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 تمهياال

 
 
 وتحسين التقنيات طرائق التعاملتطوير يتم تهديدات جديدة و  التحقق من وجود يتمإذ  باستمرار؛ متغيرةذ األعمال املتعلقة باأللغام في بيئة ف  نت

الجهود الجارية لتحسين سياق  ضمناملمارسات اإلدارية واإلجراءات التنفيذية  تغييرتقتض ي هذه البيئة املتغيرة و  ،واكتساب خبرة ميدانية أوسع

  السالمة  والكفاءة.

يجب نشر املعلومات حول التهديدات الجديدة و  ،عمال املتعلقة باأللغامتنفيذ األ  آليةفي تحسين  اهام   اتبادل املعلومات عنصرً  وتشكل عملية

جتمع األعمال املتعلقة باأللغام مللفائدة ا ستفادة، من أجل تقديممشاركة الخبرات املكتسبة والدروس املومن الضروري  والوقت املناسبين شكلبال

 وقد  كله.
 
  ق
 املنتديات العديدة بغرض تبادل املعلومات. أحد ابوصفهلألعمال املتعلقة باأللغام  ةاملذكرة التقني تم  د 

عايير املبصلة الاملعلومات ذات و  املشورةو  املعلومات املتاحة للعموم لتوفير املبادئو  التقنية وثائق استشارية تعتمد على الخبرة العملية اتذكر املو 

تص  ، وقد تقنيةالوضوعات املحددة لألعمال املتعلقة باأللغام أو املدولية ال م   امصدرً تكون للتكملة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام أو  م 

 
ً

التقنية  تعتمد على أفضل املعلوماتو  ها،نفس سهولة االستخدامو  التقنية هيئة املعايير الدولية للمالئمة اتذكر امل تستخدمو للمعلومات.  مستقال

فال ملزم قانوني لقبول ، ولم يتم تحديد شرط منها في عقد أو صك قانوني آخرال تملك أي صفة قانونية فهي  استشارية فقط بوصفهالكن و  املتاحة

  اإلرشاد املقدم في  املذكرات التقنية.

املتعلقة باأللغام في األمم املتحدة  األعمال اإلنسانية نيابة عن دائرةألغراض لاأللغام  إلزالةمن قبل مركز جنيف الدولي  ةالتقني ذكرةامل تتم إدارة

املعلومات املقدمة من قبل أعضاء املجتمع الدولي لألعمال املتعلقة ملناقشة مستعدون ، وهم لألعمال املتعلقة باأللغام املجتمع الدولي من دعمبو 

 التي ال و  باأللغام
 
 نشرهاقبل  عليها اإلجماعو  ،عادة عر ضت

 
ثةو  بشكل دوري لضمان أنها ال تزال ذات صلة ةالتقني ذكرةامل راجع، وت يمكن عند ، و محد 

 في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام. ةالتقني ذكرةامل اللزوم دمج املعلومات املتضمنة في

وقع املعن طريق  ةالتقني ذكرةامل إلدراجها في ة؛التقني املذكرةلـمدير  ،التقنية الحالية ذكرةاملى أو التعليقات عل يمكن تقديم املعلوماتو  

 .www.gichd.orgلألغراض اإلنسانية  األلغام  إلزالةركز جنيف الدولي االلكتروني مل
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 قامةامل

اتخذت  ، وقدأثناء العمليات البشرية املكتشفةالرفات  املشورة بشأن التعامل معاألخرى و  تطلب منظمات األعمال املتعلقة باأللغام بين الفينة

  اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ً
 ئدرا مهمة

ً
هم كون األشخاص غير مدرجين ب شكالية املتعلقةفي توجيه العمليات لحل اإل  ة للصراع  نتيجةعلى أن 

سرويتم ذلك بمساعدة  ،املسلح أو العنف الداخلي
 
 املفقودين.  أ

مارسات العملية فيما "أفضل امل توصيات من منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، لألعمال املتعلقة باأللغام ةالتقني ذكرةامل هضمن هذتتو 

تبت من أجل القوى املسلحةو  البشريةيتعلق بتصريف الرفات 
 
في املنظمات اإلنسانية وموجودة و  املعلومات عن املوتى من جانب غير املختصين"، ك

 .2005جتماع الخبراء الذي عقدته اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف حزيران االقانون الدولي اإلنساني ومن 

 هفي هذ يجب على السلطات الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ومنظمات األعمال املتعلقة باأللغام دمج التوصيات واملمارسات الفضلى املدرجة

  ذلك حيثما كان ،إجراءاتها وعملياتهاو معاييرها، و ، في  ةاملذكرة  التقني
ً
 .مناسبا
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 األعمال املتعلقة باأللغامب أثناء القيام التي تظهر الرفات البشرية  تصريفاملبادئ التوجيهية ل

 النطاق. 1

التي تظهر أثناء الرفات البشرية  تصريفلألعمال املتعلقة باأللغام توصيات وممارسات فضلى في املذكرة التقنية  توفر هذه

 ، وذلكليهاإلتسهيل التعرف  ؛تساعد على الحفاظ على سالمة الرفات البشرية ؛ إذاألعمال املتعلقة باأللغامب القيام

  ألغراض إنسانية.

 . املراجع2

نة في امللحق أ. تقدم هذه املراجع لتزويد املعلومات فقط. ،، أو املشار إليهاالتقنية قائمة املراجع املستخدمة في تطوير هذه املذكرة  متضم 

 ، ال تكون الشروط ملزمة إال إذا للمذكرة التقنيةلطبيعة االستشارية ا وبسبب
 
تأ  كما هو مقترح. منفصلة باتفاقيات رسمية در ج 

 التعا يف واالختصا اتو  املصطلحات. 3

  ،للمعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ،سرد كامل لكافة املصطلحات والتعاريف واالختصارات املستخدمة في سلسلة املعايير
 
م وقد ق  
د 

 .04,10في سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  هذا السرد

املؤسسات في كل بلد متضرر من األلغام و املنظمات، و صطلح "السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام" إلى املديريات الحكومية، ميشير 

 املركز الوطني لألعمال املتعلقة باأللغام أو من يعادله أو ما ينوب عنهيقوم  وغالًبا ،هاوتنسيق تهامكلف بتنظيم األعمال املتعلقة باأللغام وإدار و 

