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من  (PILPGالفريق المشترك لمجوعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام )صفحة الغالف: 

جنوب السودان وبريطانيا وأمريكا يعمل مع شيوخ تقليديين لتوثيق معلومات لصالح مسألة التحكيم 

 حول أبيي.
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 2016(، PILPGلمجوعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام )حقوق الطبع والنشر محفوظة 

 

أي جزء  حيث يمكن نسخاستخدام هذه الوثيقة.  السياسات الدولية والقانون الدولي العاممجوعة تشّجع 

 .على نحو مناسب اإلقرار بمصدرهامن هذه المواد مع 
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 مسؤولية إخالء
 

 

 المحتملة القضايا لجميع شامل عرض بمثابة تكون أن المجلّد هذا في المواد من المقصود ليس

 بالمجتمع تتعلق هامة جوانب مناقشة هو الكتيّب هذا من الغرض وإنما القضايا. هذهب المتعلّق لقانونل وال

 أساسية بجوانب االهتمام زيادة أجل من اإلنسان لحقوق خطيرة انتهاكات قوثّ يو قحقّ ي الذي المدني

 أو الطبّي الجنائي أوللتدريب القانوني أو  بديالا  الكتيّب هذا ي عتبر وال األنشطة. هذهل سالمةالو للجودة

 إلى للسعي بقوة ألفرادا عجّ ن شوالنفسي أو غير ذلك من أنواع التدريب ذات الصلة بالتحقيقات. 

 التحقيقات في سيشاركون واكان إذا ما بشأن قرار اتخاذ قبل والفنية القانونية المشورة على الحصول

الدولية  السياسات مجوعة وتعلن وحده. الكتيّب هذا على االعتماد وعدم بذلك القيام وكيفية والتوثيق

 والعواقب فعله تم شيء بأي يتعلق فيما كائن أو شخص أي تجاه امسؤوليتهإخالء  والقانون الدولي العام

ا  ،هفعل عن متناعاال أو هفعلب حاسمال تم أو هفعل تم شيء أي على المترتبة ا  أو كليا  على باالعتماد ،جزئيا

 .منه جزء أو هكلّ  الكتيّب هذا
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 وتقدير شكر
 

في هولندا  مجوعة السياسات الدولية والقانون الدوليإعداد هذا الكتيّب من قبل مكتب  تمّ 

استجابة لطلبات العديد من عمالئنا لتقديم المشورة بشأن ما إذا كانت ينبغي القيام بتحّرك وكيفية ذلك 

ن أو موثوق بهم وختصن مفي المكان محققوعند وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وال يوجد 

لمجموعة العمل الميداني  إلى خبرات، ويستند 2013المشروع في عام هذا . وبدأ الوقائعلتوثيق 

 تمع المدني في جميع أنحاء العالموبالتعاون مع منظمات المجالعام السياسات الدولية والقانون الدولي 

 على المستوى الدولي والمحليعمليات العدالة والمساءلة  في مجال العمل الذي نقوم بهيستند إلى و

)الجنائي(  رعيالشالطب م علأفراد ومؤسسات في مجاالت القانون و ومشاورات الخبراء من

ماريكا  ةهولندا، الدكتورن االثنين لمكتب ي  إشراف المدير  تحت ووالتكنولوجيا والتحقيقات الجنائية. 

 داليساندراتم تنسيق هذا المشروع من قبل فيديريكا ل ليه، ماك جونجدي هون والدكتور بريان 

 كويزبيل.  جورجيفا وجولينوإيلينا  وجولي فريزر كاوتشساندر من بمساعدة و

 

ونعرب عن امتناننا لمعهد الهاي للعدالة العالمية الستضافة المائدة المستديرة لخبرائنا في 

 هم وآرائهملافعأردود  بتقديماء الذين ساهموا ، ولجميع المنظمات والخبر2015أكتوبر/تشرين أول 

األمن في مجال ومحققين وخبراء  مزاولين قانونيين، بما في ذلك التي أعددناهامسودات العلى 

شاهد  (:IBA) ةمشروع نقابة المحامين الدوليو( WITNESSالذين ينتمون لمنظمة )تكنولوجيا الو
ومنتدى هيومن رايتس ووتش، ومنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، ومنظمة ، الفظائععيان على 

الهولندي، وباحثين  الجنائيمعهد الالمجتمع المفتوح، ولمؤسسة ومبادرة العدالة  العقوبات الفنزويلي،

ا  في كلية هارفارد للقانون. ونحن السياسات الدولية لمجموعة   للمنظمات الشريكةممتنون أيضا

شركائنا في الميدان لتعاونهم لوحقوق اإلنسان" أدوات توثيق ائتالف "حقيبة في العام  والقانون الدولي

 ع إضفاء الصبغة الفردية علىومشرتقصي الحقائق والمساءلة، و حول الخبراء المستمر، ولمجموعة

 في اإلرشاداتومعهد أكسفورد لألخالق والقانون والنزاع المسلح لتقديم مساحة الختبار هذه  ،الحرب

ا  هذا الكتيّب مؤلّفواستفاد لقد . ومزاولين متنوعينخبراء و أوساط من التشاور مع أعضاء مكتب  أيضا

مخاوف البسبب و. وردود األفعال واآلراء التي قدّموها المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

، حاالت أخرىالسرية في المحافظة على واتفاقات  واتفاقات عدم اإلفصاح منية في بعض الحاالتاأل

وما جميع. إلى الامتناننا  نا نعرب عن، ولكنجميع المساهمات بموجبه لن يكون باإلمكان الكشف عنف

لمعاوني البحوث في مجموعة الممتازة والصياغة هذا المشروع دون البحوث  إنجازكان باإلمكان 

لمجموعة السياسات اء األكاديميين دعم اثنين من الشركو، السياسات الدولية والقانون الدولي العام

يخت، ومن جامعة فريجي )أمستردام( وجامعة أوتروهما في هولندا، الدولية والقانون الدولي العام 

لى حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة األمريكية. ونحن نشكرهم ع مركز هارفارد كار لسياسات

 عملنا. تيسيرلسنوات عديدة من التعاون و
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 المصطلحات مسرد
 

 
 من صنع اإلنسان. أغراض/أشياء نِتاج بشري

 

تطبيق للهواتف الذكية يمّكن الذين ينشئون الصور الرقمية أو ملفات الفيديو من تضمين  CameraVتطبيق 

 أو الفيديو. وتشفير المعلومات حول إنشاء تلك الصورة

 

أو  جنائية أو معلومة توثيقية تفصيل مكان وجود أي معلومة، سواء كانة وبالتّ يصف بدقّ  تسلسل العهدة

إلى إلى سلطة التحقيق أو  الحظة تسليمه استالمها من قبل شخص إلىشهادة، من لحظة 

الوثيقة؛ والغرض الذي  تعاملوا معالناس الذين  وجميع؛ لحظة استخدامها من قبل محكمة

 الوثيقة. من أجله تعاملوا مع

 

 صور ملتقطة من مسافة قريبة لبنود أو تفاصيل مهمة. التصوير عن قرب

 

 الحوسبة السحابية

 

جهاز خادم حيث يتم استضافة البيانات على  الملفات ومزامنتها على اإلنترنتتخزين 

(server ).بعيد 

 

يترتّب على المحققين غير الرسميين واجب الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف  السرية

وي عتبر من الشخص الذي قدّم المعلومات.  المستنيرةعن المعلومات إال بعد أخذ الموافقة 

م المعلومات مقدّ يكون يجب أن وأهمية قصوى. ب أمراا بحظى محدّداتهاتوضيح السرية و

سرية تقييم أي التزامات قانونية على  محدّدات ةأيبمن البداية بشكل واضح على علم 

 عن طريق المقابلة وأي تقييم مادي خارجي.التي تّم جمعها عن المعلومات  باإلفصاح

 

 تفاصيلال

 

 الموضوع المستهدف بصورة ملتقطة عن قرب.

 

ألنشطة التي يمكن أن تزيد من قابلية لمن أي آثار سلبية غير مقصودة  يعني منع والحدّ  "ال ضرر وال ضرار"

 الناس لمخاطر جسدية ونفسية واجتماعية.تعّرض 

 

 أسلحة حادة األطراف

 )السالح األبيض(

 ات، المواد التي تشبه الرمح، إلى آخره.األمثلة على ذلك السكاكين، الزجاج، المفكّ  من

 

إضافة بيانات وصفية للصور التي يتم إنشاؤها مين تطبيق للهواتف الذكية ي تيح للمستخدِّ  EyeWitnessتطبيق 

 بسالم وأمان.

 

ا على النحو الذي صادفه أول شخص وصل إلى  التصوير التأسيسي تسجيل مسرح الجريمة بأكمله تماما

 المكان.

 

نظام تحديد الموقع 

 (GPSالعالمي )

قمراا صناعياا موضوعة في  24هو نظام مالحة باألقمار الصناعية مكّون من شبكة من 

 مدار حول األرض.

 

بة المحتملة المترتّ واآلثار السلبية  للفوائد ينوفهم كافي   كشفقوم على تموافقة أن الضمان  الموافقة المستنيرة

 السعي للحصول علىلماذا يجري وعملية، الالمعلومات، بما في ذلك طبيعة  على تقديم

 ؛المترتبة على ذلك المعلومات، وكيف سيتم استخدام هذه المعلومات والعواقب المحتملة

 طواعية دون إكراه من قبل آخرين.ت منح وأن الموافقة  وحقهم في رفض المشاركة؛
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تواصل  نشاءوإ لتحديد أفراد المجتمع ينن غير رسميمحققو همستخدميقد  األفراد الذين الوسيط

، والتغلب على الحواجز الثقافية واالجتماعية، وتحديد الضحايا المحتملين وغيرهم معهم

 من الشهود.

 

حقيبة أدوات كوبو 

(Kobo Toolkit) 

 وهو تطبيق مجاني.هو تطبيق مفتوح المصدر لجمع البيانات الميدانية 

 

مارتس تطبيق 

(Martus) 

 للمعلومات.البيانات الوصفية األصلية  للحفاظ على أمنعتبر هذا التطبيق أداة مفيدة ي  

 

ق غير بخصوصية تحت مراقبة المحقّ  يجب إجراء المقابالت والتقييم المادي الخارجي الخصوصية

عند الحديث  الرسمي. وليست الخصوصية ضرورية ألسباب أخالقية فحسب، ولكن أيضاا 

يجب وتقييمه.  يجريبالنسبة للشخص الذي  خجلةم  حرجة أو عن قضايا حساسة قد تكون م  

أثناء عملية جمع  توطيد الخصوصية والحفاظ عليها ينرسميالالمحققين غير  على

وجود ضباط الشرطة أو غيرهم من المسؤولين على وينبغي تقييم المعلومات بأكملها. 

وجودهم قد الضرر من واحتمال أن  وبناء على خلفية الظرف على حدة أساس كل حالة

وجود ضباط رسمي إلى الر اإلشارة في تقرير المحقق غير وتجد  . من نفعهأكثر يكون 

ضباط سجن أو غيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في  وأجنود  وأشرطة 

ا فقد يكون . ألي سبب كانالغرفة،  لتجاهل  وجودهم أثناء عملية جمع المعلومات سببا

أي أشخاص آخرين في الغرفة أثناء عملية جمع المعلومات، د وفي حال وجوالمعلومات. 

انتماءات هؤالء و ألقابو معرفة واضحة بشأن هويةينبغي أن يكون لدى مقدّم المعلومات 

 في التقرير. ة إلى ذلكشارمع األاألشخاص 

 

عن الجريمة مادي شيء هي مفهوم قانوني ي ستخدم لوصف مدى قدرة معلومة على إثبات  القيمة اإلثباتية

 المزعومة.

