
 

 

الدليل الميداني لتوثيق المجتمع المدني النتهاكات خطيرة 

 لحقوق اإلنسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نبذة حول مجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام
 

، بوصفها شركة محاماة عالمية 2005الدولية والقانون الدولي العام، المرشحة لنيل جائزة نوبل للسالم في عام تعمل مجموعة السياسات 

المدني. غير ربحية تعمل للصالح العام لتقديم مساعدة قانونية مجانية لعمالئها الذين يشملون حكومات وكيانات الدولة الفرعية ومنظمات المجتمع 

 الدولية والقانون الدولي العام في مجاالت المزاولة التالية:وتختص مجموعة السياسات 

 

 مفاوضات السالم 

 الصياغة الدستورية ما بعد الصراع 

  جرائم الحربالعدالة االنتقالية ومحاكمة 

 التخطيط للسياسات 

 الديمقراطية والحكم 

 

العنيف لتسوية النزاعات الدولية. وتوفر المجموعة ومن خالل عملها، تشجع المجموعة على استخدام القانون الدولي كبديل للصراع  

آليات العدالة االنتقالية، وتوفّر الخبرات أثناء صياغة  بشأن إنشاء وتنفيذ استشارات قانونية مجانية للعمالء خالل مفاوضات السالم، وتقدم النصح

فعالة. ولتيسير االستفادة من هذه المساعدة القانونية، توفّر  مؤسساتالدساتير ما بعد الصراع، وتقدّم النصح بشأن سبل تعزيز سيادة القانون و

 المجموعة أيضاً المشورة بشأن صياغة السياسات والتدريب على المسائل المتعلقة بفّض النزاع.

 

ئزة نوبل ، قام عدد من عمالء المجموعة الذين تمت خدمتهم بالمجان بترشيح المجموعة لنيل جا2005من عام  /ينايروفي كانون الثاني

ت الحكومية للسالم بسبب "المساهمة بشكل كبير في تعزيز السالم في جميع أنحاء العالم من خالل توفير مساعدة قانونية مجانية للصالح العام للكيانا

 وغير الحكومية المشاركة في مفاوضات السالم وتقديم مجرمي الحرب للعدالة".

 

مساعدة المتطوعين من المحامين  المجموعة، تستفيد المجموعة منالذين ينفّذون برامج  وباإلضافة إلى طاقم من المحامين المتفرغين

ن توفّر الدوليين والدبلوماسيين وخبراء العالقات الخارجية، وكذلك المساعدة المجانية من مكاتب المحاماة الدولية الكبرى. وتستطيع المجموعة أ

 خدمات القانونية الدولية المجانية.مليون دوالر من ال 20سنوياً ما قيمته أكثر من 

 

ع في: وتتخذ المجموعة مقراً لها في كل من واشنطن العاصمة ونيويورك والهاي. وحتى تاريخه، تحتفظ المجموعة بمكاتب مشاري

النكا وتنزانيا  ساحل العاج ومصر وجورجيا والعراق وكينيا وكوسوفو وليبيا ونيبال وأرض الصومال وجنوب السودان وسريو البوسنة والهرسك

 وتونس وتركيا وأوغندا.

 

وعلى مدى العقدين الماضيين، قدمت المجموعة مساعدة مجانية لعمالء في أفغانستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك وبوتسوانا وبورما 

العراق وكينيا وكوسوفو ولبنان ثيوبيا وجورجيا وإوكمبوديا وساحل العاج ودارفور وجزر األنتيل الهولندية وتيمور الشرقية ومصر واستونيا و

الصومال أرض وليبيريا وليبيا ومقدونيا وموريشيوس والجبل األسود ونيبال والفلبين ورواندا وجزر سيشل والصومال وجنوب الكاميرون و

مساعدة قانونية مجانية وجنوب السودان وسري النكا والسودان وسوريا وتنزانيا وتونس وأوغندا واليمن وزيمبابوي. وقد وفرت المجموعة أيضاً 

 لجميع محاكم جرائم الحرب الدولية والمختلطة.

 



  به يقوم الذي للتوثيق نيالميدا الدليل

 المدني المجتمع

وهي ال  ( حول توثيق المجتمع المدني النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.PILPGتم اختيار هذه الممارسات الفُضلى واإلرشادات من كتّيب ) إخالء مسؤولية.

 تشّكل مشورة قانونية وليست بديالً عن الحاجة إلى الحصول على تدريب مناسب.
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  المواد استخدام قبل التالية الهامة الرسالة في بعناية النظر يرجى

 :الميداني الدليل هذا في الموجودة

 انتهاكات في للتحقيق شامل عرض بمثابة يكون أن الميداني الدليل هذا من المقصود ليس

 القضايا. بهذه المتعلّق للقانون وال وتوثيقها اإلنسان لحقوق خطيرة

يُعتبر، بأي طريقة أخرى، بديالً للتدريب القانوني أو  واليشّكل هذا الدليل الميداني،  ال

 وال يمكنالنفسي أو غير ذلك من أنواع التدريب ذات الصلة.  الجنائي أوالتدريب 

 اعتباره مكافئاً لتلك الدورات التدريبية.

الحصول على المشورة وقبل اتخاذ أي قرار للقيام بإجراء أو عدم القيام به، يجب 

عدم يجب والظروف ذات الصلة. ضوء في  القانونية المحددة كلما كان ذلك ممكنا  

 وثائق الواردة في هذا الدليل الميداني وحده.الأو  العباراتعلى  االعتماد

ويشّجع هذا الدليل الميداني صراحة المستخدمين على التواصل مع المختصين في 

والمحقّقين المحترفين، بالقدر الذي تسمح به  يلقانونوا الجنائيو المجال الطبي

 الظروف.

 شخص أي تجاه مسؤوليتهاإخالء  مجوعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام وتعلن

 تم أو فعله تم شيء أي على المترتبة والعواقب فعله تم شيء بأي يتعلق فيما كائن أو

ً  فعله، عن االمتناع أو بفعله السماح  هذا في الواردة المواد على باالعتماد جزئياً، أو كليا

 منها. جزء أو كلّها الميداني الدليل
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 الغرض

 

إن الغرض من هذا الدليل الميداني هو تقديم المساعدة العملية ألولئك الذين يصادفون 

معلومات حول انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان حول أفضل السبل لتوثيق هذه المعلومات 

)ب( وجود خطر بأن يتم إتالف وعندما )أ( ال تتوفر سلطة تحقيق محترفة على الفور 

 ها.اعضيالمعلومات أو األدلة أو 

المعلومات. وقد بال يمكن إصالحه  اً ضرر يُلِحقانوإن التحقيق والتوثيق غير المناسبين قد 