 لألمم املتحدة أو هيئة أخرى  ، وبعمل السلطات الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام
ً
 ومناسبا

ً
في حاالت وأوقات معينة يمكن أن يكون ضروريا

 
ً
 .هاوتحقق بعض وظائف السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام أو كل هالسؤوليات أو كاملتحمل بعض أن  معترف بها دوليا

 املتطلبات العامة –البشرية . تصريف الرفات 4

 التحقيق في الوفيات املشبوهة، -الرفات البشرية  تصريفمسؤولية  تقع
ً
صدار شهادات الوفاة وإ، هاوتعريف هااسترداد األشالء وتخزينو متضمنة

على عاتق السلطات املختصة )القضاء، الشرطة، الصحة، البلدية، العسكرية، إلخ.( أو على عاتق  -األمر بالدفن أو الحرق والتصريح أو 

 املجتمع و/أو الزعامات الدينية والسلطات  قومت وقدعلى املحيط والظروف.  ذلك ويعتمد ،أطراف النزاع
ً
ةعائالت الوفيات وغالبا  ةرئيسي بمهم 

 .رفاتالكريم والتخلص من ال ريفتصوال هتمامفي اال 

 ؛فيهم األفراد املشاركين في عمليات األعمال املتعلقة باأللغام نفي بعض األحيان هناك حاجة لغير املختصين العاملين في املجال اإلنساني بمو 

ستدعوا الستعادة  ،ليبلغوا ويوثقوا اكتشافات الرفات البشرية بغض النظر عن الظروف و  وتصريفها. الرفاتوفي حاالت استثنائية يمكن أن ي 

 ؛التصاريح واملوافقات الالزمة يسعوا إلى تأمينالرفات البشرية أن  تصريفملساعدة في إلى ان ييجب على العاملين في املجال اإلنساني املدعو 

ومن على الضمانات األمنية الالزمة. أن يحصلوا  يجب عليهم، كما موافقة قادة املجتمع والسلطات الدينية؛ وعند االقتضاء ،موافقة العائالت

  مكن أن يؤدي الفشل بتحصيل ذلك إلى مسؤولية جنائية ومخاطر أمنية غير ضرورية للمعنيين وللمنظمة التي يمثلونها.امل

النظر عن لحظ: إن التالعب أو التعامل غير املصرح به بمسرح الوفاة أو مع الرفات البشرية هو  جريمة خطيرة في معظم البلدان )بغض م

) أي أنه يمكن أن تتم مساءلة األفراد أو املنظمات  ؛تدوم  املسؤولية الجنائية املقابلة لذلك لفترة طويلة وقد ،النوايا الحسنة خلف اإلجراء(

 بعد فترة طويلة من اقتراف الجريمة(.

 إمكانية الكتشاف بقايا بشرية خالل عمليات نزع األلغام
ً
 و  ،هناك دائما

 
فأحياًنا قد ت

 
ش

 
ألعمال لعمليات أخرى  عن طريق بقايا بشرية كت

 البقايا البشرية في بعض برامج األعمال املتعلقة باأللغام خالل عملية نزع األلغام.، ومن الشائع ظهور تعلقة باأللغامامل
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املكتشفة الرفات البشرية  ريفتصالسلطات املختصة ضمن بلد معين  إلى إبالغيجب أن تسعى السلطات الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام 

في ظل غياب أي سلطة وطنية أو أي متطلبات وطنية  رفات، وألجل التبليغ والتعامل مع ال ؛والحصول على املعلومات عن املتطلبات الوطنية

قة للمبادئ التوجيهية ألقص ى إلدارة الرفات البشرية  تقوم السلطات الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام بإجراءاتها الخاصة والتي ستكون مواف

 قدر عملي.

 
 
 يجب أن ت

 
  ا،واضًح  اًق يق املتطلبات الوطنية واإلجراءات توثوث

 
م لكل منظمات األعمال املتعلقة باأللغام العاملة ضمن برنامج األعمال قد  وت

 املتعلقة باأللغام.

 البشريةالرفات  اكتشافات التبليغ عن. 5

دينية، أو بلدية( أو إلى أطراف أو عسكرية، أو )مدنية،  ؛اكتشافات الرفات البشرية مباشرة إلى السلطات املختصةيجب أن يتم التبليغ عن 

 .لرفاتوذلك قبل أن تتم استعادة ا ،الرفات تصريفالنزاع املسؤولين عن التحقيق وتصديق الوفيات و 

تضمل  .1949منة في اتفاقيات جنيف آب حظ: مسؤوليات أطراف النزاع املسلح العالمي بالنسبة للوفاة م 

 إلجراءات موضوعة من قبل السلطات الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام.
ً
 في حال لم توجد أي سلطة مختصة فإن التبليغ يجب أن يتم وفقا

  البشرية من قبل غير املختصينالرفات  . تسجيل اكتشافات6

 عام .6.1

 كانت االكتشافات مسجلة  ا إذايرً ثك إليها تعرفالمهام استعادة الرفات البشرية و  سهلت
ً

   ا، وعادة صحيًح  تسجيال
ل السلطات املختصة تسج 

 في املجال اإلنساني إكمال هذه املهمة. -في بعض األحيان-ومع ذلك يجب على العاملين  ،االكتشافات

)أي الشرطة،  ؛البشرية عندما يكون املسؤول يجب على غير املختصين العاملين في املجال اإلنساني فقط تسجيل اكتشافات الرفاتو 

 ، ويجب الحصول علىيجب تأكيد ذلك بدون أي مجال للشك، و لخ( غير قادر أو ال يريد فعل ذلك مباشرةإ ...السلطات القضائية، الجيش،

 
ً
 .قدر اإلمكان التأمين و/أو التصريح لتسجيل االكتشافات مسبقا

أثناء القيام بذلك وفي  ، ل املعلومات املذكورة أدناهيلذين يسجلون اكتشافات الرفات البشرية تسجيجب على العاملين في املجال اإلنساني ا

، عليهم ضمان أن يكون اضطراب مسرح العملية بأقل قدر ممكن، على كل حال ، كماعليهم االمتناع عن ملس الرفات واألدلة املرتبطة بها

 تتضمن التفاصيل التي يجب تسجيلها:

 وصف مفصل للموقع وعالمة الشبكة املأخوذة من نظام تحديد املواقع(.أ( الوقت، 
ً
 التاريخ، مكان االكتشاف ) متضمنا

 مع األشخاص الذين يقومون بالتسجيل. هواسم االتصال وتفاصيل هب( وقت التسجيل وتاريخ

وصف أي تخريبات واضحة لألشالء  فصلها عنها،ة التي تسافاملت( وصف املشهد، بما في ذلك موقع الرفات بالنسبة ملعالم وعالمات أخرى و 

 لخ...إعوامل بيئيةأو الحيوانات أو الطيور، أو تمت من قبل البشر، 

نظام  ءنشاإيوجد نظام ترقيم دولي يجب على السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  الرفات، وإذا لمعطى ملجموعة ث( رقم مرجعي ي   

 الترقيم الخاص بها.