 

اضطراب الضغط النفسي 

 ما بعد الصدمة 

(PTSD) 

تحدث نتيجة إلصابة أو صدمة نفسية حادة،  المتواصلمن اإلجهاد العقلي والعاطفي حالة 

مستمر للتجربة، مع تبلّد االستجابة و طشِّ ن ر تذكّ و اضطراب النومعلى وعادة ما تنطوي 

ا ما تكون لآلخرين وللعالم الخارجي.  بما فيه الكفاية  ومتواصلة حادّةهذه األعراض وغالبا

 اليومية. الشخص حياة يكون لها تأثير كبير على بحيث 

 

 ذكريات مؤلمة.استثارة /استدعاءه عن طريق إثارة و/أو مفاقمة الكرب النفسي وأعراض إعادة الشعور بالصدمة

 

العاطفي الذي ينتج عندما يسمع الفرد عن تجارب  الضغطالصدمة الثانوي هو إجهاد  الصدمة الثانوية

تشبه أعراض الصدمة الثانوية  وإن أعراضآخر. فرد التي عانى منها مباشرة الالصدمة 

 .(PTSDما بعد الصدمة )الضغط النفسي اضطراب 

 

 جسدية أو نفسية أو عاطفية. في إصابةب قد تتسبّ للغاية  ربكةومهي تجربة مؤلمة  الصدمة 
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 مقدمة. 1
 
 

 

 بيان الغرض  1.1
 

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على نحو متزايد، في عمليات التوثيق تشارك  

ا منها لجمع األدلة ضد أولئك المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.  والتحقيق، سعيا

إرشادات وممارسات ف ضلى لجمع وإدارة المعلومات مبادئ وهو توفير  هذا الكتيّبوإن الغرض من 

ا لم يتلقّ  نيالذ حقوق اإلنسان ألولئكخطيرة لحول مواقف  ا مهنيا ا وا تدريبا في ممارسات متخصصا

د هذا الكتيب بقوة على ضرورة االمتناع عن التحقيق في انتهاكات توثيق من هذا القبيل. وفي حين يؤكّ 

ا المحترفين المهنيينإلى إحالتها حقوق اإلنسان، و ، إال أن الممارسة العملية ت ظهر أن هذا ليس ممكنا

ا. وفي ظّل هذه الظروف فقط وكمالٍذ أخير ظر في يجوز للجهات الفاعلة في المجتمع المدني النّ  ،دائما

ا لشمول مهنيين  هم أن يسعوااالنخراط في ممارسات توثيق معينة وليس في غيرها، إذ يتعيّن علي دائما

ا. ولكنهم قد يفعلون ذلك فقط من خالل االلتزام بالمبادئ األخالقية  متى لتوثيق لوحيثما كان ذلك ممكنا

الواردة في هذا الكتيّب. حيث تمّكن هذه المبادئ المحققين غير الرسميين بالتقيّد بمبدأ ال وإرشاداته 

األدلة وإدارة  ياعضضرر وال ضرار وتحديد المخاطر األمنية والحفاظ على مسرح الجريمة ومنع 

المعلومات بطريقة تحافظ على السرية واألمن والقيمة اإلثباتية مع التطلّع إلى إمكانية استخدامها في 

 . نصاف في وقت الحقاإلعمليات 

 

 مجتمعيةالحاجة ال 1.2

 

ا ألهمية وجود أدلة لدعم ادّ   عاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، وأنه في حاالت كثيرة إدراكا

من الجهات الفاعلة من  ةد متزايداعدأ تالمعلومات بسبب عدم وجود تحقيقات، فقد بدأ هذه تضيع

المجتمع المدني في المشاركة في أو إجراء عمليات التوثيق والتحقيق في االنتهاكات الخطيرة لحقوق 

اإلنسان. ويعود تاريخ توثيق المجتمع المدني لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان إلى أصول حركة 

دِّّ كبير ألغراض مختلفة على المستوى حقوق اإلنسان نفسها. وعلى الرغم من االستفادة منها إلى ح

المحلي، فقد بدأت التقارير والمواد التي جمعتها منظمات حقوق اإلنسان في تقديم مساهمات ملموسة 

لمشروع العدالة الدولية في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي. وعلى نحو 

للمساهمة في هيئات إقليمية لحقوق اإلنسان مثل  متزايد، فقد سعت جهات فاعلة في المجتمع المدني

محكمة البلدان األمريكية ولجنة حقوق اإلنسان والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، والمحاكم 

الجنائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورواندا، والمحكمة الجنائية 

 تلك الهيئات في عمليات التحقيق والمساءلة الخاصة بها. الدولية، وذلك في محاولة لمساعدة 

 

ولقد أدّت الزيادة السريعة في تكنولوجيا الهاتف النقال وانتشارها، والعهد الذي تلى ذلك من صحافة 

المواطن، إلى زيادة عدد األفراد المنخرطين في التوثيق والتحقيق في انتهاكات خطيرة لحقوق 

د الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تسعى للتفاعل مع آليات المساءلة اإلنسان. وبالفعل، لم تع  

ا جيداا التي تتناول التوثيق وجمع المعلومات حول  تقتصر على جماعات حقوق اإلنسان المدربة تدريبا

انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان بتفويض محدّد. إذ أدى انتشار تكنولوجيا الهاتف النقال إلى إغراق 

ئل اإلعالم بحجم ينمو باطراد من اللقطات، مما يسمح بتغطية شبه مباشرة )وبتفاصيل دقيقة وسا

وواضحة على نحو متزايد( ألحداث حقيقية. على سبيل المثال، سمح الربيع العربي بالقدرة على 
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ا متابعة األحداث عن ب عد أثناء وقوعها منذ أيامه األولى. وتشمل أمثلة أخرى جماعات تنّظم نفسه

لجمع المعلومات من أجل إظهار صلة قادة الدولة )السابقين( بانتهاكات حقوق اإلنسان وتزايد عدد 

 .الضحايا الذين يتقدّمون بالتبليغ لتبادل القصص حول الضرر الذي لحق بهم

 

ومن ناحية، فقد أدى النشاط المؤيد للحراك لمنظمات المجتمع المدني التي تعيش في مناطق  

ظّل أنظمة استبدادية إلى حدوث تحّسن في التغطية ووفرة في المعلومات. ولكن من  النزاع أو في

ناحية أخرى، فقد واجه ذلك ممارسات التحقيق والممارسات القضائية بعدد من المعضالت. فهل من 

الممكن استخدام المعلومات التي تم جمعها من خالل صحافة المواطن ألغراض اإلجراءات القضائية 

تطلبات الجودة الخاصة باألدلّة؟ وما هو دور هذه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في في ضوء م

عمليات التحقيق والتوثيق وآليات المساءلة؟ وما هو الوزن الذي يجب أن تحمله المعلومات التي 

 ؟المتبادل يحصلون عليها؟ وما هي المخاطر والتحديات التي يخلقها وجود تلك الجهات وتفاعلها

 

وما كان الحوار الدائر حول دور وعواقب "التحقيقات غير الرسمية" )راجع قسم  

ا مما هو عليه اليوم. وفي إحدى نهايات الطيف، يشير  المصطلحات أدناه( أكثر حيوية واستقطابا

أنه ال غنى عن التدريب  المهنيون المتخصصون على مستوى رفيع، وهم مصيبين في ذلك، إلى

التحقيق في خبرة الحققين المخضرمين الذين لديهم باع طويل من سنوات التقني وحتى أن الم

يواجهون صعوبات معقدة في الجهود التي يبذلونها ألداء تفويضهم الرسمي. وتشمل هذه الصعوبات 

 الطبيعة المعقدة جداا لالنتهاكات والجرائم قيد التحقيق، وارتفاع مستوى المعرفة والخبرة الالزمة لفهم

بعض السياقات التي تجري فيها هذه  وعدم القدرة على العمل في نواع األدلة المطلوبة،معايير وأ

االنتهاكات. وعلى الطرف اآلخر من الطيف، تحدّد أصوات واعدة، على نحو صائب، الفرصة التي 

توفّرها هذه الزيادة في مشاركة المجتمع المدني للتوثيق والتحقيق في الحاالت التي لوالها ما كان 

 .يتم معالجتها وتقديم مساهمات مفيدة لتجميع معلومات عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسانس

 

ا حول و  صحافة المواطن والمحققين غير وجود الرغبة في مدى ال يتّخذ هذا الكتيّب موقفا

الرسميين. وإنما بالنظر إلى أن هذه الممارسة تحدث وأن لها قيمة مفيدة عظيمة من حيث المبدأ في 

ظروف معينة عندما تتم بطريقة آمنة ومنظمة ومناسبة، يهدف هذا الكتيّب إلى تقديم إرشادات  ظل

ومساعدة عملية ألنشطة التحقيق غير المحترفة للحدّ من المخاطر المرتبطة بتوثيق انتهاكات حقوق 

  .اإلنسان وتعظيم القيمة اإلثباتية والقيمة االستداللية للمعلومات التي تم جمعها

 

ويهدف هذا الكتيّب إلى توجيه أولئك الذين يصادفون معلومات حول )أو شهدوا بأنفسهم(  

انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان عندما ال تتوافر في الحال سلطة تحقيق رسمية ومهنية مع وجود 

خطر بأن تصبح هذه المعلومات غير متاحة أو ال ت ع د صالحة. وإن هذا الكتيّب ليس، وال ينوي أن 

أو النفسي أو الطبي أو غير ذلك من أنواع التدريب ذات  الجنائيون، بديالا للتدريب القانوني أو يك

الصلة بالتحقيقات. بل على العكس من ذلك، فإن هذا الكتيّب يقدّم النصح بشكل صريح لألفراد 

من وغيرهم  يوالقانون الجنائيو يالطبالمجال بالرجوع واإلذعان ألصحاب المهن المختصين في 

 المحترفين المؤهلين إلى المدى الذي تسمح به الظروف. 

 

وعالوة على ذلك، وبشكل ال لبس فيه، يضع هذا الكتيّب حدوداا واضحة بشأن ما هو أخالقي  

وممكن فعله عند جمع المعلومات عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان دون الحصول على تدريب 

هذا الكتيّب األفراد أو الجماعات على السفر إلى مواقع تقع مناسب و/أو تفويض رسمي. وال يشّجع 
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فيها انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان من أجل توثيقها، إال إذا تم منحهم تفويض رسمي من قبل 

ا ألفراد المجتمع المدني  ّمم هذا الكتيّب أساسا سلطات مختصة. بل على العكس من ذلك، فقد ص 

 .لتي تقع فيها انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسانالمتواجدين بالفعل في المنطقة ا

 

لذلك، نظراا إلى حقيقة أن الفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة ونشر محققين محترفين هي  

ا  ا أمنيا أساسية للحفاظ على األدلة؛ ونظراا ألنه في البلدان والمناطق التي تشهد اضطرابات وانفالتا

ا ما ي م ا على نطاق واسع، غالبا نع المحققون المحترفون من الوصول إلى مسرح الجريمة أو ال وعنفا

يمكن نشرهم مباشرة في أعقاب هجوم؛ مما يؤدي إلى تمّكن جهات فاعلة محلية من الوصول إلى 

المعلومات حول انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ونظراا ألن المحققين غير الرسميين قد يفتقرون إلى 

مناسب مع المعلومات التي يكونوا على تماس معها؛ ونظراا ألن  التدريب و/أو الموارد للتعامل بشكل

ا ما يكون النتيجة المؤسفة لمثل  ضياعتلّوث أو  هذه الظروف، فإن هذا الكتيّب المعلومات الهامة غالبا

سلسلة من اإلرشادات والممارسات الف ضلى بشأن كيفية التعرف على المعلومات الخاصة  يقدّم

 بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وكيفية جمعها وإدارتها وتخزينها.

 

وإن األمر الجديد الذي جاء به هذا الكتيّب هو أنه يشّكل أول مجموعة شاملة من المعايير  

يق في انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان من قبل جهات فاعلة في والممارسات الف ضلى من أجل التحق

 ةفكلّ الم)سواء  حقوق اإلنسانالجهات الفاعلة المكّلفة ب أساساا  ال تستهدف (1المجتمع المدني والتي: 

ا  األمم المتحدة السامية مفوضية ، مثل دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان التابعة لمكتب رسميا

 منظماتها توزعو بشكل غير رسمي، كما هو الحال مع المواد التدريبية التي لحقوق اإلنسان، أ

)كما هو الحال مع  يمةجربمحددة  وليست( 2في الميدان(.  همنشر قبللباحثين على احقوق اإلنسان 

ي ، أو دليل التقصّ والتحقيق فيه توثيق العنف الجنسي في حاالت النزاعحول  البروتوكول الدولي

، قاسية أو الالإنسانية أو المهينةالأو العقوبة المعاملة لتعذيب وغيره من ضروب لعالين والتوثيق الف

ا معروف ال  (."بروتوكول اسطنبول"باسم أيضا

 

 الجمهور  1.3

المجتمع المدني  منظماتدليل ألعضاء أن يكون بمثابة في المقام األول  الكتيّبهذا من  ي قصد

ا التي، وإن لم يكن هدف ا تنظيمي ا ا  ا تشارك في عمليات جمع المعلومات لغرض توثيق  إال أنها، لها رئيسيا

، على سبيل المثال، موظفي هذا . ويشملبشكل غير رسمي انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان

ا ت ال تعتبرالمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية التي  ا رئيسي وثيق انتهاكات حقوق اإلنسان هدفا ا

 نالمجتمع المدني أو موظفي المنظمات غير الحكومية الذي منظمات الكتيّبهذا  وال يستهدف. لها

ا توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان  يعتبرون ا  غرضا سوف الفاعلة . ونحن نفترض أن هذه الجهات رئيسيا

ا تلقّ ت ا داخليا ويكون ذلك ، المنظمات التي تنتمي إليهاالتي تتبعها الف ضلى على الممارسات  ى تدريبا

ا ليالئم  التدريب لتلك أداة مفيدة بالنسبة  ، يمكن أن يوفّر الكتيّب. ومع ذلكاواحتياجاته قدراتهامصمما

ا  الجهات ألغراض  ةبطريقة غير مخصصالف ضلى مجموعة من الممارسات  يعرضأنه  حيث، أيضا

بدون بصفتهم الشخصية و ونعملي األفراد العاديين الذين هذا الكتيّبوال يشّجع التدريب الداخلي فقط. 