ً هذا يؤثر  هذه المعلومات، على سبيل المثال، كدليل في ل يالمستقبل االستخدامعلى  سلبا

ً والمحكمة.  ً اجعل خيارك األول ، إذا كان ذلك ممكنا ً ق مدر  إلى محقّ اإلحالة  دائما  ب تدريبا

 ً  .مهنيا

 المستهدف الجمهور

 ومتطوعو منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية واإلقليمية  موظفو

 والدولية 

 األفراد الذين يتصرفون بصفتهم الشخصية كمستجيبين أوائل 

يعتمد األفراد وموظفو ومتطوعو منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على 

 لترتيب لسالمتهم الشخصية وسالمة اآلخرين.ل والسيماموارد وقدرات لوجستية مختلفة، 

وبالتالي، ال تنطبق جميع اإلرشادات بالتساوي على كال النوعين من المستخدمين. استخِدم نظام 

 تنطبق.التي رشادات اإل ما هيلتحديد  . الترميز اللوني(3)ي الترميز اللون

يتجنبوا اتباع وينبغي على األفراد الذين يعملون بصفتهم الشخصية كمستجيبين أوائل أن 

حفاظاً على  اإلرشادات الموجهة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

 سالمتهم وسالمة اآلخرين.

 الكتيّب

التعليمات والممارسات الفُضلى الواردة في هذا الدليل الميداني هي توضيح لمحتوى كتيّب إن 

(PILPG) .حول توثيق المجتمع المدني النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان 
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لإلشارة إلى أي ممارسات فُضلى أو إرشادات لتجنب أو االمتناع عن  األحمرسيتم استخدام اللون 

 أنواع معينة من السلوك أو العمل وذلك لتسهيل الرجوع إليها.

لإلشارة الداخلية إلى صفحات أخرى في هذا الدليل الميداني وذلك  الرماديسيتم استخدام اللون 

 لتسهيل الرجوع إليها.

 كنت: إذا

 

 

 

 فرداً تتصّرف بصفتك الشخصية

 

 

 

أحد أفراد كادر أو أحد 

المتطوعين لدى منظمة مجتمع 

 مدني أو منظمة غير حكومية
 

اتبع اإلرشادات  

المؤّشر عليها بهذا 

 الرمز:

 

اتبع اإلرشادات  

المؤّشر عليها بهذا 

 الرمز:
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 أمثلة

 وثائق خاصة بحكومات أو شركات 

  رسائل مكتوبة من قبل مسؤولين حكوميين

 أو جنود

 سجاّلت مالية 

 تقارير طبية 

 صور مطبوعة 

 خرائط 

 محتوى رقمي 

 الجمع

  د ووثِّق بالتفصيل  غرضوألي أنتجه  منو أينو متىو /إصدارهتم إنتاجهما حدِّ

 اسأل أي مالك سابق للحصول على إجابات لهذه األسئلة 

  ل بيانات عن البيانات )البيانات الوصفية( وفقا لمعايير . البيانات 18) (كوردبلن )سّجِ

 الوصفية(

 اإلدارة

  بشكل آمن التّخزينباستمرار و بالتبويبقم 

  لتبويب متطابق استمارات الحالةقوالب ووال القياسيةاستخِدم النماذج 

 ن في مكان آمن بعيداً عن الشمس والمطر والريح والوصول غير المصّرح به  خّزِ

  استخِدم أجهزة التخزين المحمولة )قرص صلب خارجي( للنقل اآلمن للمحتوى اإللكتروني أو

 األمنية | التخزين( التدابير. 24)الرقمي، ولكن كن على وعي بالمخاطر األمنية 

 كن مدركاً للمخاطر المترتّبة على حمل أجهزة التخزين معك 

 الذين  منواحتِفظ بسجل يبيّن بالتفصيل  قلِّل قدر اإلمكان من الوصول إلى البيانات ونقلها

 غرضوألي  متىوصلوا إلى المعلومات و

 االستخدام

 إال في واستخِدم نُسخاً بدالً من ذلك،  ،تجن ب التشارك في نسخ أصلية من المعلومات الوثائقية

 ً بين تدريباً مهنيا  حال تم مشاركتها مع محققين مدر 



  به يقوم الذي للتوثيق نيالميدا الدليل
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 األمثلة

 قطعة مالبس 

 بقايا ش ْعر 

  أغلفة الرصاصات 

 أسلحة 

 أشياء/أغراض 

 الجمع

 معلومات ال تُلِحق ضرراً بأي شخص تحصل منه على 

 احُصل دائماً على الموافقة المستنيرة قبل القيام بأي نشاط لجمع المعلومات 

 األمنية |  التدابير. 14)إليه  قم بتأمين أي مسرح جريمة محتمل قبل الدخول

 مسرح الجريمة(

   الصور 16)أو اعمل رسماً تخطيطياً لمسرح الجريمة كما وجدته  التِقط صورا .

 (/المتحركةالفوتوغرافية

 تجنّب تلويث المعلومات الجنائية بارتداء قفازات 

  ضع كل معلومة بشكل منفرد في كيس وأحكم إغالقه وأِضف بياناً يُفّصل بالضبط

 . تسلسل العهدة(15) وجده منو أينو متىو إيجادهالذي تم ما 

 ال تقم بإجراء أو تقترح إجراء فحص طبي 

 اإلدارة

  بالتفصيل يبيّن  محدّث سجلب احتفظو قدر اإلمكان إلى المعلوماتقلِّل الوصول

 ألي غرضو متىومعلومات الصل إلى والذي من 

 قم بتسليم المعلومات إلى محقّقين محترفين حيثما أمكن وفي أقرب وقت ممكن 

 االستخدام

  تم تسليم معلومات جنائية إلى  حالاحِرص على الحفاظ على تسلسل العهدة في

 . تسلسل العهدة(15)ماِلك أو أمين عهدة جديد 
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 األمثلة

  ضحايا وشهودإفادة خطية أو شفوية من 

 شهادة منقولة عن شخص آخر 

 الجمع

  قم بتنفيذ المراحل الخمس: التحضير والتخطيط؛ والتعامل مع الضحية أو الشاهد؛ والحصول على اإلفادة؛

 وإنهاء المقابلة بشكل مناسب؛ وإجراء تقييم

  قبل إجراء أي مقابلة . تقييم المخاطر(11)قم بإجراء تقييم للمخاطر 

  د المحلية )مساعدة طبية أو نفسية أو أمنية عاجلة باإلضافة إلى الخدمات الدعم وخدمات المساعدة حدِّ

 الصحية والنفسية والقانونية واالجتماعية(

  مكانا  آمنا  ومريحا  اخت ر 

  الوسطاء(. 23ون الفوريون المترجمو .22)بعناية وسطاء الأو الفوريين المترجمين قم بتدقيق واختيار 

