسلسل الخطة.

التنفيذ والرصد
بعـــد إعـــداد الخطـــة ومراجعتهـــا مـــع َمـــن ســـيقومون بتنفيذهـــا ،يدخـــل المشـــروع فـــي
مرحل ــة "التنفي ــذ" .وينبغ ــي تتب ــع المه ــام حت ــى الوص ــول إل ــى مس ــتوى متف ــق علي ــه م ــن
التفاصي ــل بغي ــة تقدي ــم ص ــورة تش ــغيلية محدَّث ــة.
وينبغــي تضميــن معلومــات التكلفــة كلمــا أمكــن حتــى يتســنى ربــط مســتويات التقــدم فــي
المش ــروع واالعتم ــادات المخصص ــة بالمناف ــع المتحقق ــة (غي ــر أن ــه يج ــري التعبي ــر ع ــن
تل ــك المناف ــع بمصطلح ــات بس ــيطة مث ــل "ت ــم انتش ــال الجث ــث" أو "تم ــت إزال ــة األلغ ــام").

 يلمع لاثم أ قحلملا
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يمكـــن إدراج هـــذه المعلومـــات المقدمـــة مباشـــرة ً فـــي لوحـــات معلومـــات متخـــذي
دورا مه ًمـــا فـــي مرحلتـــي التخطيـــط والتنفيـــذ علـــى الســـواء.
القـــرارات ،إذ تـــؤدي ً

الشكل  .9لوحة معلومات تعرض مستوى تقدم المهمة.

التقييم النهائي
بعــد أن يصبــح ً
كل مــن المخرجــات واألثــر قابليّــن للقيــاس ،يمكــن حينئـ ٍذ تقييمهمــا مقابــل
ُ
التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع .ومــن غيــر المرجــح أن تجمــع هــذه المقاييــس علــى الفــور،
ومثلمــا يعــرف أي شــخص ُملــم بــاإلدارة القائمــة علــى النتائــج ،قــد يصعــب الحصــول علــى
هــذه المقاييــس وقــد يكتنفهــا الغمــوض  -ال ســيما مــع اآلثــار النظريــة .لكــن اســتخدام دورة
التخطيــط واالســتعراض كمــا فــي المثــال الموضــح بهــذا الدليــل يســهل هــذه العمليــة  -ومــن
ثَــم ،عمليــة إجــراء تحليــل التكاليــف مقابــل المنافــع ،إلــى حـ ٍد كبيــر.
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الملحق ب
التخطيط في السياقات اإلنسانية
يشــيع اســتخدام نهجيــن متشــابهين للتخطيــط فــي المجــال اإلنســاني .األول هــو (ظريــة
عــرف بأنهــا "فــي األســاس وصــف وتوضيــح شــامالن لكيفيــة وأســباب
التغييــر) التــي ت ُ َّ
29
توقــع حــدوث تغييــر منشــود فــي ســياق بعينــه" .والثانــي هــو اإلدارة القائمة علــى النتائج،
وهــي "أداة لرصــد وإدارة تنفيــذ اســتراتيجية تفضلهــا بشــك ٍل خــاص المنظمــات والــوكاالت
30
التابعــة لألمــم المتحــدة أو التــي ترتبــط بهــا".
يتطلــب كال النهجيــن مــن المنظمــة تحديــد أهــداف ومؤشــرات .ويقــدم هــذا القســم توجي ًهــا
بشــأن إنجــاز هاتيــن المهمتيــن.

األهداف

فيمــا يلــي نمــاذج ألهــداف تتعلــق بتدخــات أو مشــاريع الطــب الشــرعي .والغــرض مــن
تقديمهــا هــو أن تكــون بمثابــة نقطــة انطــاق تســاعد مســؤولي التخطيــط علــى صياغــة
مخرجــات ونتائــج مالئمــة.

•األهداف ذات األولوية:
	فــي مجــال الطــب الشــرعي :البحــث عــن المتوفيــن وانتشــال رفاتهــم وتوثيــق بياناتهــا
وإدارتهــا علــى نحــو مهنــي يصــون كرامــة الموتــى ،وبالتماشــي مــع أفضــل ممارســات
الطــب الشــرعي ومعاييــر حمايــة البيانــات المقبولــة دوليًــا .اســتنفاد جميــع الوســائل
لتحديــد هويــات المتوفيــن وإعــادة رفاتهــم إلــى أحبائهــم .وضــع جميــع السياســات
واإلجــراءات والممارســات الضروريــة موضــع التنفيــذ للحيلولــة (قــدر اإلمــكان) دون
أن يصبــح الموتــى مجهولــي المصيــر ولتفــادي ســوء إدارة الرفــات وعــدم التمكــن مــن
تحديد هوية أصحابها.

29

Center for Theory of Change, “What is Theory of Change?”:
https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/.

 30ويكيبيديا" ،اإلدارة المبنية على النتائج":
https://ar.wikipedia.org/wiki/Results-based_management.
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•األهداف الداعمة:
	فــي مجــال الطــب الشــرعي :فهــم األطــراف المعنيــة للوســائل واألســاليب والمتطلبــات
التــي تنطــوي عليهــا اإلدارة الســليمة للجثــث فه ًمــا واض ًحــا ،وإبــداء اســتعداد أكبــر
لالســتجابة لالحتياجــات علــى نحــو مالئــم يفــي بالغــرض .وبالمثــل ،تكــون األطــراف
المعنيــة علــى اســتعداد لتنفيــذ جميــع السياســات واإلجــراءات والممارســات للحيلولة دون
أن يصبــح الموتــى مجهولــي المصيــر ولتفــادي ســوء إدارة الرفــات وعــدم التمكــن مــن
تحديــد هويــة أصحابهــا.
فــي مجــال التخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة :حمايــة العامليــن والشــركاء والســكان مــن
أخطــار المتفجــرات أثنــاء الســعي لتحقيــق الهــدف.
	فــي مجــال الهندســة المدنيــة :تم ُّكــن العامليــن والشــركاء مــن الوصــول بأمــان إلــى
مناطــق داخــل الهيــاكل التــي شــهدت أحــداث تفجيــر.