جمع المعلومات ألسباب تتعلق بالسالمة، وليس  عملياتاالنخراط في  علىدعم من شبكة أو منظمة 

ا فحسب، فيما يتعلق بسالمتهم   (.سالمة أولئك الذين يتفاعلون معهم )الضحايا والشهود ولكن أيضا

 

 المصطلحات 1.4
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إن مصطلحات هذا الكتيب هي نتيجة اختيارات دقيقة من قبل المؤلفين على أساس مشاورات 

االنتهاكات الخطيرة مكثفة مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والخبراء في مجاالت محاسبة 

 .هاوتوثيق فيها والتحقيقلحقوق اإلنسان 

 

 التحقيق والتوثيق 1.4.1
 

إن الحديث عن "التحقيق من قبل جهات فاعلة في المجتمع المدني" يمكن أن يكون مضلالا 

سوى  ال يمكن أن يقوم بهفكرة نشاط  إلىمصطلح "التحقيق" إذ يشير ومثيراا للجدل على حٍد سواء. 

 تخضعوعالوة على ذلك،  مستوى رفيع من المهارة والتدريب.ب يتمتعون محترفونأشخاص 

يهدف إلى أن أو  قهحقّ أن ي هذا الكتيّبما يمكن ل تتجاوزجنائية لمعايير قانونية وإجرائية التحقيقات ال

ال يستطيع أحد بينما ف. استفحال الخالفتضليل وال الكلمة هذه الاستخدام وليس المقصود من . تحقيقه

ا سوى الخبراء المدربو ا  ن تدريبا رسمية"  "تحقيقات يجري أن ممن يتصرفون بصفتهم الرسمية مهنيا

 زيادةالقدرة على ب يحظىااللتزام بمعايير التحقيق الجنائي إال أن ألغراض المساءلة الجنائية، 

وزن ودور هذه المعلومات في إطار ام المعلومات التي تم جمعها. ولكن الموثوقية وإمكانية استخد

ضمن يلن  هذا الكتيّبوإن اتباع معايير مسألة قرار قضائي فقط،  جنائية في حد ذاتها هوالعملية ال

 أدلة" في المحاكمات.كقبول المعلومات "

 

لتوثيق  ز العملية الكليةجمع المعلومات من خالل معايير اإلثبات العالية أن تعزّ ومن شأن 

خطيرة لحقوق اإلنسان من خالل تعزيز نوعية المعلومات التي تم جمعها، وتوسيع النتهاكات اال

. وعالوة على ذلك، هناك فصل وخارجه العملية الجنائيةإطار ت في إمكانيات استخدام هذه المعلوما

مستوى الحاصلين على ( من قبل مجتمع أن تستخدم يجبكيف )وكلمة "التحقيق" استخدام بين طريقة 

من قبل فيها والتحقيق الرسمية، والطريقة التي يتم استخدامها  سلطات القانونمن  تدريب عالٍ 

اللغة  لي الئم عن قصدمصطلح "التحقيق" ولذلك، ي ستخدم . ذا الكتيّبيستهدفه هالجمهور الذي 

صراحة أنه  يوّضح، في حين إليه لوصولإلى ا الذي يهدف هذا الكتيّبقبل الجمهور  منالمستخدمة 

واإلجراءات للتحقيق ممارسة المهنية الهذا المصطلح في سياق ب المتصلةمعايير الال يهدف إلى إنكار 

 .القانونية

 

في  ي ستخدم فيها مصطلح "تحقيقات" المجتمع المدنيوعالوة على ذلك، فإن الطريقة التي 

وقصص الضحايا والمواد  ارح الجريمةتوثيق مسهذا ق". ويشمل يوثتمصطلح "ال تكافئ تيّبكهذا ال

ياألخرى ذات الصلة.   "جمع المعلومات". وهماو الحقائق" ي"تقصّ  ويتم كذلك استخدام مصطلح 

 نفس األنشطة.بإلى حد كبير  انتعلقي

 

 مقابل المحققين ون األوائلالمستجيب 1.4.2
 

 الكبير التحديكان فقد . أمر مقصود كذلك" هو ين"محققين غير رسمي إن اختيار مصطلح

"، على األوائل المستجيبينوإن مصطلح ". التحديد على حٍد سواءإيجاد مصطلح يتسم بالشمول و

ا مصطلح عتبرالذي ي  سبيل المثال،  ا  ا حيث أن للغاية.  داا في مجتمع العدالة والمساءلة، قد يكون مقيِّّ  شائعا

مع المعلومات حول انتهاكات  يصبحون على تماسالذين أولئك ستبعد كان سيمصطلح استخدام ذلك ال

 ق.يوثتال سلسلةحقوق اإلنسان في وقت الحق في 
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ا يكون المستجيبون األوائل وفي الحاالت المتعلقة باالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإل نسان، غالبا

الجهات الفاعلة العاملة في المجال اإلنساني. وفي حين أن بعض هذه الجهات الفاعلة اإلنسانية هم 

ال  تفويضهم اإلنسانيتنشغل في آليات المساءلة على العديد من المستويات، يشعر البعض اآلخر أن 

عتمد تقدرتهم على العمل في سياقات العنف  ألنمذنب" المع جمع المعلومات عن الجانب " يتماشى

كل منظمة ما إذا كانت ستشارك في يعود األمر إلى و 1صورتهم "المحايدة" لدى اآلخرين.على 

الجهات مشاركة  يناصروال  يشّجعال  على أنه نظر إلى هذا الكتيّبينبغي أن ي  و. أنشطة التوثيق

في االنخراط  في حال أرادت تلك الجهات لكن. ونصافاإلآليات  فيالمجال اإلنساني الفاعلة في 

 ادئ األخالقية واإلرشادات العملية في هذا الكتيّب. اتباع المبب اهصحن  فيتم ، الوقائعتوثيق 

 

 "غير مدرب"مقابل  "غير رسمي" 1.4.3
 

" لوصف "التحقيقات" و"المحققين" في هذا الكتيّب تم كذلك اختيار مصطلح "غير رسمي لقد

يجانب الصواب فيما يتعلق  "غير مدربين" قدمصطلح  "غير مدربين" ألنبعناية بدالا من مصطلح 

في حين أنه في العديد من السياقات من اإلنصاف و. التوثيق بتجربة بعض األفراد العاملين في مجال

 هؤالء الالعبينإما أن متزايدة في سياقات إال أنه دربين، غير م ونكونبأن الموثقين سي االفتراض

ا ذاتدريب ونتلقي ينالفاعل ا بأن صلة ) ا قد تختلف(، واألهم  المذكورةالتدريبات  مدى مالءمة/جودةعلما

ا  ون فيها وجودالتي هم موظائف الذوي المهارات العالية في  محترفين من ونكوني ما من ذلك، غالبا

انتهاكات حقوق  ونقوثّ ي إن العديد من الالعبين الذينفي المقام األول. في سوريا، على سبيل المثال، 

غالبية الموثقين في كل مكان،  ونمثليال  وفي حين أنهموقضاة محليين.  محامينو هم أطباءاإلنسان 

طلح "غير مصيختار الكتيّب من ذلك،  بدالا و. ى غير مناسب"غير مدربين" بد إال أن مصطلح

 من مؤهالت الشخص المعني. بدالا التوثيق طبيعة جهود التحقيق و " الذي يصفرسمي

 

 دلةاألمعلومات مقابل ال 1.4.4
 

ا ما يستخدم هذا الكتيب كلمة "معلومات" حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بدالا  غالبا

ا منمن "األدلة"  ومن (. لمعرفة المزيد عن إدارة التوقعات 2.1.7القسم إدارة التوقعات )انظر  انطالقا

لمعايير الواردة في يرقى ل، حتى لو كان ينمن قبل محققين غير رسمي المهم أن ندرك أن ما يتم جمعه

محكمة مباشرة، على الرغم من الفي  الدعاوي القضائيةإلى  هجد طريقيلن ففي الغالب ، هذا الكتيّب

ا أنه قد يكون ال يزال ضروري التمييز بين المعلومات  ن هذاغير أ رق غير مباشرة أكثر.بطقضية لل ا

، وهي دقتهاو موثوقيتهاو مصداقيتهاو اأهميتهبأن معايير أقل تنطبق فيما يتعلق ب يوحيال  واألدلة

                                           
هولندا  -انظر مارك دوبوا، "الحماية المدنية والمناصرة )المدافعة( اإلنسانية: استراتيجيات ومعضالت )خاطئة؟(" أطباء بال حدود  1

-http://odihpn.org/magazine/civilian-protection-and-humanitarian-advocacy متاح على الرابط، 2007تموز/يوليو 

strategies-and-false-dilemmas/ ، ،وغابور رونا، "امتياز اللجنة الدولية للصليب األحمر في عدم اإلدالء بالشهادة" السرية في العمل

؛ وستيفن راتنر، "هل يجب تسليم تقارير 2005مع المحاكم الدولية"، ؛ كيت ماكينتوش، 'مالحظة للمنظمات اإلنسانية حول التعاون 2004

؛ وستيفان جانيت، "االعتراف 2013لجنة الصليب األحمر الدولية عن الزيارات إلى المحتجزين إلى مستشار الدفاع للجنة العسكرية؟"، 

قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة"،  وهو قرار مهم من -بالقاعدة الراسخة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول السرية 

؛ وتوني بفانر، "التعاون بين https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jqhq.htm متاح على الرابط، 2000

متاح على الرابط  2006لجان الحقيقة واللجنة الدولية للصليب األحمر"، 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-862-p363.htm  ؛ وآن ماري الروزا المنظمات

 متاح على الرابط 2006اإلنسانية والمحاكم الجنائية الدولية، أو محاولة تربيع الدائرة، 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-861-p169.htm.  
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ا  فإن ضمان الجودة هو مسألة قضائية. لذلك، العمليات غير الحاسمة في القانون غير الجنائي أو  أيضا

ا واستخدام المعلومات في مجموعة متنوعة من الحاالت.  يتيحسوف  ممارسة جيدة ألنه لذلك،  وفقا

 يساعد" خيطبمثابة "فقد تغدو تم جمعها بشكل صحيح، ما ، فإنه إذا المعلومات دليالا  لم تصبح إنحتى 

 2.أدلة تعتبر بمثابةموقع والحصول على المعلومات التي قد وتعيين نهم من تحديد مكّ يالمحققين و

 

 التحقيقات غير الرسمية والتحقيقات الرسمية 1.4.5
 

إن العالقة بين الجمهور المستهدف بهذا الكتيّب والمحقّقين الرسميين هي عالقة يتم تحديدها 

الخاصة  والقواعد اإلجرائية التفويضهذا التحديد على يتوقف من قبل المحققين الرسميين أنفسهم. و

نوعية هذه  غير أن. ينرسميالالمحققون غير  يجمعهانوعية المعلومات التي على ، وليس بهم

المحققين الخاصة بجراءات اإلو ح التفويضييت ماؤدي إلى تعزيز التعاون عندتالمعلومات قد 

بشأن البروتوكول الدولي  كما ينص. على سبيل المثال، ينرسمياللتفاعل مع المحققين غير االرسميين 

التي القطاعات ]للعدالة[  ةمتعدد مقاربةال"فإن  ،حاالت النزاع التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في

لتحقيق  أساسية ت عتبرالصحيين والمحامين والشرطة والقضاء"  المختصينتضمن التعاون بين ت

مة في تحسين التنسيق واتساق إلى المساه هذا الكتيّبيهدف ، على غرار ذلكو 3العدالة للضحايا.

 رسمي.الوغير  على المستوى الرسمي، المعنيينالمقاربة بين جميع أولئك 

 

 منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 1.4.6
 

ا ما   على مصطلح "المجتمع المدنيمنظمات "مصطلح  يجري تفضيلفي هذا الكتيّب، غالبا

ا  4،األخير حيث أن المصطلح السابق هو شامل لهذا المصطلح ،"حكوميةغير  منظمات"  ويشمل أيضا

هذين م استخديتم اال لكن ول نفسها من خالل وضع قانوني رسمي. التشكيالت التي لم تشكّ 

عند التعامل مع إال  "منظمات غير الحكومية" مصطلح ماستخدحيث ال يتم ابالتبادل،  المصطلحين

 لمنظمات غير الحكومية.القانوني لوضع بال تتمتعجهات فاعلة 

 

النتهاكات ل السياسات الدولية والقانون الدولي العاممجموعة مواد التوثيق الخاصة ب 1.5

 الجسيمة لحقوق اإلنسان 

 

باإلضافة إلى الكتيّب الحالي، تشمل موارد مجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام 

هذا عرض حيث يالخاصة بتوثيق االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان عدداا من األدوات اإلضافية. 