  من الضحية أو الشاهد، بما في ذلك الموافقة المحددة على أي تسجيالت  الموافقة المستنيرة علىاحُصل

 . الموافقة المستنيرة(19)للصوت أو الصورة 

  قبل أو أثناء أو بعد المقابلة إلى مقدّمي الخدمات )الصحية( في حال دعت  بإحالة الضحية أو الشاهدقم

 الحاجة إلى مساعدة فورية

  ِّ(المقابالت. أسئلة 21)اإلجابة أسئلة مفتوحة  عن طريق طرح مقاطعةودون  مفتوحسرد على ع شج 

  (المقابالتأسئلة  21) تطرح أسئلة توجيهية أو توحي باإلجابةال 

  ِحول السياق أسئلةبطرح ع تاب 

  معلوماتاإلرغام على تقديم أو  إعادة الشعور بالصدمةتجنب  

  للمشاركمن المنافع ر منافع مالية أو غيرها أو توفّ  تعرضال 

 اإلدارة
  إال إذا تم الحصول على موافقة مستنيرة تخّول بالكشف عنها  سريةتعامل مع معلومات اإلفادة على أنها

 . السرية(9)

  ِل ما يشير إلى األسماء برموز واحِجب المعلومات التي قد تكشف عن هوية الم صدراستبد 

  ّالتخزين اآلمن(24)آمن  معلومات بشكل  أي تخزين د من تأك . 

 االستخدام

 ألي  اإلفصاحمن الضحايا أو الشهود قبل عة وقّ موافقة خطية مأو  ةسجلموافقة شفوية مل على حصُ ا

 إلجراءات القانونية الجنائية.لغرض كان، بما في ذلك 
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المستجيبون األوائل

التعّرف على 
الجريمة

جمع المعلومات

إدارة المعلومات

استخدام المعلومات

 Government officials 

 NGOs 

 Local community 

 هي األفعال؟ ما 

 من هم المتورطون/المعنيون؟ 

  الجريمة؟ تقعوفي أي سياق  المعلومات الوثائقية 

 جنائيةالمادية/المعلومات ال 

 معلومات اإلفادة 

 اإلبالغ 

  ً  التسليم إلى محققين مدربين تدريباً مهنيا

 آلية االستجابة الوطنية 

 آليات االستجابة الدولية 
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 المدني المجتمع

حول توثيق المجتمع المدني النتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة. وهي ال  (PILPG) إخالء مسؤولية. تم اختيار هذه الممارسات الفُضلى واإلرشادات من كتّيب

 .تشّكل مشورة قانونية وليست بديالً عن الحاجة إلى الحصول على تدريب مناسب

8. 
 ال

رر
ض

 
ال
و

 
ار
ضر

 
 

 ضرار" وال ضرر "ال مفهوم شرح

منع والحد من أي آثار سلبية غير مقصودة لألنشطة التي يمكن أن تزيد من 

 قابلية تعّرض الناس لمخاطر جسدية و/أو نفسية اجتماعية. 

 بالشهود/الضحاياال تُلِحق ضررا  

  مدّربة  فورية (ةي)صحرعاية تقديم ل ذ الترتيبات الالزمةخِ اتّ اعِرض أو

 كأولوية أولىتدريباً مهنياً 

  تقييم 11)قم بإجراء تقييم للمخاطر قبل القيام بأي عملية لجمع المعلومات .

 المخاطر(

  الموافقة 19)احُصل على الموافقة المستنيرة قبل جمع المعلومات .

 المستنيرة(

  السرية(9)احِم هوية وسالمة الضحية/الشاهد فضالً عن المعلومات الموثّقة . 

  تصّرف باحترام ومهنية وتعاطف تجاه اآلخرين، ودائماً خذ في االعتبار

 سالمتهم وأمنهم

  ابحث عن عالمات االضطراب العاطفي أو إعادة الشعور بالصدمة وتوقّف

ل إجراء المقابلة حسبما يقتضيه الحال.بشكل تام أو توقّف لبرهة أو   أّجِ

  األطفال الذين ال تجمع معلومات من األشخاص الضعفاء بشكل خاص(

 تظهر عليهم عالمات الصدمة النفسية(.

 امنع لحاق األذى بنفسك أو باآلخرين

  التدابير 14)تأمين مسرح الجريمة من المخاطر المحتملة قبل الدخول .

 الجريمة(األمنية | مسرح 

 قم بالتخطيط واإلعداد 



  به يقوم الذي للتوثيق نيالميدا الدليل
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 السرية

  تأّكد من أن جميع المشاركين يفهمون ويطبّقون تدابير السرية المتفق عليها

 المعمول بها في عملية التوثيق

 
o  م جميع المعلومات التي قد تكشف عن هوية مقدِّ

 المعلومات

o أي معلومات أو إفادة يقدّمها الضحية أو الشاهد 

o  أي معلومات عن خيارات اإلحالة أو التدابير الوقائية

 المعمول بها

 

  تأكد من وجود تدابير

 معمول بها لحماية: 

 استخِدم لغة مرّمزة )مشفّرة( وكلمات سر إلخفاء هوية مصدر المعلومات 

 

  بتخزين المعلومات المتعلقة بهوية مصدر المعلومات أو أي مفتاح لفّك قم

 الرموز المستخدمة بشكل منفصل عن المعلومات

 
o  ما هي تدابير السرية المعمول بها وكيف سيتم حماية

 المعلومات وهويتهم

o  دات  لسرية كحق قانونيضمان امحدِّ

o  م حال ظهور خطر تعّرض محددات السرية في مقدِّ

 فقدان الحياة يذاء النفس أو ت إلالمعلوما

o  الكشف عن المعلومات شريطة الحصول على الموافقة

 المستنيرة لمقدّم المعلومات

 
 

   م شرحاً على نحو  واف قدِّ

مي  وواضح لمقدِّ

المعلومات حول شروط 

ومحدّدات السرية، بما في 

 ذلك:

  األصدقاء أو الزمالء ال تناقش تفاصيل المعلومات التي تم جمعها مع العائلة أو

 غير المعنيين في عملية التوثيق.
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 والمعدات باألدوات الخاصة )التفقّد( المراجعة قائمة