المؤشرات

يشـ ِ ّكل تحديــد المؤشــرات والمقاييــس المالئمــة تحديًــا فــي أغلــب الســياقات .ويصعب بشــكل
خــاص تحديــد وتتبــع المؤشــرات التــي مــن شــأنها تعزيــز الســلوك الســليم والمواصفــات
المنشــودة علــى أرض الواقــع .وعنــد التفكيــر مــن منظــور نظريــة التغييــر أو اإلدارة القائمة
علــى النتائــج ،فــإن الغــرض مــن المؤشــرات يكمــن فــي توضيــح متــى يتحقــق أحــد األهداف
أو المخرجــات ،ومــن ثَــم متــى قــد يبــدأ تحقيــق أحــد األهــداف أو المخرجــات ذات األولويــة.
ال شــك أن المتخصصيــن فــي األعمــال المتعلقــة باأللغــام معتادون علــى المؤشــرات الك ّمية،
مثــل عــدد األمتــار المربعــة التــي أُزيلــت منهــا األلغــام أو عــدد األجهــزة المتفجــرة التــي
أُزيلــت .إال أن التوتــرات قــد تنشــأ عندمــا يعمــل هــؤالء المتخصصــون لــدى منظمــة لهــا
هــدف مختلــف .وهنــاك بعــض الجوانــب ،مثــل بنــاء القــدرات فــي مجــال األعمــال المتعلقــة
ضــا (مــن حيــث الفــرق التــي تعمــل علــى أرض
باأللغــام ،مؤشــراتها ذات طابــع ك ّمــي أي ً
الواقــع ومخرجاتهــم المحتملــة) .لكــن المخرجــات الحقيقيــة  -مــن حيــث المنافــع العائــدة
علــى النــاس أو المجتمعــات التــي تســاعدها المنظمــة  -فــا تتضــح إال عنــد ربطهــا صراحةً
بقــدرات أخــرى (علــى ســبيل المثــال ،إزالــة األلغــام مــن محطــة لضــخ الميــاه أو إحــراز
تقــدم يتعلــق بمجــال الطــب الشــرعي).
علــى الجانــب اآلخــر ،يمتلــك علــم الطــب الشــرعي الكثيــر مــن المقاييــس الكميــة التــي
يمكــن تطبيقهــا .ومــن أمثلــة ذلــك عــدد َمــن عُثــر علــى رفاتهــم مــن قائمــة المفقوديــن أو
عــدد األشــخاص المتبقيــن فيهــا .وقــد تضــم المؤشــرات النوعيــة األخــرى بنــاء القــدرات
وقــدرة الطــب الشــرعي والقيــام بــدور البديــل مقابــل الدعــم أو التوجيــه (أي مــا مقــدار الدعم
المطلــوب تقديمــه للــوكاالت لتنفيــذ المهمــة؟) .ويُرجــح أن تكــون المقاييــس النوعيــة المتعلقة
بقــدرة الطــب الشــرعي مفيــدة باألخــص فــي األنشــطة الطبيــة الشــرعية لبلــد مــا.
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ومثلمــا ينبغــي الحــرص علــى اســتخدام المقاييــس المالئمــة فــي كل مجــال مــن مجــاالت
القــدرات ،مــن المفيــد كذلــك وضــع بعــض المقاييــس للعمــل المشــترك .وقــد تشــمل هــذه
المقاييــس نســبة وقــت العمــل المنقضــي فــي التمكيــن والمســاندة (األعمــال المتعلقــة باأللغام)
مقابــل أنشــطة القــدرة الرئيســية (الطــب الشــرعي) ،والتزامــن /الكفــاءة (ســاعات خمــول
القــدرات كافــة) ،والحــوادث وأشــباه اإلخفاقــات (العمليــات اآلمنــة).
قــد يُفيــد كذلــك تتبــع نتائــج الصحــة العامــة المرتبطــة بالصحــة النفســية والمصالحــة وقــدرة
المجتمعــات علــى الصمــود.

هتيامحو ىتوملا مارتحا :توملا دعب ام يناسنإلا لماعتلا  ج قحلملا
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الملحق ج
التعامل اإلنساني ما بعد الموت:
احترام الموتى وحمايتهم
الخدمات االستشارية في مجال القانون الدولي اإلنساني

J. Duraku/ICRC

ال بــد مــن التعامــل مــع جثــث األشــخاص الذيــن ماتــوا فــي أثنــاء نــزاع مســلح أو حــاالت
عنــف ال ترقــى إلــى مرتبــة النــزاع المســلح ،أو الذيــن لقــوا حتفهــم مــن جــراء كــوارث أو
فــي أثنــاء الهجــرة  -علــى نحــو يكفــل احترامهــا وصــون كرامتهــا ،ويجــب العمــل علــى
الكشــف عــن هويــة أصحــاب الرفــات المجهولــة .ومــن شــأن عــدم االضطــاع بااللتزامــات
المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الدوليــة والمحليــة بشــأن التعامــل مــع الموتــى  -أو الوفــاء
بالمعاييــر الدوليــة والوطنيــة ذات الصلــة ،وعــدم تنفيــذ السياســات والممارســات الالزمة في
عــا بعــدم احترام
هــذا الشــأن  -أن يضاعــف أعــداد األشــخاص المفقوديــن؛ وقــد يعطــي انطبا ً
الموتــى ،وينـ ّم عــن تجاهــل لحقــوق أقاربهــم واحتياجاتهــم ويســفر عــن إطالــة أمــد معاناتهم.
القانــون الدولــي اإلنســاني هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تنطبــق فــي أثنــاء النــزاع
المســلح .ويســعى هــذا القانــون  -ألســباب إنســانية ،إلــى حمايــة األشــخاص الذيــن ال
يشــاركون أو كفــوا عــن المشــاركة بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة ،وإلــى تقييــد
وســائل وأســاليب القتــال .ولطالمــا كان موضــوع معاملــة الموتــى فــي أثنــاء النزاعــات
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ضــا تاريــخ طويــل
المســلحة مثــار شــواغل ثقافيــة ودينيــة .وللقانــون الدولــي اإلنســاني أي ً
فــي هــذا الشــأن .وعلــى وجــه التحديــد ،يقضــي القانــون الدولــي اإلنســاني بوجــوب التعامــل
مــع رفــات مــن ماتــوا فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة بطريقــة مالئمــة وصــون كرامتهــم.
ضــا بوجــوب البحــث عــن الموتــى وجمــع جثثهــم وإجالئهــا مــن أجــل المســاعدة
ويقضــي أي ً
31
فــي ضمــان عــدم وجــود أشــخاص فــي عــداد المفقودیــن.
وتضــم فــروع أخــرى مــن القانــون الدولــي ،كالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون
الدولــي لمواجهــة الكــوارث ،أحكا ًمــا ترمــي إلــى ضمــان التعامــل المالئــم مــع الموتــي
وصــون كرامتهــم؛ وتحتــوي كذلــك علــى أحــكام توجــب الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن
واســتجالء أماكــن وجودهــم ،ســواء المفقوديــن ألســباب تتصــل بنــزاع مســلح ،أو فــي
ظــروف مثــل تلــك المذكــورة آنفًــا.

تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة

يجــب احتــرام جثــث الموتــى وحمايتهــا فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر
الدوليــة ،علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام خاصــة مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع
لعــام  ،1949وبروتوكوليهــا اإلضافييــن لعــام  ،1977والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفي.

االلتزام بالبحث عن الموتى وجمع جثثهم وإجالئها
يتخــذ أطــراف النــزاع ،فــي جميــع األوقــات ،وعلــى األخــص بعــد االشــتباك فــي القتــال،
جميــع التدابيــر الممكنــة دون إبطــاء للبحــث عــن جثــث الموتــى وجمعهــا ،وإجالئهــا دون
تمييــز مجحــف( .المــادة  )1(15مــن اتفاقيــة جنيــف األولــى ،والمــادة  )1(18مــن اتفاقيــة
جنيــف الثانيــة ،والمــادة  )2(16مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والمادتــان  32و 33مــن
البروتوكــول اإلضافــي األول ،والمــادة  8مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 32،والقاعــدة
33
 112مــن دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي).
ضــا مناشــدة الســكان المدنييــن وجمعيــات الغــوث للبحــث
يجــوز ألطــراف نــزاع مســلح أي ً
عــن الموتــى واإلبــاغ عــن أماكنهــم (المــادة  )2(17مــن البروتوكــول اإلضافــي األول)،
وعليهــا أن تســعى للوصــول إلــى اتفــاق حــول ترتيبــات تتيــح لفــرق أن تبحــث عــن الموتــى
وتحــدد هوياتهــم وتلتقــط جثثهــم مــن مناطــق القتــال (المــادة  )4(33مــن البروتوكــول
 31لمزيد من المعلومات ،يُرجى الرجوع إلى المنشور القانوني الصادر عن اللجنة الدولية بعنوان المفقودون وعائالتهم ،متاح عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families-factsheet.
 32جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،المجلد األول :القواعد ،اللجنة الدولية للصليب األحمر/
مطبعة جامعة كمبريدج ،2005 ،متاح عبر الرابط ،http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home :اإلشارات
الالحقة هي لـ "الدراسة عن القانون الدولي اإلنساني العرفي".
 33مزيد من المعلومات بشأن حظر التمييز المجحف ،انظر على وجه التحديد :التعليقات المحدَّثة على اتفاقية جنيف األولى- 2016 ،
وعلى األخص الفقرات من  565إلى  580من التعليق على المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف  -متاحة عبر الرابط
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3،
والمادة  12من اتفاقية جنيف األولى ،والمادة  12من اتفاقية جنيف الثانية ،والمادة  16من اتفاقية جنيف الثالثة ،والمادتان 13
و )3(27من اتفاقية جنيف الرابعة ،والمواد  )1(9و )1(69و )1(70و )1(75من البروتوكول اإلضافي األول ،والمواد )1(2
و )1(4و )2(18من البروتوكول اإلضافي الثاني ،والقاعدة  88من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي.
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اإلضافــي األول) .وفــي البحــر ،يجــوز ألطــراف النــزاع أن تلتمــس مــروءة قــادة الســفن
المحايــدة لكــي يجمعــوا جثــث الموتــى (المــادة  21مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة) .وفــي
النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة علــى الســواء ،مــن غيــر المقبــول إجبــار
الضحايـــا علـــى جمـــع جثـث أشـــخاص آخريـن مـن نفـــس جماعتهـم العرقيـــة وقد يُعد ذلك
34
مــن قبيــل التعذيــب.

معاملة الموتى
يتخــذ أطــراف النــزاع المســلح جميــع التدابيــر الممكنــة لمنــع ســلب جثــث الموتــى( .المــادة
 )1(15مــن اتفاقيــة جنيــف األولــى ،والمــادة  )1(18مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة ،والمــادة
 )2(16مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،والمــادة  )1(34مــن البروتوكــول اإلضافــي األول،
والمــادة  8مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي ،والقاعــدة  113مــن دراســة القانــون الدولــي
اإلنســاني العرفــي).
كمــا تحظــر المعاملــة المهينــة لجثــث الموتــى وتشــويهها (المــادة )1(3ج مــن اتفاقيــات
جنيــف األربــع ،والمــادة ()2(4أ) مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي ،والقاعــدة  113مــن
35
دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي).