قيقات معايير التحبوضوح كتيّب توثيق المجتمع المدني النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، الكتيّب، 

                                           
، أكاديمية فلوك كتيّب حول مساعدة المحققين الجنائيين الدولييند )محرر(، وكريستيان أكسبو نيلسن، وجان كيه. كليفنر، ماريا نيست 2

متاح على الرابط (، 2011) 54بيرنادوت، 
http://folkebernadotteacademy.se/Documents/Kunskapsomr%C3%A5den/Rule%20of%20Law/A%20Hand

book%20on%20Assisting%20International%20Criminal%20Investigations.pdf. 
)المملكة المتحدة: مكتب الخارجية والكومنولث،  البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع 3

متاح على الرابط (، 2014حزيران/يونيو 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf 
(، UNDPيوجد تعريف لمصطلحي "منظمات المجتمع المدني" و"المنظمات غير الحكومية" من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) 4

احتماالت للتعاون بين دول الجنوب: "المنظمات غير الحكومية" و"منظمات المجتمع المدني": مالحظة تتعلق بالمصطلحات، الملحق األول، 

 .http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH03%20Annexes.pdf متاح على الرابط



16 

 

في يسهل حملها وأكثر بطريقة مرئية  عرضها. وباإلضافة إلى ذلك، يتم غير الرسمية التي تم جمعها

على . وعالوة المصاحب لهذا الكتيّب "توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسانحول الدليل الميداني "

 بإنتاج الشركاءمن  ائتالفإلى جانب  قامت مجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العامذلك، 

 حقوق اإلنسان.توثيق أدوات  حقيبة

 

وإن حقيبة أدوات توثيق حقوق اإلنسان هي بوابة إلكترونية متعدد القطاعات وتفاعلية في 

الموجودة التوثيق موارد  بحيث توفّر لهم، الميدانفي ق حقوق اإلنسان يوثالقائمين على تمتناول 

 وسيساعد. ذات مصلحة في مجال التوثيق والدعم المستمر من جهات أخرى الف ضلى والممارسات

ق في مختلف يوثفي مجال التدوات على كسر الحواجز بين أصحاب المصلحة حقيبة األمشروع 

عن طريق إنشاء مجموعة متعددة القطاعات  قيوثتالقطاعات وزيادة التعاون والتنسيق في جهود ال

 ايةرعتمت لتوثيق حقوق اإلنسان. وقد  واسعمقبولة على نطاق وأدوات وطرائق من ممارسات 

وزارة مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل بالموارد البشرية من قبل حقيبة أدوات توثيق 

ق انتهاكات يوثالالزمة للقائمين على تلموارد بوابة إلكترونية لبمثابة يكون سوالخارجية األمريكية، 

مجموعة  ، وهي:من عشر منظمات شريكة متنوعةائتالف ذ المشروع نفّ قد حقوق اإلنسان. و

التحالف و؛ (HLC) مركز القانون اإلنسانيو (؛PILPGالسياسات الدولية والقانون الدولي العام )

الجمعية األمريكية لتقدم والدولية؛ ( OutRight Actionومنظمة )؛ (ISCS)الدولي لمواقع الضمير 

(؛ SecDev Cyber) سايبر ؛ وسيكديف(SecDevسيكديف ) مؤسسةو(؛ AAASالعلوم )

مشروع و(؛ PHRأطباء من أجل حقوق اإلنسان )و(؛ HHIمبادرة اإلنسانية في جامعة هارفارد )وال

 .شاهد عيان على الفظائع(: IBA) ةنقابة المحامين الدولي

 

مجموعة السياسات لوإن جميع هذه المواد متاحة أو ستكون متاحة على الموقع اإللكتروني 

، في قسم "إدارة المعرفة"، تحت عنوان www.pilpg.orgعلى  الدولية والقانون الدولي العام

 .بات""األدوات والكتيّ 

 

، بما في ذلك امةية همبادئ أخالقية وتحقيق الثانيالفصل يناقش ، الكتيّبوفيما يتعلّق بهذا 

ة وإعادة مالتعرض للصدمخاطر والسرية والموافقة المستنيرة،  ومفهومي، ال ضرر وال ضرارمبدأ 

في سياق التفاعل مع السكان  مزّودي الخدمات، وأهمية وجود نظام إحالة إلى الشعور بالصدمة

ا الفئات الضعيفةالمصابين بصدمات و ا هذا ، يناقش الطابع العام لهذا الكتيّبمع  . وتمشيا  الفصل أيضا

تم جمعها. يلمعلومات التي ل تسلسل العهدةع للحفاظ على إمكانية تتبّ  بذل جهودأهمية إدارة التوقعات و

هي ما وأهمية مرحلة اإلعداد والتخطيط، وكيفية إجراء تقييم المخاطر،  الثانيالفصل يناقش ، أخيراا و

لتفاعل الذين ينبغي ا األشخاص ار، وكيفية تقييم من همالتي ينبغي أخذها في االعتبالترتيبات األمنية 

 واسع نطاق.في سياقات العنف  هممع

 

ة أو وثائقي معلوماتجمع ينبغي )أو ال ينبغي(  ومتى كيفعلى  الثالثز الفصل يركّ و

ا عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. ويوفّ  جنائيةأو معلومات  معلومات الشهود ا  ر توجيها  حول عمليا

الفيديو، الفوتوغرافية والمصورة بالرقمية وو ورقيةللمعلومات ال التوثيق الصحيحو التعّرف على

ينبغي أو ال ينبغي الخطوات التي ما هي ، وعليهوكيفية توثيق وتسجيل مسرح الجريمة للحفاظ 

أشخاص تعرضوا و حياتهم وأشخاص فقدوا جسديةصابات أشخاص تعرضوا إل مصادفة عند هااتخاذ

مثل األسلحة النارية أو غيرها من  نِّتاج بشريواالجتماعي )الجندر(، نوع الو قائم على الجنس عنفل

ا  ه القارئ خالل وجّ يمع ضحايا وشهود العنف، و تالتفاعال األسلحة. ويتناول هذا الفصل أيضا
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هي ، وما هاوالتعامل مععلى الصدمات كيفية التعرف وضحية، الشاهد أو مقابلة اللمختلفة المراحل ال

االحتياطات الخاصة التي يجب اتخاذها عند التعامل مع القاصرين وضحايا العنف الجنسي والقائم 

 .نوع االجتماعيالعلى 

 

 هاوكيفية التحقق من جمعهاأهمية اإلدارة السليمة للمعلومات التي تم الرابع ويناقش الفصل 

مع إيالء اهتمام خاص  جمعهاتي تم وكيفية ضمان سرية المعلومات ال اوتخزينه فهرستهاوكيفية 

 همجمع سياقفي  ينرسميالغير  ونالمحقق تفاعل معهمياألشخاص الذين من الشخصي وأمن ألبا

نماذج ر الكتيب للقارئ أدوات فعلية )مثل ، يوفّ الف ضلى باإلضافة إلى تقديم الممارساتولمعلومات. ل

باستخدام التكنولوجيا الجديدة التي تساعد في وصي يو تسلسل العهدة(،نماذج و المستنيرةالموافقة 

 خطيرة لحقوق اإلنسان وتوثيقها.انتهاكات  في التحقيق
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 المدني المجتمع به يقوم الذي للتوثيق األخالقية المبادئ .2
 

 

ال ضرر وال الهامة، بما في ذلك مبدأ  يةيستكشف هذا الفصل المبادئ األخالقية والتحقيق

ومخاطر التعرض للصدمة السرية والموافقة المستنيرة،  ومفهومي التلفمخاطر العبث أو و ضرار

وإعادة الشعور بالصدمة، وأهمية وجود نظام إحالة إلى مزّودي الخدمات في سياق التفاعل مع 

ا أهمية إدارة التوقعات وبذل  السكان المصابين بصدمات والفئات الضعيفة. ويناقش هذا الفصل أيضا

للحفاظ على إمكانية تتبّع تسلسل العهدة للمعلومات التي يتم جمعها. وأخيراا، يتطّرق ألهمية جهود 

مرحلة اإلعداد والتخطيط، وكيفية إجراء تقييم المخاطر، وما هي الترتيبات األمنية التي ينبغي أخذها 

العنف واسع في االعتبار، وكيفية تقييم من هم األشخاص الذين ينبغي التفاعل معهم في سياقات 

 نطاق.ال

 

 المبادئ العامة لتوثيق المعلومات 2.1

 

ال يتناول هذا القسم عدداا من المبادئ العامة لجمع المعلومات وتوثيقها، بما في ذلك مبدأ 

 .ومبادئ السرية واإلحاالت فقة المستنيرةومبدأ الموا ضرر وال ضرار

 

 ال ضرر وال ضرار 2.1.1 
 

أهم مبدأ عند جمع المعلومات أو األدلة. ويشمل هذا عدم ي عتبر مبدأ "ال ضرر وال ضرار"  

 ينرسميالالمحققين غير  وأالمجتمعات المحلية  وأالوسطاء  وأالشهود  وأإلحاق أي ضرر بالضحايا 

انتهاكات خطيرة لحقوق  أي شخص آخر يشارك في جمع المعلومات عن وأالزمالء  وأاآلخرين 

ا بعدم إلحاق أي ضرر أو  ،اإلنسان يتم عدم اإلضرار بأي من المعلومات التي  النفس. ويشمل أيضا

ضرورة  االعتبارفي مع األخذ ، معلومات جنائيةشهادة أو مادية أو متعلقة ب ت، سواء كانمصادفتها

ا تحقيق التوازن   تلك إتالفألدلة ومخاطر العبث أو االحاجة إلى الحفاظ على المعلومات/بين دائما

غير  نمحققيال جميعهذا هو المبدأ األساسي لنشاط وإجراءات غير سليمة. اتباع األدلة ذاتها من خالل 

 في جميع األوقات.االلتزام به ويجب  ينالرسمي

 

منع وتقليل أي آثار سلبية غير مقصودة إن المقصود بمبدأ "ال ضرر وال ضرار" هو و 

وقد  5التي يمكن أن تزيد من قابلية تعّرض الناس لمخاطر جسدية ونفسية واجتماعية.لألنشطة 

إحالة اتخاذ إجراءات، على سبيل المثال من خالل تقديم اإلسعافات األولية أو  يستدعي هذا المبدأ

ا ون إلى خدمات مزودي الرعاية الصحية. آخري ة منع أو تقليل اآلثار السلبيفقد يستدعي للظروف،  تبعا

ا  ا عدم بقرار  اتّخاذ أيضا يؤدّي اتّخاذ إجراء إلى ، على سبيل المثال عندما اتّخاذ أي إجراء مطلقا

 ضرر. لمخاطر وقوعأو اآلخرين تعريض النفس 

 

                                           
كانون  18) 11، 2015ؤون اإلنسانية، خطة االستجابة االستراتيجية للجمهورية العربية السورية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الش 5

متاح على الرابط (، 2015أول/ديسمبر 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2015_SRP_Syria_EN_AdvanceCopy

_171214.pdf 
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ا و  أن يتم جمع وتوثيق معلومات عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان لخدمة  ينبغي دائما

هذا إشراك ويعني  بحدّ ذاته.جمع النتهاكات، وليس من أجل االلمتضررين من ل الف ضلى مصالحال

انتهاكات خطيرة لحقوق  عنهم ومجتمعاتهم المحلية لغرض التحقيق وتوثيق معلومات رِّ األفراد وأس  

 يترتّب عليهمقلل قدر اإلمكان أي تأثير سلبي قد ت، والضحايا إلى العدالةزيد وصول تطريقة باإلنسان 

يبذل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، يجب أن بشأن عند توثيق معلومات و .قيوثتعملية البسبب 

عن  يتسببون بهللحد من الضرر الذي قد  وأ ين جهدهم لعدم التسبب بأي ضرررسميالن غير المحققو

 6من خالل وجودهم أو تفويضهم.غير قصد 

 

ا و  لهذه الغاية، ينبغي على المحققين غير الرسمي كحدّ أدنى: تحقيقا

ا كأولوية أولى. .1 ا مهنيا  عرض أو ترتيب رعاية )صحية( فورية مدّربة تدريبا

 جمع المعلومات.لإجراء تقييم مخاطر قبل القيام بأي عملية  .2

مستعدّون انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان  ونوثقالذين يفريق الأعضاء أن تأكد من ال .3

 ى حد ممكن.جمع، إلى أقصالبشكل مناسب قبل االنخراط في أنشطة ومدّربون 

من الضحايا والشهود قبل أي عملية لجمع المعلومات،  المستنيرةالحصول على الموافقة  .4

وضمان الحصول على الموافقة على أي نشاط معيّن مثل تسجيالت الصوت/الفيديو أو 

 التقاط الصور الفوتوغرافية. 