أدوات قياس )شريط قياس، 

 مسطرة، الخ(
☐ 

ميداني التحقيق والتوثيق | دليل 

 للمجتمع المدني

☐ 

 ضوء الوميض/مصباح يدوي
☐ 

أدوات الكتابة )أقالم حبر، أقالم 

 رصاص، الخ(

☐ 

 ☐ دفتر مالحظات ☐ سّكين جيب

 قفّازات/أغطية لألحذية 
☐ 

كاميرا )مع بطاريات إضافية، 

 ذاكرة احتياطية، الخ(

☐ 

جميع المعدّات المناسبة للطقس 

الشمس أو البرد أو للحماية من 

 المطر
 جهاز تسجيل صوت و/أو فيديو ☐

☐ 

أكياس محكمة ، يةأكياس بالستيك

  اإلغالق
☐ 

معدّات اتصال )هاتف وشريحة 

 مدفوعة مسبقاً( ‘SIM’هاتف 

☐ 

 شريط الربط و/أو رباط مطاطي
☐ 

قائمة مشفّرة بأرقام هاتف مهمة 

 )يُفّضل ِحفظها غيباً(

☐ 

 إسعافات أوليةحقيبة 
☐ 

ساعة )يُفّضل أن تكون مزّودة 

 ببوصلة(

☐ 

 ☐ خرائط محلية ☐ طّهرمُ 

 ☐ عدسة مكبّرة ☐ غسول أيدي بدون ماء
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 المخاطر؟ من للحد عمله يمكن الذي ما

 منع من أنه سيتم التأكد يمكنك كيف

 تخفيفها؟/المخاطر

كيف يمكن مراقبة وتقييم السيطرة الفعالة 

 على المخاطر؟

 ما األمور التي قد ال تسير على يرام؟

 كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

 ما هي احتمالية الوقوع؟

 ما مدى خطورة العواقب؟

تحديد المخاطر

تقدير المخاطر

التخفيف من 
المخاطر
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والشهود الضحايا | المخاطر تحديد  

 نعم | ال

جناة من قبل تهديدات /الترهيب/الهل هناك خطر االنتقام

أو /الشهود وو/أو  أنصارهم ضد الضحايا/أسرهممزعومين/

 أسرهم؟

 نعم | ال
هل هناك خطر فقدان ُسبل كسب الرزق أو االعتقال أو االعتقال 

 التعسفي؟

 نعم | ال
هل هناك خطر من العقاب، بما في ذلك العنف البدني، على 

 ؟المقّربين أيدي أفراد من المجتمع/األسرة

 نعم | ال
هل هناك خطر ممارسة الضغط القسري إلجبار 

 الضحايا/الشهود للتصالح مع الجناة؟

 نعم | ال
هل هناك خطر من أن تصبح محاوالت تحقيق مكاسب مالية 

 لى من تحقيق العدالة للضحايا/الشهود؟وْ الشهود أ  ألسر الضحايا/

 هل هناك خطر من إعادة الشعور بالصدمة؟ نعم | ال

 نعم | ال
هل هناك خطر من فقدان الوصول إلى المدارس وفرص 

 التدريب المهني لألطفال؟

 نعم | ال
هل هناك خطر التعّرض لالعتقال والعقاب من قبل الشرطة أو 

 قوات الحكومة؟

| النعم   

هناك مرفق طبى قريب، وإذا كان األمر كذلك، هل يمكنك هل 

 تتفاعلالذين الشهود /خدم جميع الضحاياسيالوصول إليه؟ وهل 

 ؟هممع

 نعم | ال
نة أن يعّرض األفراد هل من شأن زيارة مسارح جريمة معيّ 

 ؟ إضافي عن تلك المواقع لخطرأخبروك الذين 

 

لتخفيف مناسبة لإكمال تقدير المخاطر وتحديد استراتيجية قم بشير إلى وجود مخاطر أمنية. ت" نعم"ـاإلجابة بإن 

 خاذ مزيد من اإلجراءات(شمل االمتناع عن اتّ تي التة المخاطر )من حدّ 
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 بالسياق المتعلقة المخاطر | المخاطر تحديد

 نعم | ال
 يشهد نزاعاً مسلحاً نشطاً؟ مكانهل أنت في 

 

 نعم | ال
 يشهد تعّرض متكّرر للعنف؟ هل أنت في مكان

 

 نعم | ال
 يشهد حالة من عدم االستقرار السياسي الحاد؟ مكانهل أنت في 

 

 نعم | ال
 القانون؟هل أنت في مكان يشهد انهياراً إلنفاذ 

 

 نعم | ال
 هل أنت في مكان يفرض قيوداً مشدّدة على حرية المعلومات؟

 

 نعم | ال
هل أنت عضو في أقلية عرقية أو قومية أو دينية أو ثقافية أو سياسية 

 أو غيرها من األقليات؟

 نعم | ال
 منظمة ذات عالقة متوترة مع المجتمع المحلي؟لهل أنت ممثل 

 

 المرّجح أن تجذب أنشطتك/أعمالك االنتباه و/أو تثير التوتر؟هل من  نعم | ال

 نعم | ال
هل هناك فرد/مجموعة من األفراد يشّكلون تهديداً خاصاً بالنسبة 

 لك؟

 نعم | ال
هل من المحتمل أن يكون أولئك األفراد تحت تأثير 

 الكحول/المخدّرات؟

 نعم | ال
 األفراد سالح؟هل من المحتمل أن يكون في حوزة هؤالء 

 

 نعم | ال
 هل ستعمل وحدك؟

 

 نعم | ال
 هل ستكون قادراً على االتصال بشخص في حالة الطوارئ؟

 

" تشير إلى وجود مخاطر أمنية. قم بإكمال تقدير المخاطر وتحديد استراتيجية مناسبة للتخفيف نعمإن اإلجابة بـ"

 من اإلجراءات(. من حدّة المخاطر )التي تشمل االمتناع عن اتّخاذ مزيد
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 المخاطر تقدير مصفوفة

 االحتمالية
 العواقب

1 

 ضئيل
2 

 طفيف
3 

 متوسط
4 

 كبير
5 

 كارثي

 ه

 أكيد
11 16 20 23 25 

 د

 محتمل
7 12 17 21 24 

 ج

 ممكن
4 8 13 18 22 

 ب

 بعيد االحتمال
2 5 9 14 19 

 أ

 نادر
1 3 6 10 15 

 
 تصنيف عواقب المخاطر

 التصنيف البيئة االجتماعية االقتصادي الصحة والسالمة

 أو ال يسبب إزعاجاً للمجتمع. لم يطرأ أي تغيير اجتماعي اقتصادي. طفيف إسعافات أولية

 

1 

 .طفيف. تغير اجتماعي اقتصادي المتأثر المجتمععام في  انزعاج عالج طبي بسيط
 

2 

المحلية و/أو انزعاج عام في المجتمعات  اهتمام محدود من وسائل اإلعالم عالج طبي طويل

 المتأثرة. تغير اجتماعي اقتصادي محدود.