 ج( الفصل، متوسط درجة الحرارة، حالة الطقس والبيئة. 

جدت  :)على سبيل املثال ؛د( ظروف االكتشاف  أثناء البحث، عمليات إزالة األلغام(.في و 

 ليقود األفراد
ً
دخول ال ومنع من أجل استرداد الرفات ذ( فيما إذا كانت الرفات موجودة أو قريبة من منطقة خطرة؟ قد يكون املرشد ضروريا

 قصود ملناطق خطرة.املغير 

أكيد، ممكن، غير أكيد(.  :)على سبيل املثال ؛ر( هل الرفات كاملة؟ إذا كانت كذلك اشرح ماذا يوجد هناك ودرجة التأكد من أنها أشالء بشرية

ا من أن  ما لم تكن   أن تكون بشرية. اإلشارة إلى أنه من املحتملن كالرفات بشرية، من املممتأكد 
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 شرح درجة حالة التحللز( ه
ً
/يظهر الهيكل العظمي،  :)مثال ؛ل تبدو الرفات حديثة أو قديمة؟ متضمنا

ً
غير متحللة، فاسدة، محللة جزئيا

 متحللة 
ً

  تحلال
ً

 يوجد أنسجة رخوة(. ال :/يظهر الهيكل العظمي، مثالكامال

 س( هل الرفات لشخص بالغ أو لطفل؟ اشرح سبب االختيار.

 أنثى؟ اشرح سبب االختيار. وأش( هل الرفات لذكر 

جدت في مكان قريب، :)مثال ؛مدني؟ اشرح األسباب وص( هل الرفات لشخص عسكري أ  لخ(....إزي ظاهر، بطاقة هوية، سالح/ذخيرة و 

 ؛الزي أو بطاقة الهوية :مثل ؛تفاصيل للمساعدة على التعريف، متضمنة أي انتماء ظاهر الرفات لشخص عسكري، أعط   بدت ض( في حال

 )االسم، الرتبة، الوحدة، الخ(.

 الرفات بحادثة معينة؟ صف الحادثة. من املمكن ربطط( هل 

واألدلة املرتبطة بالهوية بما في ذلك املالبس وامللحقات  ،لخ(...إوشوم، وحمات، :)مثال ؛تفاصيل أكثر قدر اإلمكان عن الرفات ظ( أعط  

 لخ(.....إوع الحذاء، نسيج املالبس، املجوهرات، الساعات،ن :)مثال ؛الشخصية الواضحة

 إصابات واضحة(. :)مثال ؛وتعريف الرفات في نهاية املطاف في السياق ،ع( اإلشارة إلى أي تفاصيل مرتبطة ممكن أن تكون مفيدة للدراسة

 :)مثال ؛ورامية ولقطات مقربة للمزايا املرتبطةذلك لقطات بان للمشهد بما فيا يجب أن تؤخذ الصور و/أو يسجل فيلم في حال كان مسموًح 

نلخ(. وللمرجعية ....إمالمح الوجه، األغراض الشخصية، ضم 
 
 الصور رقيقة وبطاقة  ت

 
ب  ك  .رفاتعليهم التاريخ ورقم أو رمز معطى للت 

، أي تحليالت أو استبصارات يجب أن ال يكون هناكويجب أن تكون التفاصيل المقدمة مقتضبة ومعتمدة على االكتشافات المباشرة، 

ً يم رفاتيجب أن يُجهز سجل منفصل لكل مجموعة و عدة  رفاتم سجل واحد لوصف عام الكتشاف قد  ن أن يُ كوإذا كان ضروريا

 أشخاص واستمارات فردية مرتبطة به.

 املعنية بسجالتها. أن تحفظ نسخة منه من قبل املنظمة، و يجب أن يوقع التقرير ويؤرخ ويسلم ألي سلطة بأسرع وقت ممكن

 قد يكون الشهود على استعداد للمساعدة بجمع بعض املعلومات. انظر امللحق ب للتوجيه على مجموعة من إفادات الشهود مباشرة.

 بسبب إزالة األلغام اضطربتمواقع . 6.2

حاملا  إال بعد أن يضطرب املوقع، وهنااملكيانيكية( يمكن أن ال يحدث اكتشاف الرفات البشرية السيما )و ،أثناء بعض عمليات نزع األلغام

 
 
 ت

 
 كت

 
وضع  ، كما أنه من الالزمف الرفات البشرية يجب أن يتم وقف العمل في املنطقة املتضررة لتجنب تخريب الرفات واألدلة املرتبطة بهاش

 الستعادة املناسبة.عالمات على االكتشافات وتأمينها للتسجيل وا

 خالل عملية نزع األلغام واألسباب املعطاة ،اأن يتضمن التبليغ عن االكتشافات الحًق ومن الواجب 
ً
  ؛أن الرفات قد اضطربت سهوا

ً
على  مثاال

 لخ....إكانت الرفات مدفونة في البداية، رؤية محدودة بسبب الغبار أو األنقاض أو كانت الرفات مغطاة بالنباتات :ذلك

 

 بشرية تي تحوي  فات. إدا ة املواقع ال7

عندما تكون الرفات البشرية  ، وذلكاهتمام منظمات األعمال املتعلقة باأللغاممن  ،إدارة املواقع التي تحوي أشالء بشريةيجب أن تكون 

تكون الرفات البشرية في مناطق غير ، وقد على عمليات األعمال املتعلقة باأللغام امباشرً  يًراثتأأو تؤثر  هاوضعة في مناطق خطرة أو قريبة منممت

نة ضمن مواقع إزالة األلغام أو مواقع تستخدم من أجل التخلص من الذخائر/املواد املتفجرة أو عمليات تدمير  خطرة ولكن في مناطق متضم 

 املخزونات.