تحديد الهوية
علــى أطــراف النــزاع أن تســجل جميــع البيانــات المتاحــة قبــل تدبيــر أمــر الجثــث للتحقــق
مــن هويــة أصحــاب هــذه الجثــث أو الرفــات البشــرية فــي وقــت الحــق (المــادة  )1(16مــن
اتفاقيــة جنيــف األولــى ،والمــادة  )1(19مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة ،والمــادة  )2(120مــن
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ،والقاعــدة  116مــن دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي).
وتحديــد هويــة الموتــى هــو "التــزام بوســيلة" ،يقضــي أن تبــذل األطــراف كل مــا بوســعها
لفعــل كل مــا يمكنهــا فعلــه بجميــع الوســائل المتاحــة لهــا.
وت ُ ِعــد أطــراف النــزاع المســلح الدولــي وترســل كل منهــا لآلخــر شــهادات الوفــاة أو قوائــم
بأســماء الموتــى مص َّدقًــا عليهــا علــى النحــو الواجــب ،التــي تتضمــن جميــع التفاصيــل
الالزمــة لتحديــد هويــة المتوفيــن (المــادة  )3(16مــن اتفاقيــة جنيــف األولــى ،والمــادة
 )3(19مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة ،والمــادة  )2(120مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ،والمادتان
 2(129و )3و 138مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة).

 34اللجنة الدولية للصليب األحمر ،التعليقات المحدَّثة على اتفاقية جنيف األولى – 2016 ،وبشكل خاص ،التعليق على المادة الثالثة
المشتركة ،الفقرة  - 639متاحة عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i.

 35يرد حظر تشويه الجثث أيضًا في قسم "جرائم الحرب" من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية :حيث يندرج ضمن فئة
"االعتداء على كرامة الشخص" (المادتان ()2(8ب)( )21و()2(8ج)(.))2
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إعادة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية
يجـب أن تسـعى أطـراف النـزاع المسـلح إلـى تسـهيل عـودة رفـات الموتـى بنـاء على طلب
الطـرف الـذي ينتمـون إليـه أو بنـاء علـى طلـب أقـرب الناس إلـى المتوفـى (المـادة )3(17
مـن اتفاقيـة جنيـف األولـى ،والمـادة  )6(120من اتفاقيـة جنيـف الثالثة ،والمـادة )2(130
مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة ،والمادة  2( 34و )3من البروتوكـول اإلضافي األول ،والقاعدة
 114مـن دراسـة القانـون الدولي اإلنسـاني العرفي) .يمكـن أن تُعد إعادة جثـث الموتى إلى
36
ذويهـم هدفًـا إنسـانيًّا أساسـيًّا ،يقر به القانـون الدولي اإلنسـاني التعاهـدي والعرفي.
علـى أطـراف النـزاع المسـلح الدولـي إعـادة األمتعـة الشـخصية للمتوفيـن إلى أقـرب الناس
إلـى المتوفـى (القاعـدة  114مـن دراسـة القانـون الدولـي اإلنسـاني العرفي) .علـى أطراف
النـزاع و/أو مكاتـب االسـتعالمات الوطنيـة جمـع الوصايـا األخيـرة أو أي مسـتندات أخرى
تكـون ذات أهميـة ألقـارب المتوفـى ،والنقـود وعلـى وجه العمـوم جميع األشـياء التي توجد
مـع الموتـى وتكـون لهـا قيمـة فعليـة أو معنويـة وإرسـالها  -فـي طـرود مختومـة  -ألقـارب
المتوفـى ،وتُرفـق بهـذه الطـرود قوائـم كاملـة بمحتوياتهـا (المـادة  )4(16مـن اتفاقية جنيف
األولـى ،والمـادة  )3(19مـن اتفاقيـة جنيـف الثانيـة ،والمـادة  )9(122مـن اتفاقيـة جنيـف
الثالثـة ،والمـادة  139مـن اتفاقية جنيف الرابعة ،والمـادة  )2(34من البروتوكول اإلضافي
األول).

الوصايا
تسـ ّهل الـدول الحاجـزة في النزاعات المسـلحة الدولية إصـدار وثائق وصايا أسـرى الحرب
والمعتقليـن المدنييـن والتصديـق عليهـا ،وتسـمح لهـؤالء األسـرى والمعتقليـن بوجـه خـاص
باستشـارة محـام (المادتـان  77و )1(120مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة ،والمـادة  113مـن
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة) .يتعيـن إرسـال وصايـا أسـرى الحـرب والمعتقليـن المدنييـن إلـى
الجهـات المسـؤولة لحفظهـا (المـادة  )1(120مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثة ،والمـادة )1(129
مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة).
الدفن والحرق
تُعامـل جثـث الموتـى بطريقة تتسـم باالحترام (المـادة  17من اتفاقية جنيـف األولى ،والمادة
 20مـن اتفاقيـة جنيـف الثانيـة ،والمـادة  120مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثة ،والمـادة  130من
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ،والمـادة  8مـن البروتوكـول اإلضافـي الثانـي ،والقاعـدة  115مـن
دراسـة القانـون الدولي اإلنسـاني العرفي).
وتقـع علـى عاتـق أطـراف النـزاع المسـلح الدولـي التزامـات إضافية فيمـا يتعلـق بالمتوفين
مـن أفـراد القـوات المسـلحة .فيتعيـن عليهـا إجـراء فحـص (طبي) دقيـق للجثة قبـل دفنها أو
حرقهـا ،بقصـد التأكـد مـن حالـة الوفـاة ،والتحقـق مـن هويـة المتوفـى ،والتمكـن مـن وضع
 36اللجنة الدولية للصليب األحمر ،التعليقات المحدَّثة على اتفاقية جنيف األولى – 2016 ،وبشكل خاص ،التعليق على المادة  ،17الفقرة
 - 1645متاحة عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/publication/updated-commentary-geneva-conventions-august-12-1949-volume-i.
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تقريـر (المـادة  )1(17مـن اتفاقيـة جنيف األولى ،والمادة  )1(20مـن اتفاقية جنيف الثانية،
والمـادة  )3(120مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثة).
وال يُسـمح بحـرق الجثـث ،الـذي يحـول دون أي توثيـق وتحقـق مـن هويـة المتوفـى فـي
المسـتقبل ،إال في ظروف اسـتثنائية( :أ) ألسـباب صحية قهرية (تجدر اإلشـارة هنا إلى أن
جثـث الموتـى ال تنشـر األمـراض فـي معظـم الحـاالت)؛ أو (ب) ألسـباب دينيـة تسـتند إلى
ديانـة المتوفـى؛ أو (ج) تنفيـذًا لرغبـة المتوفى أسـير الحرب أو المعتقل المدنـي ،إذا ما أبدى
رغبـة صريحـة في ذلك ،على سـبيل المثال فـي وصية له (المادة  )2(17مـن اتفاقية جنيف
األولـى ،والمـادة  )2(20مـن اتفاقيـة جنيـف الثانيـة ،والمـادة  )5(120مـن اتفاقيـة جنيـف
الثالثـة ،والمـادة  )2(130مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ،وتفسـير القاعـدة  115مـن دراسـة
القانون الدولي اإلنسـاني العرفي) .وفي الحاالت االسـتثنائية التي يُسـمح فيها بالحرق ،تُبيَّن
أسـبابه وظروفـه فـي شـهادة الوفـاة أو فـي قائمـة أسـماء الموتى المصـدَّق عليها علـى النحو
الواجـب (المـادة  )2(17مـن اتفاقيـة جنيـف األولـى ،والمـادة  )5(120مـن اتفاقيـة جنيـف
الثالثـة ،والمـادة  )2(130مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة).
وعلـى السـلطات الحاجـزة التحقـق مـن أن الموتـى يُدفنـون باحتـرام ،وطبقًـا لشـعائر دينهـم
إذا أمكـن (المـادة  )3(17مـن اتفاقيـة جنيـف األولـى ،والمـادة  )4(120مـن اتفاقيـة جنيف
الثالثـة ،والمـادة  )1(130مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ،وتفسـير القاعـدة  115مـن دراسـة
القانـون الدولـي اإلنسـاني العرفي) .على السـلطات الحاجزة أن تتأكد أيضًا مـن أن المتوفين
مـن أسـرى الحـرب الذيـن يتبعـون دولـة واحـدة يُدفنـون في مـكان واحـد (المـادة )4(120
مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثة) .ويجب على الدول تسـهيل وصول أسـر الموتـى وممثلي الدوائر
الرسـمية لتسـجيل المقابـر إلـى مدافن الموتـى (المـادة ()2(34أ) من البروتوكـول اإلضافي
األول).