3 

حالة وفاة واحدة أو إعاقة دائمة 

 )جسدي ونفسي(

 العناوين الرئيسية على المستوى الوطنية، تأثير خطير على العالقات

المنظمات غير الحكومية. تغير من . مستويات عالية من االهتمام يةالمجتمع

 اجتماعي اقتصادي كبير.

4 

وفيات متعددة أو إعاقات طويلة 

 األمد

. مستويات كارثيةالعناوين الرئيسية على المستوى الدولي، عالقات مجتمعية 

ر اجتماعي اقتصادي المنظمات غير الحكومية. تغيّ من من االهتمام  كبيرة جداً 

 هائل

5 

 
 التخفيف من المخاطر

 المخاطرالتخفيف من  تقدير المخاطر

 باِشر بحذر 1-5

د أساليب الحد من المخاطر 6-10  حدِّ

 استِشر مقدّمي الرعاية )الصحية( المحلية ومزّودي األمن قبل المباشرة 11-17

 امتنِع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية 18-25
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 الجريمة مسرح تأمين

 احِزم جميع األدوات والمعدات الالزمة ☐

 إن أمكن، قم بإحالة مسرح الجريمة إلى محقّق محترف ☐

☐ 
تقييم المخاطر لضمان سالمتك الشخصية وسالمة قم بإجراء 

 اآلخرين

☐ 

د مسار  د ما إذا كان باإلمكان دخول مسرح الجريمة بأمان وحدِّ حدِّ

المؤدي من الشريط الخارجي المحيط بمسرح الوصول المشترك 

د طريق  الجريمة وصوالً إلى الضحية أو منطقة الجريمة وحدِّ

 الهروب
 ابق  في حالة تأهب ويقظة ☐

☐ 
م ال ضرر وال ضرار" "التِزم بمبدأ  اإلسعافات األولية عند وقدِّ

 الحاجة

☐ 
، إذا أمكن مسرح الجريمة واحِمهقم بتحديد وتقييد الوصول إلى 

 باستخدام حواجز مادية

☐ 
احصل على معلومات حول من دخل مسرح الجريمة، وابدأ بتسجيل 

 من يدخل ويخرج من مسرح الجريمة من مسار الوصول المشترك

☐ 
المساس بمسرح الجريمة، بما في ذلك أي عناصر تأّكد من أنه لم يتم 

 فيه

☐ 
مسرح الجريمة؛ واستخدام معدات الوقاية الشخصية  ال تلّوث

 )القفازات، األقنعة، المالبس الواقية، وما إلى ذلك(

☐ 

مسرح الجريمة كما صادفت ه باستخدام التصوير  قم بتوثيق

)إذا أمكن، استخِدم تطبيقاً لجمع  الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو

 (شاهد عيانالبيانات والحفاظ عليها مثل تطبيق 



 

حول توثيق المجتمع المدني النتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة. وهي ال تشّكل مشورة قانونية وليست بديالً عن الحاجة إلى  (PILPG) إخالء مسؤولية. تم اختيار هذه الممارسات الفُضلى واإلرشادات من كتّيب
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العهدة تسلسل .15  

 

NEW OWNER 
 What? 

 Where? 

 When? 

 Who? 

 What for? 

 Production 

 Previous custodian 

 

 

 

 

 

 

 

 

العهدة تسلسل األدلة  

 وصف األدلة التي تم جمعها: _________________الوكالة التي قامت بالتسليم: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 تم استالمها من: ___________________

 تم استالمها بواسطة: ________________ البيانات التي تم جمعها: ___________________

 التاريخ: ___________ الوقت: ________ الوقت الذي تم جمعها فيه: _________________

 الغرض: ________________________ ____________________من الذي قام بجمعها: 

 الموقع الذي ُجمعت منه:

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 تم استالمها من: ___________________

 تم استالمها بواسطة: ________________

 التاريخ: ___________ الوقت: ________

 الغرض: ________________________

 

CHANGE OF CUSTODY 

 

 

 ماذا؟ 

 أين؟ 

 متى؟ 

 من؟ 

 ألي غرض؟ 

COLLECTION 

 

 

 ماذا؟ 

 أين؟ 

 متى؟ 

 من؟ 

 CHANGE OF CUSTODY 
 

 

 What? 

 Where? 

 When? 

 Who? 

 What for? 

COLLECTION 

 

 

 ماذا؟ 

 أين؟ 

 متى؟ 

 من؟ 



  به يقوم الذي للتوثيق نيالميدا الدليل
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 المتحركة الفوتوغرافية/الصور بالصور الخاصة المراجعة قائمة
 للجهاز الداخلية الوقت/التاريخ إعدادات من تحق ق ☐

 للجهاز الداخلية (GPS) العالمي المواقع تحديد نظام إعدادات من تحق ق ☐

 المتاحة التخزين سعة من تحق ق ☐

☐ 
 مخاطر. أية وجود من وتحقّق الجريمة مسرح بتأمين قم جريمة، مسرح في كنت إذا

 به المساس دون الجريمة مسرح ترك حاِول

☐ 
ً  تصويرهم تم الذين )األشخاص( بالشخص ضرراً  تُلِحق ال  بالفيديو أو فوتوغرافيا

 المسبقة المستنيرة الموافقة على واحصل

 الشخص جسم من الحميمة لألعضاء فوتوغرافية/فيديو صوراً  تلتقط ال ☐

☐ 
ً  استخِدم أمكن، إذا ً  تطبيقا  عيان، شاهد )مثل: عليها والحفاظ البيانات لجمع آمنا

CAMERAV) 

 

 الفوتوغرافية الصور

☐ 
التِقط سلسلة من الصور الفوتوغرافية المتداخلة العامة لمسرح الجريمة. وإذا 

 أمكن، ضع عالمة تشير إلى جهة الشمال

☐ 
التِقط صوراً فوتوغرافية من مسافة متوسطة المدى ومن مسافة قريبة تُبيّن موقع 

 التفاصيل مقارنة بالصورة العامة لمسرح الجريمة

☐ 

 بحيث تمأل التفاصيل مجال الرؤية تماماً وقم بما يلي:التِقط صورة عن قرب 

  حافِظ على الجزء الخلفي من الكاميرا بموازاة التفاصيل التي يتم التقاط صورة

 لها

 استخِدم مسطرة أو غرض آخر من أجل اإلشارة إلى الحجم 

 تجن ب اإلفراط في التعرض للضوء أو قلة التعرض للضوء 

 

المتحركة الصور  
 أبِق ِمرفقيك على مقربة من جسمك مع ثني الركبتين قليالً  ☐

 اشمل مؤشرات من الحياة الواقعية )مثل: إشارات/أمارات، الوقت( ☐
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 التفاصيل

 

 _________________________________________________رقم هوية الضحية: 

ال تستخِدم اسم الضحية ألسباب تتعلق بالسرية 

 والسالمة
 الجندر: ذكر | أنثى | آخر

 تم تعبئته من قبل: ___________________________________________________

 _______________________الوقت:  التاريخ: __________________________

 _________________________________________________________الموقع: 

 معلومات إضافية: ___________________________________________________

 الخلف       األمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقم بإجراء فحص طبي. وال تطلب الكشف ال استخدمه لتوثيق اإلصابة الجسدية من المالحظات الخارجية فقط. 