 يحدد على الخريطة ويؤمن حتى  و جد الرفات البشريةو  توضع عالمة على املوقع حيث كما أنه من الواجب 
 
عت رج 

 
 وذلك لتسهيل ،البقايا ست

 .مسرح العمليات مستقريينالرفات و  بقاءموقعها واملساعدة على ضمان  تحديد
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جد الرفات البشريةتحيث  ؛املواقعفي من في تحقيق األ مسؤولية السلطات املختصة أو أطراف النزاع وتتجلى  جدت الرفات في ، و و  مع ذلك إذا و 

وينبغي  ،ألعمال املتعلقة باأللغام املعنيةلنظمة ماألعمال املتعلقة باأللغام فإن أمن املواقع ممكن أن يصبح مسؤولية  تضررت منمواقع 

 توجيه هذا من قبل السلطات الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام.

  وإذا
 
 ش  اكت

لرفات، وهنا أي إزالة في املنطقة املجاورة مباشرة ل املساس بالرفاتشرط عدم  فسوف يمنع ،الرفات البشرية في منطقة خطرة تف 

العادية باملجازفة بوضع العالمات للموقع ملنع الدخول غير  نفيذيةعلى منظمات نزع األلغام أن تتحمل املسؤولية بموجب اإلجراءات الت

 املقصود.

 على متطلبات السلطات الوطنية لأل 
ً
لتوفير  ؛منظمة نزع األلغام املسؤولية اإلضافية قد تتحملعمال املتعلقة باأللغام وموقع الرفات فاعتمادا

 .رفاتدعم نزع األلغام للسلطة التي تقوم باسترجاع ال

 املخاطر الصحيةو  األمنية املخاطرات. 8

 عام .8.1

  تقييًماموقع يجب تقييم املخاطر األمنية والصحية ألي قبل أي تحقيق 
ً

 والعمل عليها. شامال

 األمنية ر املخاط 8.2.

 :)مثال ؛أو متعلقة بالوضع ،(وما إلى ذلكاأللغام، األشراك الخداعية، الذخائر غير املنفجرة،  :)مثال ؛قد تكون املخاطر األمنية متعلقة باملوقع

وما إلى انتقام ضد املحققين، مسؤولية جنائية،  :)مثال ؛أو متعلقة بالقضية ،(وما إلى ذلكنيران قناصة، هجمات مسلحة، أعمال إرهابية، 

 إن وضع عالمات على األلغام ونزع األلغام من املوقع ضرورة قبل إزالة األشالء.، و (ذلك

 املخاطر الصحية 8.3.

 ما تكون منخفضة الناتجة عن املخاطر الصحية )مخاطر بيولوجية(
ً
، ولكن في  التعامل مع الجثث أو أشالء ضحايا الصراع املسلح غالبا

ً
جدا

التهاب الكبد والكزاز ؛ لعدوى ناقلة  وألخ ...إشعاعي أو نووي أو املواد،إ) كيماوي، بيولوجي،  تكون الرفات ملوثة؛بعض الحاالت يمكن أن 

 1لخ(....إوفيروس نقص املناعة، التيفوس والطاعون،

 لذلكإذا لزم األمر يجب الحصول على املشورة املتخصصة واعتماد االحتياطات و 
ً
عند التعامل مع الجثث الحديثة أو السيما و  ،املعقولة وفقا

األقنعة، النظارات الواقية، القفازات، األحذية، بزات عمل كتيمة  :)مثال ؛، الوقاية، استخدام مالبس واقية2املتحللة بما في ذلك التطعيم

  ها من موقعتستخدم ملرة واحدة، وما إلى ذلك(، إن عملية وضع عالمات لأللغام وإزالت
ً
بمستويات  اوأي دخول ملوقع يجب أن يكون مشروط

خطورة قابلة للتدبير ومستويات سالمة مقبولة وعندما يكون هناك شك يجب الحصول على مشورة املختصين بما في ذلك السلطات 

 ى ذلك.وما إلشعاعيين ونوويين، عمال الصحة في املجال اإلنساني، إخبراء كيماويين وبيولوجيين و ؛ الصحية

 اعتبا ات نفسية  8.4.

 من تقييم املخاطر 
ً
يجب أن يكون العبء النفس ي للعاملين في املجال اإلنساني غير املختصين الذين يتعاملون مع الرفات البشرية جزءا

 واالستعداد لها.

 ختصينامل. استرداد الرفات البشرية من قبل غير 9

 .امليتلى إالبشرية على حمايتها من الضياع والتخريب والتدنيس ويجعل من السهل التعرف لرفات يساعد االسترداد املالئم ل

                                                           
 مسببات معينة في الجسم ناقالت محتملة لفيروس التهاب الكبد بي وسي، فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(، وغيرها منيعد الدم وسوائل 1 

 األمراض المنقولة عن طريق الدم.

 كلها. يجب تأييد التطعيم ضد الكزاز والتهاب الكبد بقوة في الظروف 2 
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 ، و بهذه املهمة فقط في ظروف استثنائية نيقوم العمال في املجال اإلنساني غير املختصي
ً
يجب أن يوثق التصريح أو/و التبرير لهذا التدخل وفقا

 لذلك.

 لكل الخدمات اللوجستية للتعامل مع الرفات من استرداد ودفن. انظر امللحق  ومن الواجب
ً
لتفاصيل عن جمع الرفات  جالتخطيط مسبقا

 ها.البشرية ونقل

)أي املتعلقات الشخصية( نفسه خالل جميع مراحل  ؛يجب أن يكون الرقم املرجعي املعطى ملجموعة معينة من الرفات واألدلة املرتبطة بها

تعاد إلى العائلة من أجل التخلص املدبر، وما إلى حتى لى الجثة أو أجزائها  واملتعلقات الشخصية واإلفراج عنها )إإلى أن يتم التعرف العملية 

 ذلك(.

 و 
 
 وس  يجب أن ت

 
 م بوضوح أو ت

 
 .ذاته صناديق ومواقع دفن مؤقتة باستخدام الرقم املرجعيو حقائب، و م أي ملفات، عل

 يوضع كل ما عدا الرفاو 
ً
رتفي أكياس الجثث في حال ، ت العظمية كليا

 
 و ، توف

 
 ت
 
أما الرفات  ،ف الرفات في القماش أو مواد مناسبة أخرى ل

 
 
 جم  العظمية فمن األفضل أن ت

 
 نق  ع وت

 
تحفظها من لن في صناديق قاسية من الورق املقوى ذات حجوم مناسبة أو حاويات مشابهة خز  ل وت

 التلف.

