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  في هذا المجال الكوارث يجتمعون في اإلنتربول لتعزيز المعايير العالمية تبّين ضحاياخبراء في 
 جيتمع كبار اخلرباء الدوليني يف جمايل األدلة اجلنائيـة وإنفـاذ القـانون يف األمانـة العامـة لإلنرتبـول يف ليـون السـتعراض -ليون (فرنسا) 

  تبّني الضحايا يف إثر وقوع كوارث طبيعية واعتداءات إرهابية.لالنظم الدولية املستخدمة  زوتعزي
 40ن أكثـر مـن ممـثال عـ 160 حزيران/يونيـو) الـذي يضـم حـواىل 30-28للجنـة الدائمـة لتبـّني ضـحايا الكـوارث ( 22واالجتماع الــ 

عـن شــركاء مــن القطــاع  ، واللجنــة الدوليـة للصــليب األمحــر، فضــالن منظمــات دوليـة مثــل اللجنــة الدوليــة املعنيـة بــاملفقودينبلـدا وعــ
  أمهية توفري رد عاملي باستخدام معايري اإلنرتبول املقبولة دوليا يف جمال تبّني ضحايا الكوارث. اخلاص، سيشّدد على

ضـحايا الكـوارث منصـة دوليـة  وقال األمني العام لإلنرتبول، رونالد ك. نوبل، مشددا على ضـرورة أن تشـكل اللجنـة الدائمـة لتبـّني 
م: من أجل مبشكل مستمر لتطوير املعارف واخلربات  العـرب  يف اسـتخالصاجلماعيـة  تتمثـل مسـؤوليتنا’’ساعدة الضحايا وعـائال

ـــّني ضـــحايا الكـــوارث جمـــال اخلـــرباء يف  اســـتعدادســـفر عـــن وقـــوع خســـائر يف األرواح، ويف ضـــمان ت ة الـــيتأســـوياملادث و احلـــمـــن  تب
أن تكون األنظمة املتوفرة على الصـعيدين الـوطين والـدويل يف احلرص على أفضل ملواجهة أّي كارثة حمتملة يف املستقبل، و استعدادا 

  ‘‘.فاعلة قدر اإلمكان
حيتـاج إىل اليت تتمثـل مهمتهـا أوال وقبـل كـل شـيء يف خدمـة كـل مـواطن  ،جهزة إنفاذ القانون على أيتعّني ’’وأضاف السيد نوبل: 

أصـبح اإلنرتبـول، وهـو أكـرب منظمـة شـرطية يف  ذلـك. لـذا،هـي قـادرة علـى ، و على هذا الصـعيد فاعل الضطالع بدورااملساعدة، 
  ‘‘.العامل، جهة مرجعية أساسية لتبّني ضحايا الكوارث إىل جانب شركائه الدوليني

الـيت  باملخـاطرن يُـذكِّران ان حـديثمثـاالقبتـه األكثر دمارا يف تاريخ اليابان وموجـات التسـونامي الـيت أعزلزال وقال األمني العام إن ال
  .نواجههاقد 

خـالل مليـون شـخص يف  50إىل يصـل الكـوارث الطبيعيـة دون بفعـل الـذين ُيشـرَّ عدد األشخاص أن تماع وعِلم املشاركون يف االج
لتوِقــع أكــرب عــدد تــاح أمامهــا تُ أّي فرصــة باســتمرار إىل انتهــاز مجاعــات إرهابيــة عــرب وطنيــة ســعى ويف مــوازاة ذلــك، تواحــد. العــام ال

احتمـال وقـوع أشـخاص مـن ان العـامل ينمـو، فـإن ؛ ومبا أن عـدد سـكاتشنهمن االعتداءات اليت ممكن من الضحايا يف كل اعتداء 
  .سوف يزداد حتما جنسيات متعددة ضحايا لكوارث وحوادث كربى

أن نكـــون  نفســـنا الســـؤال البســـيط التـــايل: كيـــف ميكننـــا أن نطـــرح علـــى أ علينـــا’’بنـــاء علـــى مـــا تقـــّدم، قـــال األمـــني العـــام نوبـــل: و 
يف جمـــال تبـــّني ضـــحايا الكـــوارث مـــن نوعـــه اإلنرتبـــول الفريـــد  عمـــل ؟ فإطـــارعنـــدما يُطلـــب منـــا التـــدخلمســـتعدين أفضـــل اســـتعداد 

كان والزمـان بغض النظر عن املعلينا أن نعمل معا لضمان تلبية احتياجات مجيع البلدان، أساسي يف أي تدخل من هذا النوع، و 
  ‘‘.اللذين تقع فيهما الكارثة

ر، اضـطلع مسـاف 800 وأودت حبيـاة حـواىل 2008إعصـار فرانـك يف الفلبـني يف حزيران/يونيـو  ارة الـيت أغرقهـاالعبّـويف أعقاب كارثة 
ا فـاعال بّينـيا املأسـاة تاجلهـود الوطنيـة والدوليـة املبذولـة يف مدينـة سـيبو لتسـهيل تبـّني ضـحاإطـار يـادي يف اإلنرتبول بدوره كشـريك ر 

ليات تبـّني ضـحايا الكـوارث علـى ، وذلك باستخدام تكنولوجيا البصمة الوراثية املتطورة. ومتيزت عمكرامة الضحاياودقيقا ويصون  
  بالتعاون الوثيق بني اإلنرتبول واللجنة الدولية املعنية باملفقودين.الصعيد امليداين 

 امرجعيـ امنوذجـ 2008ؤيتنـا يف أن جنعـل النمـوذج الـذي أثبـت فعاليتـه يف مدينـة سـيبو يف عـام تتمثـل ر : ’’واختتم السيد نوبل قـائال
  ‘‘.للجهود املقبلة يف جمال تبّني ضحايا الكوارث

، فريقـا لتبـّني 2004آسـيا يف كـانون األول/ديسـمرب  اليت ضربت يف أعقاب كارثة تسونامي ،قد أوفدتهيئة الشرطة العاملية كانت و 
 رث إىل املنطقة وأرسلت أفرقة حترك إزاء األحداث إىل تايلند، وسري النكا، وإندونيسيا بطلب من هذه البلدان.ضحايا الكوا