 عن أعضاء الجسم الحميمة.
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الوصفية البيانات  

البيانات الوصفية هي بيانات عن البيانات. وتصف خصائص البيانات باستخدام فئات وردود 

 .أصالة ودقة البياناتو موثوقيةلتحديد ويمكن استخدام البيانات الوصفية موحدة. 

االسم الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى ألي 

شخص أو منظمة يتحملون المسؤولية األولى عن 

 المحتوىإنشاء 

 الُمنِشئ: ____________________

االسم الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى ألي 

وِرد ما  شخص أو منظمة قدّموا مساهمة إلى م 
 المساِهم: ___________________

االسم الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى ألي 

وِرد  شخص أو منظمة يتحملون مسؤولية جعل الم 

 متاحاً 

 __الناشر: __________________

وِرد  االسم أو األسماء التي سيتم التعرف على الم 

  من خاللها
 ____اللقب: _________________

وصف التواريخ في دورة حياة معلومة رقمية، 

كما هي مدرجة، إذا كانت معروفة وذات صلة. 

وتوصي معايير )دبلن كور( باستخدام التنسيق 

التاريخ: العام من أربع التالي لتسجيل 

 خانات/الشهر من خانتين/اليوم من خانتين

 __تاريخ اإلنشاء: ______________

 ____تاريخ اإلتاحة: ____________

 _________تاريخ التعديل: _______

 ___تاريخ التسليم: _____________

 _____تاريخ القبول: ___________

وِرد )كأن  يكون يشير إلى وصف لطبيعة الم 

 صورة ثابتة، صورة متحركة، الخ(
 ______النوع: _______________

يشير إلى صيغة الملف أو واسطة تخزين البيانات 

وِرد ما، وهذا األمر مهم من أجل تحديد  لم 

وِرد أو تشغيله )أي:  المعدّات الالزمة لعرض الم 

.word ،.jpg) 

 _______الصيغة: _____________

 ______: _______________المدى مدّة الموارد األصليةيشير إلى حجم أو 

يشير إلى مواصفات الواسطة المستخدمة إلنشاء 

 الموارد )أي: ماركة الالبتوب، ماركة الكاميرا(
 _____الواسطة: ______________

يشير إلى الموضوع المطّول لمورد ما باستخدام 

 عدة جمل كاملة

 _____الوصف: ______________

_________________________ 

يشير إلى وصف التغيرات الواقعة على الُملكية 

وِرد ما  وعهدة م 
 ________________ِسجّل الملكية: 

 _______التغطية: ____________ يشير إلى أي موقع مكاني ذي صلة بمورد ما



  به يقوم الذي للتوثيق نيالميدا الدليل
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 المستنيرة بالموافقة الخاصة المراجعة قائمة

 واسم المنظمة وتفويض المنظمة إلى المشارك اسمكأعِط  ☐

 عملية جمع المعلومات للمشارك مضمونو غرضاشرح  ☐

 ، على أساس اإلرادة الحرةطوعا  احرص بأن يتم إعطاء الموافقة  ☐

☐ 
)على سبيل المثال: تسجيل  ألنشطة محددةاحصل على موافقة صريحة 

 مالحظات(الفوتوغرافية، تدوين الالصور  الصورة،/صوتال

 وكيف قد تنطبق أو ال تنطبق على المشاركالسرية اشرح معنى  ☐

☐ 
الواجب اتباعها، بما في ذلك أنه قد  اإلجراءاتو الترتيباتاشرح 

 الغرض من استخدامهاالمعلومات و عنالكشف يستدعي األمر 

☐ 
المترتّبة على المشاركة، بما في ذلك تلك  الفوائدو المخاطراذُكر 

 المترتبة على سالمة وأمن المشارك وعائلته 

☐ 
اإلجابة عن أي سؤال أو تقديم رفض أو  الرفض اذُكر حّق المشارك في

 أي معلومات

☐ 
اذُكر أن رفض اإلجابة/المشاركة ال يؤثر على فرص المشارك في 

 العدالةأو الحصول على الرعاية 

☐ 

، تأكد من الحصول على موافقة الوالدين أو طفال   إذا كان المشارك

الوصي القانوني واحرص على وجودهم أثناء المقابلة )يُشترط وجود 

 معرفة متخصصة(



  به يقوم الذي للتوثيق نيالميدا الدليل

 المدني المجتمع
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 المقابلة مراحل

 التخطيط والتحضير

  قم بإشراك مترجمين فوريين و/أو وسطاء

 موثوق بهم وتوّخ العناية في اختيارهم

  ًاخت ر مكاناً آمناً وفيه خصوصية ومناسبا

ً من الناحية الثقافية   ومريحا

 د نظاماً آمناً وسرياً لتسجيل المعلومات  حدِّ

 اجلب جهاز تسجيل 

 اجلب مياه الشرب للجميع 

 تقييم مخاطر قم بإجراء 

 إعداد خطة وأسئلة للمقابلةقم ب 

  ِّغرض د مقدمي الرعاية والدعم لحد

 إلحالةا

 انظر في اللغة التي ينبغي استخدامها 

  تعّرف على السياق 

  ر وثائق ومخططات وصور حّضِ

 فوتوغرافية وخرائط لعرضها 

  أحِضر أقالماً وأوراقاً وكاميرا ومسطرة

 لتوثيق اإلصابات الخارجية

 التعامل مع الضحية/الشاهد

 أنا أعمل لدى... هل تعرف و هو... ياسم
 ماذا نفعل؟

 بماذا تحب أن أدعوك؟ 

 هل يمكن أن تخبرني بالقليل عن نفسك؟ 

  تشرب شيئاً؟هل تحب أن 

 ما هو رأيك بهذا المبنى؟ 

 

  19)احُصل على الموافقة المستنيرة .