المقابر الجماعية
يتحقـق أطـراف النـزاع المسـلح الدولـي مـن أن دفـن الجثـث أو حرقهـا يجـري لـكل حالـة
علـى حـدة  -بقـدر مـا تسـمح بـه الظـروف ( -المـادة  )1(17مـن اتفاقيـة جنيـف األولـى،
والمـادة  )1(20مـن اتفاقيـة جنيف الثانية ،وتفسـير القاعدة  115من دراسـة القانون الدولي
اإلنسـاني العرفـي) .يُدفَـن أسـرى الحـرب والمعتقلـون المتوفون فـي مقابر فردية ،باسـتثناء
الحـاالت التـي تسـتدعي فيهـا ظـروف قهرية اسـتخدام مقابر جماعيـة (المـادة  )5(120من
اتفاقيـة جنيـف الثالثـة ،والمـادة  )2(130مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة).
قوائم القبور
علـى أطـرف النزاعـات المسـلحة الدوليـة  -عنـد نشـوب األعمـال العدائيـة  -إنشـاء إدارة
رسـمية لتسـجيل المقابـر تكفـل التحقـق من هويـة الجثث ونقلها إلـى بلد المنشـأ .وتتبادل هذه
اإلدارات ،بحـد أقصـى عنـد انتهـاء األعمـال العدائيـة ،قوائـم تبيَّـن بهـا بدقـة مواقـع المقابـر
وعالماتهـا المميـزة ،وكذلـك بيانـات عـن الموتـى المدفونيـن فيهـا (المـادة  3(17و )4مـن
اتفاقيـة جنيـف األولـى ،والمـادة  )2(20مـن اتفاقيـة جنيـف الثانيـة) .ولكي يمكن االسـتدالل
دائ ًمـا علـى مقابـر أسـرى الحـرب ،يجـب أن تسـجَّل جميـع المعلومـات المتعلقـة بالدفـن
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والمقابـر فـي إدارة تسـجيل المقابـر التـي تنشـئها الدولـة الحاجزة ،وتبلَّـغ للدولة التـي يتبعها
هـؤالء األسـرى قوائم بالمقابر والرماد والمعلومات المتعلقة بأسـرى الحـرب المدفونين فيها
(المـادة  )6(120مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة) .وبمجـرد أن تسـمح الظـروف ،وبحـد أقصـى
لـدى انتهـاء األعمـال العدائيـة ،تقـدم الدولة الحاجـزة ،عن طريـق مكتب االسـتعالمات ،إلى
الـدول التـي يتبعهـا المعتقلـون المتوفـون ،قوائـم تبيـن المقابر التـي دفنوا فيهـا ،وتوضح هذه
القوائـم جميـع التفاصيـل الالزمـة للتحقق من هويـة المعتقليـن المتوفين ومواقـع المقابر بدقة
(المـادة  )3(130مـن اتفاقيـة جنيف الرابعـة) .في حالة وفاة األطفـال الذين يجري إجالؤهم
قبـل إعادتهـم إلـى أسـرهم ،فعلـى الطـرف الـذي يتولـى تنظيـم اإلجلاء إرسـال بطاقـة إلـى
الوكالـة المركزيـة للبحـث عـن المفقوديـن التابعـة للّجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر تتضمن،
كلمـا تيسـر ذلـك ،معلومات عن الطفـل ،بما في ذلـك تاريخ ومكان ومالبسـات وفاته ومكان
الدفـن (المـادة  )3(78مـن البروتوكول اإلضافـي األول).