 
 
 ت

 
يجب تجنب خلط املجموعات ، و مجموعة واحدة من الرفات بكل كيس أو صندوق( :)مثال ؛ن بشكل فرديخز  جمع الرفات البشرية وت

 ؛ ال مفر من الخلطإذا كان و  ،املنفصلة لألشالء مهما كلف الثمن
ً
جدت(دعن اكانت الرفات مخلوطة أساًس  :)مثال  ذلك، قيوثتجب و  هناف ،ما و 

جمع أجزاء الجثة في حاويات منفو 
 
ًقاصلة ما لم تكن متعلقة يجب أن ت

 
 يجب توثيق هذا.ذاتهم،  الفرد/األفرادب اواضًح  تعل

 
 
 على املوافقات الضرورية كل وهنا البد  من ،ل الرفات البشرية من موقع االكتشاف إلى موقع التخزين بتصريحنق  وت

ً
 ابما فيه هاالحصول مسبقا

 األمنية
 
 كما  ،بشكل مثالي في شاحنة/حاوية مبردة و عن عيون العامةمخفي و  حترممو  الئقنقل الرفات بسرعة بشكل ، وت

 
خفى رائحة يمكن أن ت

 لذلك.مالرفات املتحللة ) ولكن ال يقض ى عليها( باستخدام منتجات مص
ً
 مة خصيصا

 . تخزين الرفات البشرية من قبل غير املختصين، بما في ذلك الافن املؤقت10

، ومن يتها والحفاظ عليها بأفضل طريقة ممكنة من أجل فحصها في وقت الحق وتحديد هويتهاإن الغرض من تخزين الرفات البشرية هو حما

ذات الصلة باملتوفى  هايجب تقديم املعلومات كل ، ولعائالت واملجتمعات والدين والعاداتللكرامتها و  عال   احترامبفرز الرفات  الواجب

 للسلطات املعنية وللعائالت إذا اقتض ى األمر.

 واملبرر أن  فيغدو ،مرافق التخزين املبردة املناسبة تتوافروإذا لم 
ً
 من الضروري واملشر ع تماما

 
نت

 
وهذا يتطلب إدارة سليمة.  ا،الرفات مؤقتً  دف

 دفن الرفات البشرية في الحاالت املؤقتة أو الطارئة. جانظر قائمة التدقيق تحت امللحق 

في حاالت و وعلى مسافة آمنة من مصادر مياه الشرب لتجنب تلوثها. أمتار  3إلى  1بعمق  يجب أن يتم دفن الجثث بشكل فردي في قبور منفردة

 إلى جنب والتأكد الدائم من املمن ا عدد الرفات البشرية كبيرً إذا كان استثنائية 
ً
مكن الدفن في خنادق بطبقة واحدة فقط وتمديد الرفات جنبا

 .وتحديد املوقع الدقيق على الخريطة لكل جثة أو مجموعة أشالء  ةالالزموضع اإلشارة 

جمع معلومات م
 
تحديد هوية الرفات واملوقع بما في ذلك الصور الفوتوغرافية وكذلك األدلة املرتبطة  في كن أن تخدمحددة من املميجب أن ت

  ،)أي املتعلقات الشخصية( ؛املأخوذة من الرفاتو 
 
لوت  ، و رموز  بأرقام مقابلة أو سج 

 
 ن خز  يجب أن ترمز جميع البنود الشخصية املجموعة وت

يجب السعي  ، كما)أي اختبار الحمض النووي( في حال الحاجة وحفظها؛لجمع عينات للتحليل الشرعي  عتبار ينبغي إيالء اال ، و بشكل آمن

 ل ؛ملشورة االختصاصيين
ً
 .ذلك)أي األطباء الشرعيين( وفقا

 لتتبع الرفات املخزنة واملدفونة بما في ذلك امللفات املقابلة لها ومواقع القبور بحيث يمكن استرداد  يجب وضع نظام كامل موثوق 
ً
مسبقا

ترفق أو تغلف مع الرفات بطاقات مناسبة تحوي ، و متاحة للسلطات املرتبطة هايجب أن تكون املعلومات الضرورية كل، و الرفات عند الحاجة
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وضع البطاقات داخل و استخدام مواد لوضع العالمات تكون غير قابلة للتلف أو اإلزالة،  :)مثال ؛الرفات املعلومات املطلوبة لتحديد هوية

 زجاجة مدفونة مع الرفات املقابلة لها(.

 .3كما يجب وضع عالمات على القبور برموز/أرقام مقابلة لتتحمل مرور الوقت ته،يجب تأمين موقع الدفن املؤقت وحماي

غير املحددة  رفاتواقع الدفن املؤقتة للملمن األفضل عدم استخدام الرموز الدينية كعالمات ، و العادات الدينية والثقافية مراعاةوال بد  من 

 قد ال تتوافق مع معتقدات الشخص املدفون أو العائالت املعنية.فالهوية، 

 .  الافن الاائم والحرق من قبل غير املختصين11

 الافن الاائم 11.1.

 من السلطات امل رفاتالدفن الدائم لليتطلب 
ً
 أو تصريحا

ً
ختصة )التي تطلب عادة شهادة وفاة أ، وثيقة البشرية حتى في الحاالت الطارئة أمرا

  املمارسات   اإلجراءات   ، وتراعيمعادلة لها( وتفويض العائالت في حال كانت معروفة
يجب تحقيق كافة  ، والدينية والثقافية ذات الصلة والرموز 

 روف الدفن أو تسجيلها بشكل مرض ي.ظ

 األحكام املبينة تحت البند 
 
جراءات الدفن إفي األعلى بخصوص وضع عالمات القبور وتتبع الرفات على الدفن الدائم. من أجل  9تنطبق أيضا

 .دامللحق  :والخدمات اللوجستية الضرورية انظر

غير املحددة  رفاتواقع الدفن املؤقتة للملمن األفضل عدم استخدام الرموز الدينية كعالمات ، و مراعاة العادات الدينية والثقافيةوال بد  من 