 الموافقة المستنيرة(

  قم بالتعريف بجميع الحاضرين

 وأدوارهم، وتناول أي مخاوف

  ِش كم ستكون فترة المقابلة وأنه ناق

 في أي وقت استراحاتطلب  بإمكانهم

  أعِط سلطة للشخص ليوافق/ال يوافق، أو

يجيب، أو يطرح األسئلة أو يجيب/ال 

 يطلب تكرار المعلومات
 

 .ل في الصفحة التاليةأكمِ 
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 اإلفادة 

  قم بتحديد الموضوعات التي أثارها

 الشاهد وتوس ع فيها

  كن على علم بالسلوك الخاص بك

)والخاص بالمترجم الفوري( بما في ذلك 

طبقة ونبرة الصوت. وابّق مهذباً 

ومحترماً وصبوراً ويقظاً. وأظِهر 

 وليس الشفقةالتعاطف، 

  ال تفترض أبداً المشاعر أو األفكار أو

 الحقائق أو التفضيالت أو أثر الصدمة

  قم بوصف ما سيحدث وباشر بالتذكر

 الحرّ 

  التذّكر الحرّ ال تقاِطع 

  ال تسأل أسئلة توجيهية أو توحي بإجابة

 معينة

  ن مالحظات لألمور التي تحتاج إلى دّوِ

 مزيد من التوضيح

  احصل على وصف كامل للخصائص

الجسدية المعّرفة ألي شخص موصوف 

 خالل المقابلة

 إنهاء المقابلة

  اعِرض إحالة الشاهد إلى مقدّمي الرعاية

 الصحية

  تأّكد من أنه يمكنك االتصال به ويمكنه

 االتصال بك

  حاِول إعادته الى الحاضر وإلى حالة

وجانب  نفسية إيجابية. واختم بموضوع

 إيجابي ومحايد

  استخِدم اإليماءات المناسبة ثقافياً عندما

 تغادر )مثل المصافحة باليد(

  ص باستخدام نفس الكلمات التي لّخِ

 استخدمها الشاهد

 ن كل شيء تم تغطيتهتأّكد من أ 

 اسأل الشاهد عّما إذا كانت لديه أي أسئلة 

  أِعد التأكيد على الموافقة المستنيرة واسمح

 له بتغيير رأيه أو سحب الموافقة إذا رغب

 التقييم

 النقاط الواجب تحسينها 

 

 المتابعات 
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 المقابالت أسئلة .21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تطرح أسئلة توجيهية أو توحي باإلجابة، مثل:

 هل لك أن تقول لي إذا كان هذا الشخص كبير أم صغير؟ 

  ذلك األمر؟هل أخافك 

 هل يمكنك القول أن ذلك حدث في كثير من األحيان؟ 

 هل آذاك شخص؟ 

 هل كنت في بيته في يوم ارتكاب الجريمة؟ 

 هل كان يرتدي زياً عسكرياً؟ 

 

 السَّبرأسئلة  )األحرف األولى من الكلمات أدناه( اشوع

ماذا حدث  تخبرنيهل يمكن أن  خبارإ
 بالضبط؟

 ماذا حدث؟ ماذا

لي ماذا حدث  تشرحهل يمكن أن  رحش
 بعد ذلك؟

 أين حدث هذا؟ أين

لي كيف كان تصف هل يمكن أن  صفو
 مظهر ذلك الشخص؟

 هذا؟متى حدث  متى

لي على هذه تعرض هل يمكن أن  رضع
 الخريطة أين حدث هذا؟

 من كان هناك أيضاً؟ من

 لماذا باعتقادك فعلوا ذلك؟ لماذا

 كيف جعلك ذلك تشعر؟ كيف
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 الفوريين المترجمين اختيار
 يجب على المترجمين الفوريين:

  يفهموا معنى الموافقة المستنيرة وأهميتها أن

 ً  فهماً تاما

 أن يتقيّدوا بمدونات السرية ذات الصلة 

 ة مع العناية واالنتباه ألدق بمهني واعملأن ي

 التفاصيل

  أن يعملوا وفقاً للمبدأ األخالقي "ال ضرر وال

 ضرار"

  أن يكونوا حاصلين على تدريب في الترجمة

ضحايا/شهود انتهاكات العمل مع الفورية و

جسيمة لحقوق اإلنسان، وحيثما اقتضى األمر، 

 مع األشخاص الضعفاء

  أن يقدّموا ترجمة لغوية وثقافية صحيحة

 للكلمات أو التعبيرات الرئيسية 

 ينبغي على المترجمين الفوريين:
 إظهار التعاطف 

 إدراك التأثير الذي قد يُحدثه وجودهم واتزانهم 

  الصادرة عن الضحايا والشهود استخدام الكلمات

 والباحث فقط

  ،الشعور بالراحة للعمل في السياق المحلي

ولكن عليهم في الوقت نفسه التحلي 

 بالموضوعية والحياد

  الشعور بالراحة بشأن موضوع االنتهاكات

الجسيمة لحقوق اإلنسان والمصطلحات 

 المتعلقة به

 نع المترجمون الفوريون عن:تميجب أن ي
  أي معلومات يتم الحصول عليها من مناقشة

 الضحايا أو الشهود مع آخرين

  شرح أي شيء للضحايا أو الشهود ما لم يطلب

 الباحث فعل ذلك ممنه

 حذف أي شيء قيل 

 تخويف أو تهديد الضحية أو الشاهد 

 إظهار الشفقة أو الصدمة أو الحكم 

 بدالً من كلمات  ماستخدام الكلمات الخاصة به

الضحية أو الشاهد أو الباحث، أو تغيير معنى 

 الكلمات أو التعبيرات

 اختر المترجمين الفوريين بناء  على:
  االطالع على مصطلحات االنتهاكات الجسيمة

 لحقوق اإلنسان والسيما العنف الجنسي

  الوعي باالحتياجات الخاصة للضحايا والشهود

 الجنسي تحديداً()األطفال وضحايا العنف 

  األخذ في االعتبار االنتماء العرقي أو الثقافي في

 السياق المحلي

 االستقالل والخبرة المهنية، حيثما أمكن 

  تقييم الحياد والجدارة بالثقة والسجالت الجنائية

 والموثوقية

  تقييم وجهات النظر حول حقوق اإلنسان )في

 السياق المحلي(

  الجنسينتوفّر مترجمين فوريين من كال 
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 الوسطاء مع التفاعل
 يمكن أن يكون الوسطاء:

 مقدّمي الخدمات والرعاية الصحية 

  الدينية ومجموعات  الطوائفهياكل الدعم، مثل

 الضحايا ومجموعات دعم المرأةدعم 

 أعضاء من منظمات شعبية محلية 

  أعضاء من منظمات مجتمع مدني وطنية

 ودولية

 شبكات الدعم المجتمعية 

 متى ينبغي النظر في التفاعل مع الوسطاء:

 إذا لم تكن على معرفة بالمجتمع المحلي وأفراده وديناميكيته 
 في حال يمكن أن يتعرض الضحايا والشهود إلى خطر إذا تواصلوا معك مباشرة 
 إذا توّجس الضحايا والشهود بشأن التفاعل مع أشخاص من خارج المجتمع المحلي 