وضع عالمات على أماكن القبور واحترامها وصيانتها
علـى أطـراف النـزاع التحقـق مـن أن المقابـر تُحتـرم  -وتجمـع تبعًـا لجنسـياتهم إذا أمكـن -
وتصـان وتميَّـز بكيفيـة مناسـبة ،ويشـمل هـذا مقابـر أسـرى الحـرب والمعتقليـن المتوفيـن،
واألشـخاص الذيـن توفـوا فـي ظـروف ذات صلـة باالحتلال (المـادة  )3(17مـن اتفاقيـة
جنيـف األولـى ،والمـادة  )2(20مـن اتفاقيـة جنيـف الثانيـة ،والمـادة  )4(120مـن اتفاقيـة
جنيـف الثالثـة ،والمـادة  1(130و )3مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ،والمـادة  1(34و 2و)3
مـن البروتوكـول اإلضافـي األول ،والقاعدتـان  115و 116مـن دراسـة القانـون الدولـي
اإلنسـاني العرفـي).
استخراج الجثث
فـي أثنـاء النزاعـات المسـلحة الدوليـة ،تسـمح اإلدارة الرسـمية لتسـجيل المقابـر بإجـراء
عمليـات اسـتخراج للرفـات فـي الدولـة التـي توجـد فـي أراضيهـا مدافـن (المـادة )3(17
مـن اتفاقيـة جنيـف األولـى ،والمـادة  )2(20مـن اتفاقية جنيـف الثانية) .وال يُسـمح بعمليات
اسـتخراج الرفـات إال إذا كانـت الـدول المعنيـة عقـدت اتفاقًـا لتسـهيل عـودة رفـات الموتـى
وأمتعتهـم الشـخصية إلـى وطنهـم ،أو إذا كان إخـراج هـذه الرفـات يشـكل ضـرورة ملحـة
تتعلـق بالصالـح العـام ،بمـا فـي ذلـك المقتضيـات الطبيـة ومقتضيـات التحقيـق .وفـي الحالة
خطـر الدولـة التـي تسـتخرج رفـات الموتـى بلدهم األصلـي بعزمها علـى إخراج
األخيـرة ،ت ُ ِ
الرفـات وتقـدم إيضاحـات عـن الموقع المزمـع إعادة الدفن فيـه (المـادة  2(34و 3و )4من
البروتوكـول اإلضافـي األول).
المسـتخرج والرمـاد إلـى أن يتـم التصرف النهائـي فيهما بنـا ًء على رغبة
ويُحتفـظ بالرفـات
َ
بلـد المنشـأ (المـادة  )3(17مـن اتفاقيـة جنيـف األولـى ،والمـادة  )2(20مـن اتفاقيـة جنيف
الثانيـة ،والمـادة  )6(120مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة) .وتُظهـر الممارسـة ّ
أن النبـش عـن
القبـور وتطبيـق أسـاليب الطـب الشـرعي يمكـن أن تكـون وسـائل مناسـبة للتحقق مـن هويّة
الجثـث بعـد دفنهـا (تفسـير القاعـدة  116مـن دراسـة القانـون الدولـي اإلنسـاني العرفي).

الوفاة في أماكن االحتجاز
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ً
عاجل بشـأن أي وفاة
فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة ،تُجري الدولة الحاجزة تحقيقًا رسـميًا
ألسـير حـرب أو معتقـل مدني ،وتتخـذ جميع اإلجـراءات القضائية الالزمة ضد المسـؤولين
(المـادة  121مـن اتفاقيـة جنيف الثالثة ،والمـادة  131من اتفاقية جنيـف الرابعة).

فروع القانون األخرى ذات الصلة

القانون الدولي لحقوق اإلنسان
فيمـا يتعلـق بشـؤون الموتـى ،تقـع علـى عاتـق الـدول مسـؤولية التدخـل لتقريـر الحقـوق
المنصـوص عليهـا فـي قانـون حقـوق اإلنسـان ،مثـل الحـق فـي الحيـاة ،وحمايـة الكرامـة
اإلنسـانية ،والحـق فـي احتـرام الحيـاة الخاصـة والعائليـة ،والحق في سـبل انتصـاف فعالة،
وحظـر المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة .وتـرد القواعـد ذات الصلـة
فـي صكـوك دوليـة متنوعـة مثـل اإلعلان العالمـي لحقـوق اإلنسـان لعـام  ،1948والعهـد
الدولـي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية لعام  ،1966واتفاقيـة مناهضة التعذيب وغيره
مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينة لعـام  ،1984واالتفاقية
الدوليـة لحمايـة جميع األشـخاص من االختفاء القسـري لعام  ،2006وفـي معاهدات إقليمية
متنوعـة مثـل االتفاقيـة األوروبية لحقوق اإلنسـان لعام  ،1950واالتفاقيـة األمريكية لحقوق
اإلنسـان لعـام  ،1969والميثـاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب لعـام .1986
وقـد جـاءت تفسـيرات هيئـات األمـم المتحـدة ال ُمنشـأة بموجـب معاهـدات ومحاكـم إقليميـة
ألحـكام هـذه الصكـوك لتُلـزم الـدول باالمتثـال اللتزامـات معيَّنـة تتعلـق بالموتـى وحقـوق
ذويهـم ذات الصلـة.
وتقضـي االلتزامـات اإلجرائيـة النابعـة مـن الحـق فـي الحيـاة (المـادة  6مـن العهـد الدولـي
الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية ،والمـادة  4مـن الميثـاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان
والشـعوب ،والمـادة  4مـن االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان ،والمـادة  2مـن االتفاقيـة
األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان) 37بإجـراء تحقيق فعّال متى ُوجـدت مزاعم بانتهـاك هذا الحق.
وهـذا مـن شـأنه إلـزام الدولـة بحكـم وضعهـا 38بإجـراء تحقيـق فعّـال 39فـي األفعـال التـي