 قد ال تتوافق مع معتقدات الشخص املدفون أو العائالت ذات الصلة.فالهوية، 

 حرق الجثث .11.2

إن املخاوف الصحية التي تبرر ، و الثمنيجب تجنب حرق الرفات البشرية قبل فحصها وتحديد هويتها أو بدون موافقة العائالت مهما كلف 

 باستخدام إجراءات دفن مناسبة حتى في الحاالت الطارئة. مقابلتهاالحرق في بعض الحاالت يمكن 

 يتطلب حرق الرفات البشرية أمر 
ً
 أو تصريح ا

ً
  ا

ً
شهادة وفاة أو وثيقة معادلة لها( أو تصريح العائالت  من السلطات املختصة ) والتي تطلب عادة

يجب تحقيق كافة شروط الحرق أو إزالتها  ، كمايجب أن يراعي اإلجراء املمارسات والرموز الدينية والثقافية ذات الصلة، و إذا كانت معروفة

 بشكل مرض ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة ألواح حجرية أو إسمنتية ) مع رموز/أرقام منحوتة أو معلّمة بشكل مناسب(، مثبتة بقوة فوق موقع الدفن، وهي خيار جيد وفعّال من الناحي 3 

 المادية في معظم الحاالت.
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 ق أاملرف

 (معلوماتي)

 مراجع

 
 
 أو املذكرة التقنية  ههذ إغناءإلى الوثائق التالية في  شير  أ

 
 :صهإليها في ن شير  أ

 سرد مصطلحات، تعاريف، اختصارات األعمال املتعلقة باأللغام. 04,10أ( املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام 

 org.http://www.icrc    :األحمر متوفر على املوقعوبروتوكوالت إضافية، اللجنة الدولية للصليب  1949ب( اتفاقيات جنيف آب 

، لكل كلها ختصين للقوات املسلحةاملومعلومات عن املوتى من قبل غير  ،الرفات البشريةتصريف املتعلقة ب نفيذيةت( أفضل املمارسات الت

 متوفر على املوقع: 2004 املنظمات اإلنسانية، اللجنة الدولية للصليب األحمر

http://www.gva.icrc.priv/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0858/$File/ICRC_002_858.P.DF!Open  

الجثث بعد الكوارث: دليل ميداني ألول املستجيبين، منظمة الصحة األمريكية/ منظمة الصحة العاملية، اللجنة الدولية للصليب  تصريفث( 

 ، متوفر على املوقع:2006األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 

http://www.gva.icrc.priv/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0880?opendocument  

 ج( دليل تحديد هوية ضحايا الكوارث، الشرطة الدولية، متوفر على املوقع:

//www.interpol.int/Public/DisasterVictim/guide/default.asphttp:  

 اإلشعار  التقني مالم تشملها اتفاقات رسمية منفصلة.  اإن أحكام هذه املراجع غير ملزمة ملستخدمي هذ

 من املراجع األلغام  إلزالةيجب استخدام أحدث نسخة/طبعة من هذه املراجع. أوجد مركز جنيف الدولي 
ً
لألغراض اإلنسانية نسخا

راجع، املدلة و األ سجل بأحدث نسخة/طبعة للمعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام و اليحفظ  في هذه املذكرة التقنية.املستخدمة كلها 

  ويمكن إيجادها في موقع املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام.

www.mineactionstandards.org  . 

ببرامج ينبغي على السلطات الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام؛ أرباب العمل واملنظمات والهيئات األخرى املهتمة، الحصول على نسخ قبل البدء 

 األعمال املتعلقة باأللغام.

 :عن طريق موقع املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغاماملذكرة التقنية  منأحدث نسخة/طبعة يمكن الدخول إلى 

www.mineactionstandards.org . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icrc.org/
http://www.gva.icrc.priv/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0858/$file/icrc_002_858.p/
http://www.gva.icrc.priv/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0858/$file/icrc_002_858.p/
http://www.gva.icrc.priv/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0880?opendocument/
http://www.interpol.int/public/disastervictim/guide/default.asp/
http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineactionstandards.org/
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 ق برفامل

 (معلوماتي)

 جمع إفادات الشهود املباشرة

 . متطلبات عامة1ب.

بالتالي قبل الحصول على املعلومات يجب إعطاء الشهود شرح و يجب إخبار الشهود كيفية استخدام املعلومات التي سيدلون بها بشكل دقيق، 

 عن عمل املنظمة التي تسجل وماذا تحاول أن تحقق بجمع املعلومات، وفيما إذا كانت املعلومات التي قد تتوفر قابلة للنقل وملن.

  فات بشرية عن طريق الشهود . تحايا هوية2ب.

إذا كانت إفادة الشاهد لتحديد هوية األفراد، فإن املعلومات الشخصية املقدمة من قبل الشاهد يجب أن تكون كافية لتحديد هوية الشخص 

 خر.ون هناك أي احتمال للخلط مع شخص آدون أدنى شك، ويجب أن ال يك

 يجب أن تتضمن اإلفادة معلومات عن كيفية معرفة 
 
م مع البيانات املقدمة من قبل الشاهد لهوية الشخص املعني، ومعلومات ممكن لها أن ت دع 

 العائلة. 

تاريخ الوالدة،  :في الكثير من الحاالت، لن يكون الشهود ممن ليسوا أعضاء أسرة مقربين أو أصدقاء في موضع التزويد بمعلومات شخصية؛ مثل

أسماء األهل، أو حتى االسم الكامل للشخص املعني. يمكن مع ذلك أن يكونوا قادرين على تقديم تفاصيل أخرى، والتي يمكن أن تساعد على 

 تأكيد الهوية عندما تدقق من قبل الصليب األحمر مقابل املعلومات املقدمة من قبل األهل.

 للوفاة. معلومات حول األحااث التي أدت 3ب.

 ي:هود لألحداث املؤدية للوفاة ما يأتيجب أن تتضمن إفادات الش

 أ(  تاريخ تسجيل املعلومات ومكانها.

 ب( وصف دقيق للحدث والظروف التي أدت للوفاة.

 ت(  أي جناة مزعومون.

 ج(  ضحايا/إصابات أخرى ومواقعها إذا كانت معروفة.