 تفاعل مع الوسطاء من أجل: 

 تحديد أفراد من المجتمع المحلي والتنسيق معهم 

 التغلّب على الحواجز الثقافية واالجتماعية مع المجتمع المحلي 

 تحديد ضحايا وشهود وإقامة اتصال معهم 

 بناء  على:اختر الوسطاء 
  القرب الثقافي واالجتماعي واللغوي من المجتمع

 المحلي

 خبرة في العمل مع الضحايا والشهود 

  توفّر الموارد )المالية والبنية التحتية واللوجستية

 وغيرها(

  االستعداد والقدرة على احترام سرية

المعلومات والتصرف بنزاهة وإظهار احترام 

 للتنوع المحلي ورفاه اآلخرين

 التوافر والمعرفة والخبرة المناسبة 

  الوصول في المجتمع المحليالقدرة على 

 عند التفاعل مع الوسطاء:
 قم بتوضيح دور الوسيط وحدوده 

  احتفظ بسجل ألي تفاعالت مع الوسطاء 

 اقتصر التشارك في المعلومات على الحد األدنى 

  أو  الشهودالضحايا أو تدريب بال تسمح للوسطاء

 التأثير عليهم

  قم بتقييم أية مخاطر قد يتعرض لها الضحايا

 والشهود والوسيط نتيجة هذا التفاعل 

  احرص على التزام الوسطاء بجميع المبادئ

األخالقية، بما في ذلك مبدأ "ال ضرر وال 

 ضرار"

  تجنّب خلق فهم يوحي بتقديم أي شيء له قيمة

 في مقابل الحصول على معلومات
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 اآلمن التخزين إرشادات

☐ 
قم بإخفاء تطبيقات الهاتف/الجهاز اللوحي )تابلت( التي تُستخدم لتخزين 

 المعلومات من الشاشة الرئيسية للجهاز المحمول

 بكلمة سر استخدم أجهزة تخزين خارجية محمية ☐

 ال تقم بتسمية أو تخزين المعلومات على نحو يكشف محتوياتها السرية  ☐

 ال تقم بتخزين المعلومات السرية وغير السرية مع بعضها ☐

 استخِدم أسماًء رمزية بدالً من األسماء الحقيقية قدر اإلمكان ☐

☐ 
دون  سخ من المعلومات مع أشخاص آخرين موضع ثقة،تشارك في نُ 

 تعريضهم للخطر

 بمخاطر حمل أجهزة تخزين خارجية معك على بيّنةكن  ☐

☐ 
لالتصال باإلنترنت وقم بحذف ( VPNاستخِدم شبكة افتراضية خاصة )

 تاريخ المتصفّح بشكل منتظم 

☐ 
اعمل نسخاً احتياطية من جميع الوثائق المهمة واحتفظ بها في مكان 

 لمنفص

☐ 

 ً ( GPG4Win( و)GNU Privacy Guardمثل ) استخِدم برامجا

لحماية ملفاتك ونشاطك على شبكة اإلنترنت من خالل كلمات سر 

ومفاتيح تشفير عامة )تتوفر المزيد من أدوات التشفير واألمن 

 (https://securityinabox.org/en/toolsمجاناً على  اإللكتروني
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 .من التفاصيل أكبر قدر ممكنببها، القيام  متياحتِفظ بسجل محدّث ألي أنشطة 

 االسم: _______________________________________________________

 التاريخ: ______________________________________________________

 الوقت: ______________________________________________________

 الموقع: ______________________________________________________

 مالحظات )ماذا ولماذا وكيف(:

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 االسم: _______________________________________________________

 ___________________________________التاريخ: ___________________

 الوقت: ______________________________________________________

 الموقع: ______________________________________________________

 مالحظات )ماذا ولماذا وكيف(:

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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 احتِفظ بسجل محدّث ألي أنشطة يتم القيام بها، بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

 االسم: _______________________________________________________

 التاريخ: ______________________________________________________

 ______________________________________________________الوقت: 

 الموقع: ______________________________________________________

 مالحظات )ماذا ولماذا وكيف(:

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 االسم: _______________________________________________________

 التاريخ: ______________________________________________________

 _____________________________________________________الوقت: _

 الموقع: ______________________________________________________

 مالحظات )ماذا ولماذا وكيف(:

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



 

 

تشارك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على نحو متزايد، في عمليات التوثيق والتحقيق، سعياً منها لجمع األدلّة ضدّ أولئك  

الكتّيب حول توثيق المجتمع المدني النتهاكات خطيرة لحقوق المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. ويوفّر هذا 

مبادئ وإرشادات وممارسات فُضلى لجمع وإدارة  (PILPGموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام )اإلنسان الذي تعدّه مج

المعلومات حول مواقف خطيرة لحقوق اإلنسان ألولئك الذين لم يتلقوا تدريباً مهنياً متخصصاً في ممارسات توثيق من هذا القبيل. وفي 

متناع عن التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وإحالتها إلى المهنيين المحترفين، إال أن حين يؤّكد هذا الكتيّب بقوة على ضرورة اال

وكمالذ  أخير، يجوز للجهات الفاعلة في المجتمع المدني  ،الممارسة العملية تُظهر أن هذا ليس ممكناً دائماً. وفي ظّل هذه الظروف فقط

غيرها، إذ يتعيّن عليهم أن يسعوا دائماً إلشراك مهنيين متى وحيثما كان ذلك النظر في االنخراط في ممارسات توثيق معينة وليس في 

 ممكناً. ولكنّهم قد يفعلون ذلك فقط من خالل االلتزام بالمبادئ األخالقية للتوثيق وإرشاداته الواردة في هذا الكتيّب. حيث تمّكن هذه

 ضياعار وتحديد المخاطر األمنية والحفاظ على مسرح الجريمة ومنع المبادئ المحققين غير الرسميين بالتقّيد بمبدأ ال ضرر وال ضر

نصاف في إمكانية استخدامها في عمليات اإل األدلة وإدارة المعلومات بطريقة تحافظ على السرية واألمن والقيمة اإلثباتية، مع التطلّع إلى

  وقت الحق.

، بوصفها شركة محاماة 2005، المرشحة لنيل جائزة نوبل للسالم في عام مجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العاموتعمل 

عالمية غير ربحية تعمل للصالح العام لتقديم مساعدة قانونية مجانية لعمالئها الذين يشملون حكومات وكيانات الدولة الفرعية ومنظمات 

قانون الدولي العام، والكتيّب والمواد اإلضافية التي يمكن المجتمع المدني. ولمزيد من المعلومات حول مجموعة السياسات الدولية وال

 www.publicinternationallawandpolicygroup.orgالوصول إليها مجاناً على اإلنترنت، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 