 حماية هوية وسالمة الضحية أو الشاهد، وكذلك المعلومات الموثقة. .5

ا التصر .6 سالمتهم وأمنهم  الحفاظ على ف باحترام ومهنية وتعاطف تجاه اآلخرين، ودائما

 في االعتبار.وأخذ ذلك 

بشكل تام وقف التو إعادة الشعور بالصدمةعالمات االضطراب العاطفي أو  البحث عن .7

 .حسبما يقتضيه الحالق يوثالمقابلة/الت أو تأجيل إجراءالتوقف لبرهة أو 

ضحايا أو الشهود بشكل خاص )ال الضعفاءشخاص األاالمتناع عن جمع المعلومات من  .8

نوع السيما األطفال وضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على ، والالمصابين بصدمات

 عالمات الصدمة النفسية(.عليهم تظهر االجتماعي ممن 

أو الوصي القانوني،  ن أو كليهماتجنب التفاعل مع القاصرين دون وجود أحد الوالدي .9

 ختصين. لملألشخاص اوترك التفاعل مع األطفال المصابين بصدمات نفسية 

القائم العنف اتخاذ احتياطات خاصة عند العمل مع ضحايا أو شهود العنف الجنسي و .10

 النوع االجتماعي.على 

أنفسهم واآلخرين من خالل تأمين مسرح الجريمة من المخاطر  عنمنع الضرر  .11

 بل الدخول.المحتملة ق

 التخطيط واإلعداد بشكل كاف. .12

 

جميع في استراتيجيات لضمان تطبيق مبدأ "ال ضرر وال ضرار" أثناء عملية التوثيق وقد تم تضمين 

 .هذا الكتيّبأنحاء 

 

 الموافقة المستنيرة 2.1.2

                                           
البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع: المعايير األساسية  مكتب الخارجية والكومنولث، 6

متاح على الرابط (، 2014) 29، للممارسات الفضلى لتوثيق العنف الجنسي كجريمة بموجب القانون الدولي
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf 
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جمع المعلومات عن انتهاكات  عندأمر بالغ األهمية  المستنيرةمراعاة مبدأ الموافقة إن 

النظر عن طبيعة المعلومات التي تم الحصول عليها. ويجب على  لحقوق اإلنسان، بغضّ  خطيرة

 همفحصأو قبل  معهم مقابلةالإجراء المستنيرة قبل  موافقتهم اأن يعطوجميع الضحايا والشهود 

ا  معلومات مشاركة أو  دعمأية خدمات  إلى أو إحالتهم معلوماتهمأو تسجيل  تصويرهم وأ خارجيا

 .وتفاصيل االتصال بهم مع أطراف ثالثة

 

وعالوة على ذلك، ينبغي التماس الموافقة المستنيرة في كل مرحلة من مراحل التفاعل للتأكد 

ا  المعنيمن أن الشخص  مع المحقق غير  هتفاعلمن ويقبل النتائج المترتبة على كل خطوة  يدرك تماما

ا وافقمزال يال  كانالشاهد إذا الضحية/ سألالمعلومات يجب أن ي  جمع لبعد أي عملية ورسمي. ال على  ا

دون  ر رأيهفي أن يغيّ  بأنه يتمتع بالحرية أن يتم إخباره، وأو التشارك بهاالمعلومات أن يتم استخدام 

 .7أحد لن يتم إخبار، وأنه أن يترتب على ذلك عواقب

 

أن قبل توثيق المعلومات من الضحايا أو الشهود  الحصول على الموافقة المستنيرة من شأنو

، ويبقى به الخاصة الكاملتين على التجاربحتفظ بالسيطرة والسلطة ييضمن أن الضحية أو الشاهد 

ا  ا عليها عمليات التحقيق والمتابعةبعلى دراية مشاركا وإن اإلصرار على الحصول على . وموافقا

 تفكير في العواقب المحتملة لتقديميا والشهود لحظة لليتيح للضحا الموافقة المستنيرة المسبقة

الشاهد، إلى انتهاك حقوق الضحية/ ويؤدي عدم الحصول على الموافقة المستنيرةالمعلومات. 

ا(سبب لهم يعدم االحترام، ويمكن أن ينطوي على و فإن . وباإلضافة إلى ذلك، ضرراا )إضافيا

ا  موافقة مناسبة ومستنيرة التي يتم الحصول عليها دون أخذمعلومات ال  ا اإلثباتيةقيمته قد تفقد أيضا

ألن المحكمة قد ال تكون قادرة على استبعاد احتمال تقديم المعلومات تحت نوع من الضغط أو 

ا واجب افقة المستنيرةالموعتبر وت   8اإلكراه. ا أخالقي ا جمع المعلومات حول انتهاكات ي شخص يأل ا

 .أو شهودخطيرة لحقوق اإلنسان من ضحايا 

 

تستلزم الموافقة المناسبة والمستنيرة أن يقوم جميع األشخاص الذين يقدّمون المعلومات و

ا ذلك ل أن يكون ، ويفضّ بشكل صريححول انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بالتأكيد   مع إما خطيا

 ي: أنه قد تم إعالمهم بشأن، وفهموا ما يلالصوت أو الفيديو، تسجيل أو عن طريق  التوقيع

 

 الغرض من عملية جمع البيانات وفحواها؛ 

 تنطبق، أو ال تنطبق، على المعلومات التي يقدّمونها؛ معنى السرية وكيف 

   يتم اإلفصاحليكون هناك حاجة في ذلك المعلومات التي قد  بما –بع تّ اإلجراءات التي ست 

 ؛وراء ذلك األسبابعنها في المستقبل، و

 المشاركة؛المترتبة على فوائد المخاطر وال 

  وكذلك وسائل االتصال هاليمثّ الرسمي والجماعات/المنظمات التي هوية المحقق غير ،

 .9المحقق في مرحلة الحقةب

 

                                           
 (.2014) 45 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  7
 (.2014) 45 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  8
 (.2014) 45 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  9
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على أساس الغرض من عملية جمع  ىضلف  الممارسات الوفيما يتعلق بهوية الضحية، تختلف 

 لكنأنفسهم. وب التعريفالضحايا من ، في الواقع، ال تطلب عديدة منظماتفهناك المعلومات. 

 .ع هوية شخص ماب القدرة على تتبّ تتطلّ  اإلجراءات العدلية

 

 ومن أجل ضمان الموافقة المستنيرة، ينبغي على المزاولين:

 

 :لشرح جميع العوامل ذات الصلة للضحايا والشهود، عن طريقأن يأخذوا وقتهم  .1

 الغرض من التفاعل، وإن اقتضى األمر، اآلخرين الحاضرين وبيان بالتعريف بأنفسهم و

 التعريف بالمنظمة؛

  إن اقتضى األمر،غرض وطبيعة عملية جمع المعلومات، وحول ل شرح مفصّ تقديم 

 أعضاء الفريق وتفويضه؛ حول 

  لإلفصاح عن لمعلومات المقدمة، بما في ذلك أي إمكانية لوصف أي استخدامات ممكنة

 هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة؛

  ؛يتم طرحهاوصف أنواع من األسئلة التي قد 

  المعلومات في كل مرحلة من أنه قد تم فهم تقديم المعلومات بطريقة واضحة وضمان

 10.مراحل التفاعل

 

ومن الممارسات الجيدة أن ي طلب من الضحية/الشاهد أن يشرح ما قد فهمه عن العملية من 

الطلب ومن شأن . ت مستنيرة على نحو مناسبكانموافقة الوأن  فهمأجل ضمان عدم وجود أي سوء 

 بكلماتهم الخاصة أن بالموافقة المستنيرةشهود تكرار العملية والبنود ذات الصلة الضحايا أو من ال

ا  مرغوب الالجواب  أنه ما يعتقد ببساطةيقدّم  أنه الرسالة وال يضمن أن الضحية أو الشاهد قد فهم حقا

ا  الضحية أو الشاهد في اتجاه معين،  قد يقودفهم" ت"هل سئلة من قبيل حيث أن نوعية األ. فيه اجتماعيا

ا مّ النظر ع "نعم"(، بغضّ ـوبالتالي من المحتمل أن تكون اإلجابة باإليجاب )ب فهم  ا إذا كان قد تم حقا

 .الرسالة

 

ما إذا كان الضحية أو الشاهد قام في الواقع بتقديم  ،في وقت الحق ،ومن أجل تحديد

تسجيل هذا الجزء من عملية التوثيق. ويمكن أن  ، ي نصح بأن يتممسبقة المعلومات مع موافقة مستنيرة

د مبادئ الموافقة ع وثيقة تحدّ وقّ يو أقربأن يالضحية أو الشاهد  سؤاليتم هذا التسجيل إما عن طريق 

حول موضوع الموافقة لتفاعل مع الضحية أو الشاهد ل يالصوتالتسجيل أو عن طريق  المستنيرة

 المستنيرة. 

 

 بناء على إرادة حرة: الموافقة قد تم منح أن يضمنوا بأنه  .2

  ّأن ية وطواعية أو بحرّ  بأن يوافقن الضحية أو الشاهد إقامة عالقة من الثقة الحقيقية تمك

 .رفضالعلى  بأنه قادريشعر 

 بشأن خيار  بأن الضحية أو الشاهد لديه، التي يفهمونها لغةال باستخدامشرح بوضوح، ال

طوال هذا الخيار وقتما شاء مارس ين بوسعه أ هوأنأو عدم تقديمها المعلومات  تقديم

 .العملية

                                           
 (.2014) 46 - 45 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  10
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  في هذه  مشاركتهاالمؤسسات التي تنوي  تلك لتفويضكم وتفويضشرح واضح تقديم

 .هذه المعلوماتلالمتوقع ستخدام االعن  ، فضالا المعلومات

  حترام وعدم استغالل السلطة الممنوحة لكم.االرعاية ومع اآلخرين مع توّخي الالتفاعل 

  أو ال وافق كان سيالتأكد من أن الضحية أو الشاهد لديه ما يكفي من الوقت ليقّرر ما إذا

عين االعتبار يأخذ بأن إليه ينبغي  ونحتاجيمقدار الوقت الذي إن على المشاركة. ويوافق 

أو في المستقبل ألنفسهم  في الوقت الحاليالمترتبة على المشاركة سواء  العواقب

ا  درك صعوبة تقييم المخاطر بينما يأن  وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي أيضا

 .معينال ضعف وفي سياقهمي حالة ف ونيكون

  ّوفي كل مرحلة من كل تفاعل هد الضحية أو الشامع االتصال فيها د في كل مرة يتم التأك

بشأن الجهة التي يتم التشارك في بشأن استخدام المعلومات أو  يغير رأيهلم  أنه

 المعلومات معها.

 الضحية أو الشاهدبها اللغة التي يتحدّث أية وثائق أو نماذج في  توفير. 

  ،تأكد من وال بارعين في الترجمة الفورية فوريين م مترجمينااستخدينبغي إذا لزم األمر

ا  ن معنى ومتطلبات الموافقة المستنيرةأ  11.مفهومة تماما

 

 أن يحصلوا على موافقة صريحة ألنشطة محددة: .3

  الحرص على الحصول على الموافقة لتدوين المالحظات أو الستخدام أجهزة مثل جهاز

يجب أن يكون الضحية أو الشاهد على علم حيث التسجيل أو كاميرا الفيديو أثناء المقابلة. 

 تسجيل فيديو. لمالحظات أو تسجيل صوتي أو هناك تسجيل يجري لبأن 

  معلومات االتصال  وأ الهوية دمعلومات تحدّ على نقل أي  ةصريح موافقةالحصول على

أو  ينأو دولي ينسيما لمحققين وطنيأطراف ثالثة، والإلى  الموضوعيةاو المعلومات 

 12.أو محاكم أو سلطات محلية مثل الشرطةمنظمات 

 

 :في الحاالت التي يكون فيها من الضروري الحصول على معلومات من قاصر .4

 من الضروري أوالا الحصول على الموافقة المستنيرة من قبل أحد الوالدين أو ولي األمر 

ا الحصول على الموافقة المستنيرة من قبل القاصر. وفي )الوصي( . ومن المهم أيضا

جميع األوقات، يجب األخذ في االعتبار السن المعينة واالحتياجات ومستوى الفهم 

 للقاصر المشارك.