لة، تعريف الشاهد باالسم وعنوان االتصال، ويشمل بيان ما إذا كان الشاهد يوافق على اإلفصاح عن هويته أو هويتها ) االسم والعنوان( للعائ

 –ويجب على السلطات أو أي شخص آخر؛ مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ً
التأكيد على الشهود بمقدرتهم على اإلفصاح عن  -مثال

 وذلك عبر التوقيع  على التصريح.تفاصيلهم، 

إذا كان الشاهد يرفض إحالة معلوماته حتى لجهة مجهولة، فعلى الشخص الذي يقوم باملقابلة السعي ملعرفة السبب، فإذا كان الشاهد يخاف 

هة أخرى إن غياب سبب على سالمته/سالمتها أو على أحد عناصر العائلة، فعندها يجب أن تدرس طرق غير رسمية لتمرير املعلومات، ومن ج

 حول مصداقية التصريح.مقنع لهذا الطلب سي  
ً
 لقي شكوكا

 في حال وافق الشاهد على اإلفصاح عن املعلومات، يجب أن ي  
 
ب منه/ها كتابة رسالة يمكن أن ت

 
م لنقل املعلومات للعائلة إن تم تقدير طل ستخد 

 عن  أن هذا الفعل ذو فائدة للعائلة، وفي حال كان مكان العائلة
ً
 في ذلك الوقت، يجب حفظ الرسالة في ملف حتى يتم االتصال، و بدال

ً
مجهوال

 ذلك يمكن أخذ موافقة الشاهد على االتصال به من قبل العائلة أو  أن يتصل بالعائلة من تلقاء نفسه.
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 ق جرفامل

 (معلوماتي)

 جمع الرفات البشرية ونقلها

 البشرية وتحديدها أكثر صعوبة؛ لذلك وجب تذكر النقاط املهمة التالية:مع مرور الوقت تصبح عملية جمع هوية الرفات 

 . متطلبات عامة1ج.

 أ( تتحلل الجثث بسرعة عند التعرض ملناخ دافئ، رطوبة، مطر، وما إلى ذلك.

 ب( يمكن للحيوانات أن تزيل وتبعثر األشالء.

 ج( يمكن أن تنزع العظام.

 العظام وتتناثر.د( مع الوقت يزداد التحلل، وتضيع 

 ه( يبطئ الغطاء الثقيل عملية فصل العظام عن بعضها بعًضا. 

 و( إن التغيرات املناخية والفصلية محددات هامة لسهولة إيجاد الرفات السطحية.

 . قائمة التاقيق لجمع الرفات البشرية2ج.

 املواد املطلوبة:

 ورقة وقلم رصاص. (أ

 وسادة حبر )ألخذ البصمات(. (ب

 يكية أو معدنية.عالمات بالست (ج

 أكياس بالستيكية مع  رقعات الصقة )للمتعلقات(. (د

 قفازات جراحية أو  ما يعادلها من ذلك. (ه

، كاميرا فوتوغرافية أو كاميرا فيديو.  (و
ً
 في حال كان مسموحا

 )على األقل، بطانيات أو مالءات(. أكياس جثث أو توابيت (ز

 :تقم بما يأتيعند جمع الرفات البشرية ال 

 بدون خبرة اختصاصية إال للضرورة القصوى. فتح القبور  (أ

التخلص من أي ش يء يمكن أن يساعد على تحديد هوية الرفات أو سبب الوفاة؛ مثل: األشالء، واملتعلقات الشخصية،  (ب

 واملالبس، وما إلى ذلك.

 .5نقل الرفات قبل الحصول على املعلومات الضرورية حول الرفات البشرية، انظر البند  (ج

 ت الشخصية  عن الرفات بدون توثيقها وعنونتها باألرقام املرجعية.فصل املتعلقا (د

 خلط أجزاء الجثة أو إسنادها إلى أشالء غير مكتملة. (ه

 خلط املتعلقات الشخصية؛ املالبس، وما إلى ذلك. (و

د  إذا و   ، اجمع معلومات عن كل جزء من الجثة، ويجب على األقل:ج   وقت كاف 
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 وضع عالمات تتضمن الرقم املرجعي على األشالء كلها؛ املكان والتاريخ.  (أ

املتعلقات الشخصية يجب أن تجمع، وتفرز و تحدد مرجعيتها عن طريق الرقم املرجعي للجثة، وتخزن بشكل منفرد في أكياس يوضع عليها  (ب

 لواصق تتضمن الرقم املرجعي املقابل وتحفظ جافة.

 ت إلى مكان تخزين مؤقت بمركبة:في حال كان يجب نقل الرفا

 ضع الرفات في املركبة بعناية فائقة. (أ

 تأكد من نقل الجثث واملتعلقات الشخصية املرتبطة بها باملركبة نفسها. (ب

 احفظ نسخة من السجالت واملالحظات كلها. (ت

 تأكد من إعطاء نسخة من السجالت إلى سلطة مناسبة أو منظمة. (ث

ل أن يتم التخزين املؤقت ي   ، فض 
ً
للرفات في حال عدم دفنها مباشرة، في مستودع جثث املوتى في املشفى، مع ذلك إذا لم يكن املخزن املؤقت متاحا

 ممكن أن يكون الخيار الوحيد هو الدفن الطارئ. انظر امللحق د .
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 دق رفملا

 (معلوماتي)

 البشرية رفاتالافن املؤقت أو الطا ئ لل

 عامة. متطلبات 1.د

ت مع مرور الوقت تصبح عملية تحديد هوية الرفات البشرية التي لم تخزن تخزيًنا مناسًبا أكثر صعوبة، وإذا لم يكن من املمكن تخزين الرفا

 فيجب أن تدفن بشكل مؤقت.تخزيًنا مناسًبا 

 . قائمة التاقيق لافن الرفات البشرية2د.

 املواد املطلوبة:

 ورقة وقلم رصاص. (أ

 بالستيكية أو معدنية.عالمات  (ب

 أكياس بالستيكية مع رقعات الصقة )للمتعلقات(. (ج

 قفازات جراحية أو ما يعادلها من ذلك. (د

، كاميرا فوتوغرافية أو كاميرا فيديو. (ه
ً
 إن كان مسموحا

 أكياس جثث أو توابيت )على األقل، بطانيات أو مالءات(. (و

 رفوش. (ز

، جير. (ح
ً
 إن كان ضروريا

 بور.مادة  لوضع عالمات على الق (ط

ق هذا في حال تم تحديد هوية الجثث أو لم تخضع الرفات البشرية للدفن املؤقت أو الطارئ عند عدم توفر إمكانية التخزين املؤقت فقط، وي   طب 

 يتم.