 37انظر أيضًا المادة  3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 38محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،قضية مانويل سيبيدا فارغاس ضد كولومبيا ،2010 ،الفقرة 117؛ المحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان ،قضية تانريكولو ضد تركيا ،رقم  ،1999 ،94/23763الفقرة 103؛ لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان،
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التعليق العام رقم  ،CCPR/C/GC/36 ،36الفقرة 28؛ المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان ،دليل بشأن المادة  2من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان :الحق في الحياة ،2018 ،الفقرة  ،129متاحة عبر الرابط:
;https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،التعليق العام رقم  3على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب :الحق في الحياة (المادة
 ،2015 ،)4الفقرتان  2و.7
 39المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية رانتسيف ضد قبرص وروسيا  ،رقم  ،2010 ،04/25965الفقرتان  232و.233
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ارتُكبـت قبـل الوفـاة محـ ّل البحـث ،وهـي األفعـال التي قادت الـدول إلـى إثبات الحقيقـة فيما
40
يتعلـق بالمالبسـات التـي أدت إلـى الحرمـان مـن الحيـاة.
إضافـة إلـى هـذا ،فقـد اسـتقر لـدى المحاكـم فـي بعـض الحـاالت أن المعانـاة التـي يكابدهـا
أفـراد العائلات بسـبب طريقـة معاملـة جثـة قريبهـم المتوفـى قد يُنظـر إليها علـى أنها ترقى
إلـى حـد المعاملـة الالإنسـانية أو المهينـة( 41المـادة  7مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق
المدنيـة والسياسـية ،والمـادة  5مـن االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان ،والمـادة  5مـن
الميثـاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب ،والمـادة  3مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق
اإلنسـان) 42،عندمـا تختلـف طبيعة تلك المعاناة عن مشـاعر الحزن واألسـى الل َذين تسـببهما
43
فاجعـة المـوت ذاتها.
ومـن حـق أقـارب الموتـى كذلـك االحتجـاج بحقهـم فـي احتـرام الحيـاة الخاصـة والعائليـة
(المـادة  17مـن العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية ،والمـادة  18من الميثاق
األفريقـي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب ،والمادة  11مـن االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان،
والمـادة  8مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحقوق اإلنسـان) 44إذا ما ُمنعوا من زيـارة قبور ذويهم،
أو مـن المشـاركة فـي مراسـم الدفـن ،أو مـن تسـليمهم الجثـة مـن دون تأخيـر مفـرط ،أو لـم
45
وفـر لهـم معلومات بشـأن مـكان القبور.
ت ُ َّ
تفـرض االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع األشـخاص مـن االختفـاء القسـري التزامـات معيَّنة
المتوفيـن واحترامهـا وإعادتهـا
علـى الـدول األعضـاء فيهـا :بتحديـد أماكـن وجـود رفـات
َ
(المـادة  )3(24مـن االتفاقيـة)؛ ووضـع سـجالت رسـمية تتضمـن معلومـات عـن
ظـروف وأسـباب الوفـاة والجهـة التـي نقلـت إليهـا رفـات المتوفـى فـي حالـة الوفـاة أثنـاء
الحرمـان مـن الحريـة (المـادة  )3(17مـن االتفاقيـة)؛ وبـأن يقـدم بعضها لبعـض أقصى ما
يمكـن مـن المسـاعدة إلخـراج جثـث األشـخاص المختفيـن وتحديـد هويتهـم وإعـادة رفاتهـم
(المـادة  15مـن االتفاقيـة).
 40المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية كايا ضد تركيا ،رقم  ،2000 93/22535الفقرة 126؛ المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان ،قضية إرغي ضد تركيا ،رقم  ،1998 ،94/23818الفقرة 85؛ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية ياشا ضد تركيا،
رقم  ،1998 ،93/22495الفقرة 104؛ محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،قضية نيرا ألغريا وآخرون ضد بيرو،1995 ،
الفقرة 71؛ لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التعليق العام رقم ،36
 ،CCPR/C/GC/36الفقرات .29–27
 41محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،قضية قرية مويوانا ضد سورينام ،2005 ،الفقرات 100–98؛ محكمة البلدان األمريكية
لحقوق اإلنسان قضية مذابح ريو نيغرو ضد غواتيماال ،2012 ،الفقرات .165–151
 42انظر أيضًا المادة  5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 43المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية أكوم وآخرون ضد تركيا ،رقم  ،2005 ،93/21894الفقرة 258؛ قضية خازيالييف
وآخرون ضد روسيا ،رقم  ،2008 ،04/3013الفقرة 121؛ محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،قضية ناديغي دورزيما ضد
جمهورية الدومينيكان ،2012 ،الفقرتان  117و.252
 44انظر أيضًا المادة  12من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
 45المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،قضية سابانشييفا وآخرون ضد روسيا ،رقم  ،2013 ،05/38450الفقرة  .138انظر المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،دليل بشأن المادة  8من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان :الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية،
 ،2018الفقرات .104–99
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القانون الدولي لمواجهة الكوارث
يشــمل القانــون الدولــي لمواجهــة الكــوارث عــددًا مــن صكــوك القوانيــن "غيــر الملزمــة"
المتعلقــة بأنشــطة الطــب الشــرعي والتعامــل مــع الموتــى .ويحــدد الميثــاق اإلنســاني
والمعاييــر الدنيــا فــي مجــال االســتجابة اإلنســانية لعــام  – 2011الــذي نشــره مشــروع
اســفير  -عــددًا مــن المعاييــر الدنيــا العالميــة للتصــرف فــي الجثــث بشــكل يحفــظ الكرامــة
ويراعــي التقاليــد واالعتبــارات الثقافيــة ويســتند إلــى الممارســات الجيــدة فــي مجــال الصحة
العامــة .ويقــدم مشــروع اســفير كذلــك إرشــادات للتعامــل مــع رفــات الموتــى بعــد وقــوع
كــوارث طبيعيــة .ولكــن فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة ،تنطبــق قواعــد القانــون الدولــي
اإلنســاني بشــأن التعامــل مــع الموتــى ويكــون لهــا أســبقية التطبيــق.
التنفيذ على الصعيد الوطني
يقــع علــى عاتــق الــدول االلتــزام باعتمــاد تدابيــر لتنفيــذ القانــون الدولــي اإلنســاني علــى
الصعيــد الوطنــي ،بمــا فــي ذلــك التدابيــر المرتبطــة باحتــرام الموتــى .ويجــب العمــل بهــذه
46
التدابيــر فــي وقتّــي الســلم والحــرب علــى الســواء.

الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية

فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة ،وفــي حــاالت العنــف التــي ال ترقــى إلــى مرتبــة النــزاع
المســلح وفــي الظــروف األخــرى التــي تتطلــب تحــر ًكا مــن جهــة تتســم بالحيــاد واالســتقالل
علــى وجــه التحديــد  -تســعى اللجنــة الدوليــة جاهــدة إلــى ضمــان حمايــة النــاس مــن أي
تهديــد لحياتهــم أو ســامتهم البدنيــة أو كرامتهــم .ويشــمل هــذا العمــل مــن أجــل ضمــان
توثيــق حــاالت الوفــاة ،واحتــرام الموتــى ،وتحديــد هويتهــم إن أمكــن ،والحيلولــة دون دخول
النــاس فــي عــداد المفقوديــن.
تســدي اللجنــة الدوليــة النصــح إلــى الســلطات المحليــة وأخصائيــي الطــب الشــرعي وتقــدم
لهــم الدعــم والتدريــب فــي مجــال البحــث عــن جثــث الموتــى وانتشــالها وجمعهــا ،والتعامــل
معهــا ،وتحليلهــا ،والتحقــق مــن هويتهــا ألغــراض إنســانية.
وتركــز اللجنــة الدوليــة علــى بنــاء قــدرات محليــة مســتدامة فــي مجــال الطــب الشــرعي.
وتشــجع كذلــك علــى االســتعانة بأفضــل الممارســات العلميــة وتقــدم التدريــب الــازم.
وتممــت المنظمــة جهودهــا تلــك بإنتــاج المطبوعــات التاليــة:
ّ
ُ
––إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث :دليـل ميدانـي موجّه إلى المستجيب األول (ن ِقح في
47
)2016

 46لمزيد من المعلومات بشأن تحويل قواعد القانون الدولي اإلنساني إلى واقع عملي ،يُرجى الرجوع إلى المنشور القانوني الصادر عن
اللجنة الدولية بعنوان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني :من القول إلى الفعل ،متاح عبر الرابط:
https://www.icrc.org/en/document/implementing-international-humanitarian-law-law-action.
 47متاح عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disaters-field-manual-firstresponders.

انتشال الرفات البشرية في البيئات الملوثة باألسلحة
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––تحديد هوية أصحاب الرفات البشرية بواسطة الطب الشرعي
––أفضل الممارسات التشغيلية المتعلقة بإدارة الرفات البشرية والمعلومات عن الموتى من
49
جانب غير المتخصصين :دليل لكل من القوات المسلحة والمنظمات اإلنسانية
50
––مبادئ توجيهية للتحقيق في حاالت الوفاة أثناء االحتجاز
––األشخاص المفقودون ،وتحليل الحمض النووي وتحديد هوية أصحاب الرفات البشري:
51
دليل ألفضل الممارسات في النزاعات المسلحة وحاالت العنف المسلح األخرى
48

ختا ًمــا ،تقــدم دائــرة الخدمــات االستشــارية فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني التوجيــه
والمســاعدة للــدول فــي تنفيــذ القانــون الدولــي اإلنســاني وغيــره مــن المعاييــر ذات الصلــة
محليًــا .وقــد أعــدت اللجنــة الدوليــة فــي هــذا الصــدد مبــادئ توجيهيــة /قـــانون نـــموذجي
بشـــأن المفقوديــن ،وهــي وثيقــة مفيــدة للــدول التــي ترغــب فــي اعتمــاد تدابيــر محليــة بشــأن
52
المفقوديــن ،بمــا فــي ذلــك الموتــى.

 48متاح عبر الرابط.https://shop.icrc.org/forensic-identification-of-human-remains-pdf-en :
 49متاح عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/publication/0858operational-practices-management-human-remainsinformation-dead-by-non-specialists.
 50متاح عبر الرابط.https://www.icrc.org/en/publication/4126-guidelines-investigating-deaths-custody :
 51متاح عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-humanremains-guide-best-practice.
 52متاح عبر الرابط:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm.
وانظر أيضًا المنشور القانوني الصادر عن اللجنة الدولية بعنوان المفقودون وعائالتهم.

نس ــاعد المتضرري ــن م ــن النزاع ــات المس ــلحة وأعم ــال العن ــف األخ ــرى ف ــي جمي ــع
أنحـــاء العالـــم ،باذليـــن كل مـــا فـــي وســـعنا لحمايـــة أرواحهـــم وكرامتهـــم وتخفيـــف
معاناتهـــم ،وغالبـــا ً مـــا نفعـــل ذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــركائنا فـــي الصليـــب األحمـــر
والهـــال األحمـــر .ونســـعى أيضـــا ً للحيلولـــة دون تعـــرض النـــاس للمشـــقة ،بنشـــر
القانـــون اإلنســـاني وتعزيـــزه ،وبمناصـــرة المبـــادئ اإلنســـانية العالميـــة.
يعل ــم الن ــاس أن بوس ــعهم االعتم ــاد علين ــا ف ــي تنفي ــذ مجموع ــة م ــن األنش ــطة المنق ــذة
للحي ــاة ف ــي مناط ــق الن ــزاع ،وف ــي العم ــل بالتع ــاون الوثي ــق م ــع المجتمع ــات المحلي ــة
عل ــى فه ــم احتياجاته ــا وتلبيته ــا .وتمكنن ــا تجاربن ــا وخبراتن ــا م ــن تقدي ــم اس ــتجاباتنا
بس ــرعة وفعالي ــة ،ودون انحي ــاز ألي جان ــب.
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twitter.com/icrc_ar
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