  بطريقة ولغة واضحة لهم ومقدمي الرعاية  والديهمجميع االتصاالت مع األطفال وتكون

 13.هاعلى فهمالجميع  يقدرو

  عن  جميع الخيارات الممكنة واآلثار المترتبة على تلك الخيارات، فضالا بإبالغ القاصر

ب تجنّ وينبغي سن. الالمعلومات بطريقة تراعي  بتقديمالمخاطر المحتملة المرتبطة 

مع الوالد على انفراد مناقشة إجراء  ينبغي أوالا و. دون داعٍ من قاصر التخويف 

قبل البدء وذلك ( قاصرر الولقاصر )دون حضل أولياء األمور()الوالدين( أو ولي األمر )

 .قاصرالفي أي تفاعل مع 

                                           
 (.2014) 46 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع، مكتب الخارجية والكومنولث، 11
 (.2014) 46 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  12
متاح على الرابط ، 2016مسودة السياسات حول األطفال لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، حزيران/يونيو  13

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/22.06.2016-Draft-Policy-on-Children_ENG.pdf. 
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  ر المصابين بصدمةص  ب التفاعل مع الق  تجنّ ينبغي. 

  مراحل العملية وما هو  ما سيحدث في كل مرحلة منحول للقاصر دقيق شرح تقديم

 متوقع منه.

 التي قد تكون ذات صلة و المتاحة لهبما هي الحقوق القاصر  ه قد تم إخبارتأكد من أنال

 14.لمعلوماتل بسياق االجتماع وتقديمه

 

، في تقديم موافقة مناسبة ومستنيرة في حال كان الضحية أو الشاهد غير قادر أو غير راغبو

وإبالغ الضحية أو  ينبغي تقديم المواساةفي مثل هذه الحاالت، و. منهالمعلومات ال يمكن جمع ف

المنظمات التي قد تكون قادرة على إلى مي الرعاية أو مقدّ ى لإمحتملة الحالة اإلخيارات  حولالشاهد 

ب جمع معلومات موضوعية بشأن أي انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان تجنّ وينبغي تقديم الدعم. 

ا انتهاكيشّكل الفرد وكذلك ب ن ذلك قد يضرّ الفرد أل واجهها  .حقوقهل ا

 

 السرية 2.1.3
 

عن  يجمعونهاحماية المعلومات التي  المزاولين الذي يستوجب منشرط بالمبدأ السرية يتعلق 

ا تكون انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان.  شروط السرية ضرورية لبناء عالقة ثقة مع الضحية وغالبا

وعلى  15ح للضحية أو الشاهد.ووضب هامبدأ السرية ويجب شرحدات لغير أنه هناك محدِّّ أو الشاهد. 

 :يليما  ينرسميالالمحققين غير الخصوص، يتعيّن على وجه 

 

عت لعملية  .1 ضِّ التأكد من أن كل فرد في الفريق يفهم ويطبّق تدابير سرية المتفق عليها التي و 

 التوثيق.

 

 من أجل:حماية المعلومات لتدابير وجود ضمان  .2

 جميع المعلومات التي قد تكشف عن هوية الضحية أو الشاهد. 

  الضحية أو الشاهد يقدّمها إفادةأي معلومات أو. 

 عت لحماية الضحايا والشهود والمعلومات حول ضِّ التدابير التي و  ب الخاصةمعلومات ال

 (. إلى المساعدة المهنية )انظر القسم التالي اإلحاالت

 

 :استخدام تدابير حماية المعلومات، بما في ذلك .3

  المعلوماتاإلفادة/ مصدرإلخفاء هوية وكلمات سر مرّمزة )مشفّرة( لغة. 

  هوية مصدر المعلومات بشكل منفصل عن المتعلقة بلمعلومات لأمنية لتخزين آمن تدابير

 .دلةاألأو الشهود إفادة 

 السن أو العالقات األسرية وأالعنوان  وأالمعلومات الشخصية مثل االسم  حجب. 

 

                                           
(؛ اتفاقية 2014) 47 - 46 قيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحمكتب الخارجية والكومنولث،  14

متاح على الرابط U.N.T.S. 3 ،28 I.L.M. 1448 (1989 ،) 1577، 1989تشرين ثاني/نوفمبر،  20األمم المتحدة لحقوق الطفل، 
http://www.unicef.org.uk/Documents/Publication-pdfs/UNCRC_PRESS200910web.pdfلجمعية العامة، ؛ قرار ا

تشرين  A/RES/40/34 (29وثيقة األمم المتحدة  إعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة،

 .http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm متاح على الرابط(، 1985ثاني/نوفمبر، 
 (.2014) 47 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  15
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. ومحدّداتها السريةشروط حول شهود الضح للضحايا أو اوو تقديم شرح على نحٍو وافٍ  .4

 :هذا يتضمنو

  دما هي تدابير السرية المعمول بها، إن جِّ  .المعلومات الخاصة بهم حماية، وكيف سيتم و 

 دات في ذلك  بما –المعلومات  ونجمعالذين يأولئك يضمنها ن ألسرية التي يمكن ا محدِّّ

على ضمان السرية الفرق بين التدابير العملية للحفاظ على سرية المعلومات وعدم القدرة 

 .كحق قانوني

  النتحار أو تعّرض الضحية أو الشاهد لخطر في حال ظهور كيف يمكن خرق السرية

 .حماية الطفلمسألة  إيذاء النفس أو

 عن الكشف من خاللها السرية، بما في ذلك الطرق المحددة التي يمكن  محدّدات

المحاكم، أو استخدامها إذا ألي طرف ثالث، بما في ذلك الشرطة والمحققين و المعلومات

 .موافقته المستنيرةم كان الضحية أو الشاهد قدّ 

  ا خدام المعلومات التي تم جمعها في محكمة، فال يتفي حال تم اسأنه الحفاظ  مكن دائما

 16.المحكمة وضع تدابير لحماية الضحية أو الشاهد علىيجب عندئذ ، ولكن السريةعلى 

 

األصدقاء أو الزمالء  وأتفاصيل القضية مع العائلة  وايناقشأال  ينرسميالالمحققين غير  وعلى

 .توثيقالعملية في  غير المعنيين

 

 المهنيةالمحترفة/إحالة الضحايا/الشهود إلى المساعدة  2.1.4
 

لتحديد الخيارات  الرسميينن غير يسعى المحققوقبل الشروع في أي عملية توثيق، يجب أن 

. وتشمل هذه اإلحالةإجراءات لعملية  واضعأن يالمساعدة والدعم، وإلى إلحالة الضحايا والشهود 

ا على رفاه الضحية/الشاهد : أ( ما هي المخاطر المسبق لما يليتقييم الالعملية   2.2.1القسم  )انظر أيضا

ا  تمّ تقييم المخاطر(؛ ب( ما هي الخدمات التي قد حول  التي قد الخدمات هي ؛ ج( ما تقديمها مسبقا

الذي من القانونية واالقتصادية؛ د( الصحية والنفسية وفي ذلك المساعدة  بما –هناك حاجة إليها تكون 

ا يقدّ  ا  م هذه الخدمات محليا ا؛أو وطنيا ، ( العقبات المحتملة للوصول إليها )على سبيل المثاله  أو إقليميا

الخدمات الرسمية غير وفي حال كانت  17( كيفية التغلب على هذه العقبات.وتمييزية(؛  ،ماليةأمنية، 

ا  النظر ينرسميالالمحققين غير  على يتعذّر الوصول إليها، ينبغيمتوفرة أو  نظمة األما هي في  دائما

م دعم األسرة ظ  الدعم للضحية أو الشاهد، بما في ذلك ن   تقدّميمكن أن  المعمول بها والتيرسمية الغير 

 18.والمجتمع

 

جد عملية ي، أو قد ية فوريةنفسية أو أمنأو مساعدة طبية إلى لضحية أو الشاهد وقد يحتاج ا

، بلغة واضحة إبالغهوهنا ينبغي و/أو خطرة.  ب صدمةتسبّ  صعبة و/أوالكشف عن المعلومات 

في ذلك،  رغب، وإذا المتوفرة والطبية والنفسية واالجتماعية والماديةالقانونية  بالمساعدةومفهومة، 

وينبغي أن  20ذلك قبل عملية جمع المعلومات.وينبغي فعل  19مع هذه المساعدة. ةمباشر طهغي ربينب

                                           
 (.2014) 48 - 47 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  16
 (.2014) 32، 30 ثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،البروتوكول الدولي بشأن التومكتب الخارجية والكومنولث،  17
 (.2014) 48 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  18
للشرطة، دليل جيب موسع للشرطة عن معايير معايير حقوق اإلنسان والممارسة مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان،  19

متاح على الرابط (، 2004) 53، 10، حقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3en.pdf. 
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ما يمكن أن تقدمه خدمات الدعم بتفاصيل االتصال ومعلومات شاملة ب على تزويده قادراا تكون 

م ال، على ذلك إذا وافقو 21القانوني والمادي والطبي والنفسي واالجتماعي. هد االش/لضحيةلمساعدة قدِّّ

على بينة  ينرسمياللى خدمات الدعم. وعالوة على ذلك، يجب أن يكون المحققون غير إ الوصولفي 

شهود من الضحايا وقد يواجه الف. نوع االجتماعي )الجندر(الالمتصلة بقضايا الحتياجات واالمن 

 .لب المساعدةطالذكور واإلناث معاملة مختلفة عند 

 

المحققين غير  على إلى مزيد من الدعم، يتعيّن ا والشهودعند السعي إلحالة الضحاي

 الرسميين:

 

م اإلحالة التي قد تكون ذات صلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ظ  النظر في ما هي ن   .1

 :مثل

  حقوق اإلنسان أو المحلية المعنية باإلقليمية أو  وأالوطنية منظمات المجتمع المدني

 ؛االجتماعي )الجندر(نوع اللعنف القائم على المعنية بمكافحة ا

  اياوجماعات يقودها ضح محوريون المحلي غير الرسميين وأشخاصقادة المجتمع 

 ؛اتالصدمالمتخصص في مجال دعم الو

  اإلجراءات الوطنية للتعامل مع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان والعنف الجنسي والعنف

 ؛النوع االجتماعي )الجندر(القائم على 

  الضحايا والشهودأو الخطوط الساخنة الخاصة بمراكز االتصال. 

 

 :تقييم سالمة وجدوى الوصول إلى خدمات الدعم .2

ا إذا كان ذلك سيؤثر قم بتحديد القيود المفروضة على القدرة على اإلحالة بشكل مناسب، وعمّ 

 :على القدرة على التفاعل مع الضحية أو الشاهد. ويمكن أن تشمل هذه القيود

 قيود السالمة: 

o  هل ستؤدي اإلحالة إلى إحدى خدمات الدعم إلى تعريض الضحايا أو الشهود

الخدمات الصحية واألمنية هل يتم تقديم إلى مزيد من الخطر؟ على سبيل المثال، 

 هناك مخاطر نتيجة لهذاهل سيكون وإذا كان األمر كذلك،  ؟الحكومة من قبل

ا هل يتم التعامل مع و األمر؟  سرية مقبولة؟ لمعايير المعلومات وفقا

o  للضحايا عم بتقديم الد أشخاص محوريونو يةمجتمع جماعاتهل ستقوم

هذه قبل الضغط على الضحايا أو الشهود من ممارسة والشهود؟ هل هناك خطر 

 الجماعات؟

 القيود اللوجستية والمالية: 

o  يصعب الوصول إليها بالنسبة  أم هل هي بعيدة جداا  متاحة أمهل خدمات الدعم

 للضحايا أو الشهود؟

 الصور النمطية أو أو  رى التفاهمات الثقافية اإلقصائيةخاألقيود اليمكن أن تشمل و

النوع االجتماعي السياسات التمييزية )السيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي والقائم على 

 )الجندر(.

 

                                                                                                                              
 (.2014) 48 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  20
 (،2004) 54، 53معايير حقوق اإلنسان والممارسة للشرطة، مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان،  21
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 والشهود:تنفيذ إجراءات داخلية إلحالة الضحايا  .3

 :وضع معايير تحدّد 

o  ا إحالته إلى مزيد من الدعم يمكن أن يشمل الضحايا  وهذا –من الذي سيتم فعليا

 .لمجتمع ككلأفراد اأفراد األسرة أو  وأالشهود  وأ

o  اإلحالةب القياملماذا يجب. 

o  الخدمات التي سي حال إليها األفراد.ما هو نوع 

 راء إجتوثيق أو أي مرحلة من مراحل عملية الاإلحالة وفي تم تكيف ومتى سوف  تحديد

ا وينبغي الالمقابالت.  في ما إذا كان يلزم إجراءات نقل لتوفير الوصول  نظر أيضا

 المعنيين إلى أنظمة الدعم.شهود الللضحايا أو 

 

 الشهود:ضحايا والالتواصل بوضوح مع  .4

 تقديمها. يناشرح بشكل واضح حدود المساعدة التي يمكن للمحققين غير الرسمي 

 قم بتبليغ الخيارات المتاحة بالكامل. 