 
 
 حاملا ت

ً
ع املعلومات كلها الالزمة عنها، كحد أدنى:يجب دفن الجثث مؤقتا  جم 

 
 
ها؛ املوقع والتاريخ. وضع عالمة بالرقم املرجعي لألشالءأ( يجب أن ت

 
 كل

 في أكياس معنونة بالرقم املرجعي املقابل لها.
ً

  ب( يجب جمع املتعلقات الشخصية، وفرزها وترقيمها حسب املرجع وتخزينها تخزيًنا منفصال

 يجب اختيار موقع الدفن املؤقت بناء على األسس املعيارية اآلتية:

 قدر  اإلمكان من مكان
ً
 حدوث الوفاة، آخذين بالحسبان النقاط اآلتية: أ( يجب أن يكون قريبا

 ب( يجب أن يكون هناك تربة بها يتم الدفن.

 ج( يجب أن تكون التربة جافة بشكل جيد، وينبغي إيالء االعتبار لتجنب تلويث املياه الجوفية ) قد يتضمن هذا رش الجير في القبر(.

 د( سهولة الوصول إلى املوقع باملركبات.

.ه( يجب أن ال 
ً
 أو تكتيكيا

ً
 يكون موقع الدفن في منطقة مهمة استراتيجيا

 و( يجب أن يكون املوقع على مسافة معقولة من مصادر املياه لالستهالك البشري لتجنب تلوث هذه املصادر.

 كل جثة يجب أن:

 
 
ع بقبر فردي، إن أمكن.أ( ت  وض 
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 تر ك مغطاة.ب( أن ت

حمى من املياه.
 
 ج( أن ت

 للجنسية و/أو الدين، كل قبر يجب أن:يتم فرز القبور وف
ً
 قا

( 
ً
 بكومة من الحجارة. 3إلى  1,5أ( أن يكون عميق عمليا

ً
( أو مغطى بشكل مناسب لطبيعة األرض؛ مثال

ً
 أمتار  عادة يكون مناسبا

رش بالجير قبل أن تودع فيه الجثة.  ب( عند االقتضاء ي 

 تعليًما واضًحا )لضمان إيجاده 
ً
 مرة أخرى(؛ أي:ج( أن يكون معلما

رى.1     ( مرتفع ارتفاًعا كافًيا لي 

   2.
ً
 (  مصنوع من أكثر املواد ديمومة

 عن ذلك يمكن كتابة هذه املعلومات على قطعة ورقة وتدخل في 3  
ً
( يشير إلى مرجع متميز ، و من أجل جثة محددة الهوية يكتب االسم )بدال

 
 
 ألرض فوق الجثة(.تر ك في اقارورة أو أي حاوية مضادة للماء وت

 إلى جنب مع أي معلومات مالئمة أخرى.
ً
 د( توضع عالمة واضحة على الخريطة جبنا

 مع معتقدات دينية أو ثقافية معروفة.
ً
 ه( يعامل باحترام وتماشيا

 للقبور الجماعية، يجب:
ً
 خصيصا

 إلى جنب.أ( وضع الجثث بشكل متتابع قابل للتعرف عليها، وي  
ً
ل جنبا  فض 

 تستخدم أداة تعليم القبر  لتشير إلى بداية السلسلة.ب( أن 

 
 
 ج( تجهيز قائمتين بتسلسل الجثث، ت

 
ظ مع سجل القبر.تر ك أحدهما تحت عالمة القبر واألخرى ت  حف 

 د( حفظ سجل عن أرقام الجثث.

 ه( حفظ سجل عن أسماء األشخاص املعروف وجودهم في القبر، لكن جثثهم غير قابلة للتحديد.

يترأس املسؤول الديني الدفن الطارئ ألي أشالء، بغض النظر عن دين الشخص امليت وثقافته، وفي حال لم يكن هناك مسؤول ديني يمكن قد 

 
 
ل املعلومات اآلتية لكل قبر؛ إذ تحفظ وتنقل لشخص آخر أن يقوم بهذا العمل.  يجب تكريم أي احتفال يتضمن أشالء بشرية، ويجب أن ت سج 

 األحمر الدولية عند الضرورة: للجنة الصليب

 أ( املعلومات امللحوظة على القبر كلها.

 ب( أي معلومات تتعلق بهوية الشخص.

 ج(املوقع الدقيق للقبر، موضوع عالمة على خريطة أو مرجع دقيق على الشبكة.

م القبر بها وطبيعتها.د( شكل املواد التي ع    
 
 ل

 اته.ه( العدد الكلي للقبور املوجودة باملكان ذ

 و( فيما إذا كان القبر يحوي فقط أجزاء الجسم.

 ز( فيما إذا كانت مقبرة جماعية.
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 سجل التعايل
 

 املذكرة التقنية إدا ة تعايالت

 

املذكرات التقنية، يجب أن تعطي التعديالت  هعندما تقر التعديالت لهذو ( للمراجعة حسب "مقتض ى الحال"، TNاملذكرة التقنية )تخضع 

 وتاريخ وتفاصيل كما هي مبينة في الجدول أدناه، كما يجب عرض التعديل على صفحة غالف املذكرة التقنية بإدراجه تحت تار 
ً
يخ العامة أرقاما

 ..إلخ"1اإلصدار بعبارة " رقم التعديل )التعديالت( 

دمج التعديالت حتى تاريخ اإلصدار الجديد في الطبعة الجديدة، يمكن أن تصدر طبعات جديدة عندما يتم إجر 
 
اء التنقيحات، يجب أن ت

 وتوضيح جدول سجل التعديل، وبعدها يجب أن يبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى إلى أن يتم تقديم طبعة أخرى.

ت على موقع امل ر   هي اإلصدارات التي نش 
ً
 عايير الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام: املذكرات التقنية التي جرى تعديلها مؤخرا

 

www.mineactionstandards.org. 

 

 تفاصيل التعديل التاريخ الرقم

 على العنوان ورأس الصفحة. هوتاريخالتعديل إدراج رقم  .1 2013تموز سنة  01 01

 املعايير الدولية في امللحق أ.موقع إلى  أشارإذا  :إدراج. 2

ثة3  عناوين البريد االلكترونيو  .الروابط املحد 

 .. إدراج سجل التعديل4
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