  ِّتلك  تقديمأن ال يتم أنه ينبغي ح أن المساعدة ال تعتمد على تقديم المعلومات، ووّض

 22.المعلومات بطريقة معينة من أجل الحصول على المساعدة

 

هذا شمل يينبغي إحالة الضحايا أو الشهود من القاصرين إلى الخدمات المناسبة. ويمكن أن 

اإلحالة الفورية، لتلقي العالج الطبي في حاالت الطوارئ على سبيل المثال، أو اإلحالة إلى المساعدة 

 الضغط دعم للتكيّف معالو المشاكل الصحية،بالمتعلقة كتلك لتلبية االحتياجات على المدى الطويل، 

 التعليم وتأمين أماكن للتعافي. نظام ما بعد الصدمة وإعادة اإلدماج في المجتمع أو  النفسي

 

  للق ص رينبغي على خدمات اإلحالة: 

o أن تكون محدّدة حسب عمر وجندر القاصر. 

o احات الصديقة لألطفال والمراهقين/اليافعين.أن توفّر الوصول إلى المس 

o على مستوى المجتمع المحلي، بما في الوصول إلى ن ظ م حماية الق ص ر أن توفّر 

 ة األطفال/الق ص ر.ذلك لجان حماي

 اب الدعم االجتماعي، بما في يصر في خطر من انخفاض أو غاالنظر في ما إذا كان الق

وصمة العار  اوواجهي احتمال أنعن أسرهم، والنفصال لخطر التعّرض ذلك 

 .االجتماعية

 ا منح األولوية ل ، بما في ذلك، على سبيل المثال، من خالل إرساء مصالحهم دائما

 .المعلومات السرية التشارك فيممارسات واضحة بشأن 

  قاصر الطالعهم على الخدمات المتوفرة لمساعدة كل من وإ ومقدمي الرعايةاآلباء دعم

 23.هتأسروالمعني 

 

 مخاطر إعادة الشعور بالصدمة ومنع حدوث ذلك إدراك 2.1.5
 

                                           
 (.2014) 49 - 48 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  22
 (2014) 50 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،منولث، مكتب الخارجية والكو 23



27 

 

ينبغي من أجل القيام بذلك، و. حدوثهاومنع إعادة الشعور بالصدمة ك مخاطر ادرإمن المهم 

 ين أن: رسميالالمحققين غير على 

 يكونوا على دراية بعالمات الصدمة. 

 بشكل  تشويه الحقيقةيعمد إلى  أو وا أن الضحية أو الشاهد مراوغضيفتر بأاّل  واحرصي

 خبيث.

 الزمني لألحداث. على سبيل  اإلطار من وعناصر الجريمة بدالا  الروايةعلى  وازركّ ي

ا المثال،  حدث بعد ذلك؟"  ذا"ماسؤال من  ؟" بدالا ينبغي طرح سؤال "ماذا حدث أيضا

 ة.تركيز مقابالت الحق موضعالزمني لألحداث حيث يمكن أن يكون اإلطار 

 سلسلة سريعة من األسئلةطرح من  بدالا  مقاربة حوارية اوميستخد. 

 أو  "نعماألسئلة التي تحتمل إجابتها "من  النهايات المفتوحة بدالا األسئلة ذات  اوطرحي

 .توجيهيةالأو األسئلة  "ال"

  ،يحرصوا بأن الضحية أو الشاهد لديه بعض السيطرة على الوضع )على سبيل المثال

 راحة، يشرب الماء، طريقة الجلوس(.استعلى اتخاذ قرار متى يأخذ فترات 

 ضحايا أو من التوقع ت والأن األمر يتطلب بعض الوقت إلقامة عالقة من الثقة.  وافهمي

قد وفي التفاصيل حول تجربتهم على الفور أو على اإلطالق.  واخوضأن يشهود ال

 بما يكفي ليتشاركالشخص بأنه مرتاح يشعر لأكثر من مقابلة واحدة األمر يستغرق 

ا وقتاألمر  يتطلبوالمعلومات حول األحداث. ب  حقائق الموقف. ثقة لتحديدو ا

 كانت مخاطر  في حالالمختصين إجراء مقابالت مع الضحية أو الشاهد للمهنيين  واتركي

 24ة.مرتفع إعادة الشعور بالصدمة

 يشعر التعاطف واالهتمام بحيث  وي ظهروا. اهدالشأو صدمة الضحية أو ألم ب يعترفوا

ا باألمن الشخص المعني  ا  )نفسيا  (.وجسديا

  االستجابات العاطفية الخاصة  أن يديرواو. القوية بشكل شخصيفعل الردود  واأخذيال

 25.في جميع مراحل العمليةبهم 

 

 آثار الصدمة على السلوك

يمكن آلثار الصدمة أن تؤثر في سلوك الضحية أو الشاهد أثناء عملية جمع المعلومات، مثل 

 المقابلة. وعالمات الصدمة هي:

 الكآبة 

  (الخطية) الذاكرةفقدان 

 مشاكل في التركيزعدم التركيز و 

 ة المفرطةالعاطفي االستجابة 

 26قصةال لنفسمتعددة  روايات 

 :أعراض ضغط/كرب نفسي حاد، مثل 

o )فرط التنفس )فرط التهوية 

o سرعة االهتياج واالنفعال 

                                           
 .5.3، الدليل اإللكتروني لفريق عمل مكافحة االتجار بالبشرمكتب مركز التدريب والمساعدة التقنية لضحايا الجريمة،  24
 متاح على الرابط، 2014ت الصدمة في العمل المتصل باالتّجار، عام ، االستفادة من مقارباREACHمركز الصدمات النفسية، مشروع  25

http://www.traumacenter.org/resources/H-O%20Trauma-Informed%20Case%20Study_final_2.pdf 
 .5.3، الدليل اإللكتروني لفريق عمل مكافحة االتجار بالبشرتب مركز التدريب والمساعدة التقنية لضحايا الجريمة، مك 26

http://www.traumacenter.org/resources/H-O%20Trauma-Informed%20Case%20Study_final_2.pdf
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o الشعور بصدمة أو خدر 

o  لألحداثكوابيس متكررة أو ذكريات من الماضي أو ذكريات اقتحامية 

o اضطرابات النوم 

o التجنّب المتعمد لألفكار أو األنشطة التي خلّفتها األحداث التي وقعت 

o  العزلة االجتماعية أو سلوك أو  يالعدوانالسلوك التغييرات في السلوك مثل

 ةالمخاطر

o  ا  .الشكاوى الجسدية غير المبررة طبيا

 أن يتسبب حتمل الممن مجموعة من األعراض ألكثر من شهر بعد حدث  اراستمر عند

الضحية أو الشاهد قد  فقد يكوناليومي،  عملهمصعوبة في في ب سبّ تصدمة وإذا في 

 27(.PTSDما بعد الصدمة ) الضغط النفسي ضطرابتعّرض ال

  ا نفسية أو عصبية أخرى أو تعاطي مواد ا أن تسبب ظروفا يمكن لألحداث الصادمة أيضا

 28مخدّرة.

 

بأن الضحية أو الشاهد قد يكون يعاني من  ينرسميالالمحققين غير  تناهى إلى علمإذا 

طي مواد اتعأو أخرى عصبية  وأ نفسيةمن حالة ما بعد الصدمة أو الضغط النفسي اضطراب 

)انظر القسم المختصة للضحية أو الشاهد إحالة إلى المساعدة المهنية  واوفريأن عليهم ، ينبغي مخدّرة

 السابق(.

 

 المعلومات وإعادة الشعور بالصدمةجمع 

ي عتبر بناء الوئام الخطوة األولى لبناء عالقة معقولة مع الضحايا والشهود. ومن المهم أن 

من أجل المقابالت عند التحضير والبناء على ذلك الواقع تحاول فهم واقع الضحية أو الشاهد 

فهم  بشأنالمعلومات  ل علىللحصو ينرسميالن غير يسعى المحققويجب أن ومعهم.  وإجرائها

تدرك  وينبغي أن 29أو مقابلة. توثيق عمليةإجراء أي  قبلالحقة ال وتجربته للوقائعالضحية أو الشاهد 

 قد: أن ذلك الشخص

 ؛ينفي أنه ضحية أو شاهد 

 ا مّما سيحدث له؛  يكون خائفا

 الموقف بسبب خطأ ارتكبه؛ يشعر أنه في هذا 

  سيتسبب فيه توثيق إفاداته؛يشعر بالخوف منك أنت ومّما 

  ا أو متردداا يكون شارد الذهن أو ا إزاء احتياجاتهأو قلقغاضبا  الخاصة. ا

  يكون لديه مخاوف بشأن سالمته وخصوصيته، والسيما في حال وجود آخرين يراقبون

 ؛المقابلة

                                           
، برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية، دليل التدخل منظمة الصحة العالمية، ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 27

متاح على (، 2015) 14، للظروف النفسية والعصبية وتعاطي المواد المخدّرة في حاالت الطوارئ اإلنسانيةاإلنساني: اإلدارة السريرية 
 .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162960/1/9789241548922_eng.pdf?ua=1الرابط 

، برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية، دليل التدخل منظمة الصحة العالمية، ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 28
 (،2015) 27، اإلنساني

. إجراء مقابلة مع 5.3، بالبشر الدليل اإللكتروني لفريق عمل مكافحة االتجارمكتب مركز التدريب والمساعدة التقنية لضحايا الجريمة،  29

-https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/5-building-strong متاح على الرابطالضحية بناء على الصدمة، 

cases/53-victim-interview-preparation/trauma-informed-victim-interviewing/. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162960/1/9789241548922_eng.pdf?ua=1
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  كأحد مهارات التكيّف، قد يطّور )يكون قد طّور( شعوراا بالوالء أو مشاعر إيجابية

 ؛من السلطات حمايتهحاول يرى تجاه الجاني وربما أخ

 .30يكون لديه احتياجات طبية لم ت لّب، بما في ذلك التغذية أو قلة النوم 

 

لى الخدمات الصحية أو الرعاية االجتماعية إإحالة الضحية أو الشاهد ض عرِّ ت  ر أن تذكّ 

ب السلوك غير األخالقي عند تجنّ ومن أجل . إعادة الشعور بالصدمةعاني من ي أنه بدىالمناسبة إذا 

 أو جمعها:  التعامل مع المعلومات

 لخصوصية كرامة اإلنسان عند فحص وجمع المعلومات، بما في ذلك لاحترام ب تصّرف

 الشخصية. هالضحية/الشاهد ومعتقدات

  ض لوسائل اإلعالم أو نة أن التعرّ مع التفاعل مع وسائل اإلعالم وكن على بيّ  كن حذراا

 الجناة.قبل ، وحتى إلى االنتقام من الوقوع ضحية مرة أخرىالجمهور قد يؤدي إلى 

  31، والتعرض لالنتقام.الوقوع ضحية مرة أخرىو الشعور بالصدمةتجنب إعادة 

  32مون المعلومات في جميع األوقات.بعين االعتبار سالمة أولئك الذين يقدّ  أن تأخذيجب 

 ا قم ب  .والحس السليم المهني الجيدشخصي ارسة الحكم الممدائما

 

 الحياد 2.1.6
 

هدف إلى يالعدالة، وبالتالي  يضع في اعتباره غاياترسمي أن المحقّق غير ينبغي على ال

 نصافمليات اإللألنظمة القضائية وعاألمر متروك وإن . على نحو محايدإجراء عملية التوثيق 

ب السلوك غير األخالقي عند لتجنّ و 33أو الذنب أو البراءة. المسؤوليةرى لوزن األدلة وتحديد خاأل

 المعلومات أو جمعها:التعامل مع 

 

  ِّنات السلوك المهني.القوانين المحلية المعمول بها وكذلك مدوّ م احتر 

  ّن أو التحيّز أو التمييز بالتأثير على عملية التوثيق.احرص على عدم السماح للتكه 

  34.حيادومهنية وموضوعية وانفتاح و بعنايةتصّرف 

 

 إدارة التوقعات 2.1.7
 

حرص على عدم أن تجانب هام آخر من عملية جمع المعلومات. يجب  إن إدارة التوقعات هي

أو سالمة الضحية أو  يتهاسرّ أو  استخدام المعلومات التي تم جمعهاتقديم ضمانات غير واقعية بشأن 

كاذبة فيما يتعلق بالقضايا التي تعتمد على عوامل خارجة عن  آماالا ال تثير والشاهد أو أي فرد آخر. 

الحصول على جبر أو إمكانية  قانونيةسيطرتك، مثل استخدام المعلومات التي تم جمعها في محكمة 

                                           
 .5.3، الدليل اإللكتروني لفريق عمل مكافحة االتجار بالبشرلجريمة، مكتب مركز التدريب والمساعدة التقنية لضحايا ا 30
 6مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسرح الجريمة واألدلة المادية، توعية لألشخاص غير المختصين بالطب الشرعي،  31

(2009.) 
(؛ نقابة المحامين الدولية ومعهد راؤول 1996) 88، اإلنساندليل التدريب على رصد حقوق مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  32

 (.2009) 17، لندن –إرشادات لوند والنبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، 
(، 2014)الطبعة الثانية،  60، 53مقدّمة إلى التحقيق في مسرح الجريمة  األخالقيات في التحقيق في مسرح الجريمة، فيأريك دوتيل،  33

 .http://samples.jbpub.com/9781284020656/45427_CH03_secure.pdf لى الرابطمتاح ع
 5مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسرح الجريمة واألدلة المادية، توعية لألشخاص غير المختصين بالطب الشرعي،  34

 (.2009) 30، لندن –إرشادات لوند (؛ نقابة المحامين الدولية ومعهد راؤول والنبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، 2009)
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أي وعود يتم تكون أن ص على احرِّ ، والوفاء بهاال يمكن  اا وعود وال تقطعفي المستقبل. ضرر 

كانت المنظمة التي تعمل إذا إال الحماية توفير  ضلى سبيل المثال، ال تعرِّ . عقطعها قابلة للتحقيق

 35.تلك التدابير األمنيةشبكة من مقدمي أو مشاركة في  – ة بتدابير أمنيةجهزلديها م

 

 الحفاظ على تسلسل العهدة للمعلومات  2.1.8
 

تسلسل العهدة يصف بدقة وبالتفصيل كل شخص قام بمعالجة المعلومات المعنية، من 

من األهداف الرئيسية  اا واحد العهدة تسلسلالحفاظ على وي عتبر اإلنتاج.  وحتىصل األمصدر أو ال

من لحظة بدء القيام أو للمعلومات شخص ما  استالم من لحظةإلدارة المعلومات الصحيحة ويبدأ 

ا  تسلسلظل يكدليل، يجب أن  شيء ماأي معلومة أو من أجل استخدام و. هابجمع وينبغي  العهدة سليما

 تتوفر القدرة على إبرازه. أن 

 

 تسلسل العهدة الكاملة وغير المنقطع ما يلي: يتضّمن

 استالمها من أو شهادة، من لحظة  جنائيةأو  ةوثائقي تمكان وجود المعلومة، سواء كان

 التحقيق. إحدى سلطاتإلى  الحظة تسليمه ل شخص وحتىب  قِّ 

 الذين عالجوا هذه المعلومات؛ جميع األشخاص 

  36.تم معالجتها من أجلهالغرض الذي 

 

ن مكّ يتم جمعها س معلومةحتوي على جميع هذه المعلومات عن كل ي دقيق جلّ سِّ إن وجود 

ها. بالعبث بشخص قيام واحتمال د والبنأو  اتالمعلوم أصالةتحديد من المحققين والمحامين والقضاة 

 37.لهذا القصورسباب األمن المستحيل جمع هذه المعلومات، ينبغي تسجيل  هأن ت  وفي حال ثب  

 

 ي نصح بمحاولة الحدّ من عدد من األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المعلوماتو

، وبالتالي بالمعلوماتالعبث و عهدةال تسلسل قطعهذا يقلل من فرصة ألن تحت العهدة  المحفوظة

جميع ق يوثّ  جلّ إنشاء سِّ وعليك أن تقوم بالتسبب في انخفاض القيمة اإلثباتية للمعلومات المعنية. 

ا وسبب هذا الوصول  المصّرح بهاوصول حاالت ال ا وموقعا  أمين العهدةمن قبل كل من  مؤرخا

ح له بالوصولو ذلك ساعد يسوف يث . حصنفعلى كل وثيقة أو وتطبيق ذلك ، الشخص الذي س مِّ

المطاف. انظر الملحق لهذا  في نهاية اعلى ضمان مصداقية األدلة، بغض النظر عن كيفية استخدامه

انظر هذه المعلومات، وب، التي يمكن استخدامها كوسيلة لحفظ سجل العهدة لقالب نماذج تسلسل الكتيّب

 لمزيد من االقتراحات. 3.1.1كذلك القسم 

 

 حماية التوثيق 2.1.9
 

ا أي معلومات شخصية ي  يجب أن ت عتبر  فصح عنها الفرد خالل المقابلة سرية وأن ت عامل وفقا

ا وهذا يعني أن هناك  38لذلك. مع اآلخرين  مشاركتهاعنها لن يتم اإلفصاح تّم أن المعلومات التي ب فهما

                                           
 (.1996) 119، 91، دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان،  مكتب المفوض السامي 35
(، 2009) 28المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، دليل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة حول الممارسات المتقدمة،  36

 .http://www.icty.org/sid/10145 متاح على الرابط
 (.2009) 7، لندن –إرشادات لوند محامين الدولية ومعهد راؤول والنبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، نقابة ال 37
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تام بجميع على علم  بعد أن يكونذلك،  لفعل  الشخص المعني موافقة صريحة ومستنيرةعطِّ ما لم ي  

 39.المعلوماتتلك عن  التي قد يترتب عليها اإلفصاحالمخاطر 

 

ذا الشخص عّرض حياة همها الضحية أو الشاهد قد ي  الكشف عن أي معلومات شخصية قدّ إن و

يتعيّن على الباحثين ومن ب الكشف غير مقصود، لتجنّ و. للخطر، وكذلك حياة غيره من المعنيين

آمن أية معلومات يمكن أن تكشف عن بشكل  وانخزّ أن يشهود الالضحايا وإفادات  يعقبهم من معالجي

 وي عتبر استخدام الرموز )الشفرات(. االشاهد نفسه إفادةعن  بشكل منفصلهوية مصدر المعلومات 

أي بيانات شخصية أخرى مثل السن أو العالقات  حجبووعدم الكشف عن هوية صاحب اإلفادة 

، يتناول فصل "إدارة وعالوة على ذلك 40مخاطر الكشف غير المقصود. دلتحيياألسرية تدابير مفيدة 

وحمايتها المعلومات  الحفاظ على أمنبشأن كيفية الف ضلى الممارسات  المعلومات" في هذا الكتيّب

 على خير وجه. 

 

 التخطيط والتحضير لجمع المعلومات 2.2

 

يتناول هذا القسم التدابير الواجب اخذها في االعتبار في التخطيط واإلعداد لعملية توثيق، بما 

أولئك جدارة مدى وتحديد  المناسبةاألمنية  التدابيرفي ذلك أهمية إجراء تقييم شامل للمخاطر واتخاذ 

التحضير لتخطيط ولاللوجستية الترتيبات مساءلة والمعنيين وخضوعهم للبالثقة وتدريب المعنيين 

على  لمواصلة الرقابة استخدامهيمكن لتسلسل العهدة  بنموذج عامالفصل هذا  ويختمجمع المعلومات. ل

 .أي أوقاتفي الشخص الذي احتفظ بالعهدة و

 

 تقييم المخاطر 2.2.1
 

ن المحققو يقوم نأ، يجب والتحقيق فيها توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسانلعند التخطيط 

ن غير يقوم المحققوأن وينبغي ض لها الضحايا والشهود. تقييم المخاطر التي يتعرّ ب ينرسميالغير 

ا ب ينرسميال توثيق وجميع أولئك الالمخاطر والسالمة لجميع أعضاء فريق  شواغل/مخاوفتقييم أيضا

 41بطرق أخرى.منهم الذين سيتم مقابلتهم أو الذين سيتم جمع المعلومات 

 

 الضحايا والشهود تقييم المخاطر على

توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق ب فيما يتصللضحايا والشهود على االمخاطر تتضمن  .1

 اإلنسان:

                                                                                                                              
توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت منظمة الصحة العالمية،  38

؛ p://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdfhtt متاح على الرابط(، 2007) 9، الطوارئ

 غير منشور. م رافِّق المنهاج: برنامج حول العنف الجنسي في منطقة الصراع، تدريب متعدد القطاعات،أطباء من أجل حقوق اإلنسان، 
(، 2010) 35، الملحق النوع االجتماعي في سياقات إنسانيةدليل لتنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على مجموعة الحماية العالمية،  39

 . مشروع اسفير، http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf متاح على الرابط

متاح على الرابط (، 2011) 35، الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية
https://www.ifrc.org/docs/idrl/I1027EN.pdf مرافق المنهاج: برنامج حول العنف الجنسي في أطباء من أجل حقوق اإلنسان، ؛

 غير منشور. منطقة الصراع، تدريب متعددة القطاعات،
ي في حاالت توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسمنظمة الصحة العالمية،  40

 (.2007) 6-5الطوارئ، 
 (. 2014) 33، البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاعمكتب الخارجية والكومنولث،  41
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 من قبل جناة مزعومين وأسرهم وأنصارهم ضد  اتنتقام أو التخويف أو التهديداال

 هم.رِّ أو أس  /أو الشهود وو/الضحايا 

 األسرة أو  وأ المحلي، بما في ذلك العنف البدني، على أيدي أفراد من المجتمع العقاب

 مي الرعاية.مقدّ 

  لتصالح مع الجناة.على اضغط قسري إلجبار الضحايا أو الشهود ممارسة 

  ة.صدمالشعور بالإعادة 

  أخذ أولوية على يقد  األمر الذيمحاوالت لتحقيق مكاسب مالية ألسر الضحايا أو الشهود

 العدالة للضحايا أو الشهود.حساب 

  ،أوانفصالعلى سبيل المثال  مما ينتج عنهرفض من قبل أفراد األسرة أو المجتمع ، 

كما يحدث في كثير من األحيان في حالة العنف الجنسي والعنف القائم  ،تخّل عن األطفال

 .النوع االجتماعي )الجندر(على 

 .فقدان سبل كسب الرزق 

  المدارس وفرص التدريب المهني.فقدان الوصول إلى 

 على سبيل المثال حيث يتم تجريم أفعال معينة. –عقاب العتقال واال 

 

 يجب على المحققين غير الرسميين أن يسألوا أنفسهم: .2

  كون يسهل ؟ إليهقريب، وإذا كان األمر كذلك، هل يمكن الوصول  طبيمرفق هل هناك

 هيمكنمن إذا لم يكن كذلك، وعلى مساعدة جميع الضحايا والشهود؟  المرفق الطبي قادراا 

 ر الرعاية الالزمة؟يتوف

  في ال يزالون ، حيث قد يكون الجناة متواصالا  قتاالا تشهد ق في منطقة يوثالت سيجريهل

الضحايا والشهود عرضة للترهيب وهجمات أخرى  هل من المحتمل أن يكونالمنطقة؟ 

إذا كان األمر و؟ للتهجيرعرضة المعلومات( أو  قيامهم بتقديمل االنتقام)بما في ذلك 

 للتغلب على هذه العقبات؟ اتباعهايمكن التي كذلك، ما هي االستراتيجيات 

  هذه  تم معرفة أنه مصدرخطر إذا لل قد يتعرضهل نشأت المعلومات من ضحية أو شاهد

يمكن استخدامها لحماية الضحية التي إذا كان األمر كذلك، ما هي اآلليات والمعلومات؟ 

 ؟الخطرمصدر من الأو الشاهد أو 

  وامقدّ  نيالذاألفراد  معينة أن يعّرضجريمة  مسارحالذهاب الى مواقع/من شأن هل 

كأن إذا كان األمر كذلك، فهل هناك طرق أخرى )وخطر؟ للمعلومات عن تلك المواقع 

 المواقع؟عن طريق وسيط( لجمع المعلومات حول هذه يكون 

 في بالمخاطر قد تم أخذها الضحايا والشهود  معرفةالمخاطر وبمعرفة المرء  تما إذا كان

من الجهات الفاعلة المحلية  وغيرهماالعتبار. من المهم استشارة الضحايا والشهود 

على  ألنهم قد يكونون الوحيدينمجتمع معين، الخاصة بالمعنية حول المخاطر المحلية أو 

 42علم بها.

 

 ن غير الرسميينالمحققي علىتقييم المخاطر 

 عتبر الوصول إلى المنطقة، والتنقّل في داخلها، خطيراا؟هل ي   .1
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  اإلرهابية أو اإلجرامية في المنطقة أو في الشبكات الجماعات المسلحة أو تعمل هل

 نفسه؟ الموقع

  انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. وعالوة هي التي ترتكب السلطات الحكومية قد تكون

ز بيئة تحدث فيها مثل هذه االنتهاكات. لذلك، قد تكون تعزّ أو  تيّسرعلى ذلك، فإنها قد 

ن غير يكون المحققون وينبغي ألتحقيق. لالسلطات الحكومية  فيها تخضعهناك أوقات 

 الذين يشاركون على أولئك ل خطراا أن السلطات الحكومية قد تشكّ على وعي ب ينرسميال

أو ون معهم تفاعلي أشخاصأي على في التحقيق في انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان و

 .لجهات الفاعلة األخرى(لتحديد الجدارة بالثقة  بشأن 2.2.3)انظر القسم  همب يحتكون

  أن بهل هناك خطر وف على وجه التحديد؟ استهدالاخطر لأنت أو فريقك تتعّرض هل

 إشكاليةهذا في )و هم وأنصارهمرِّ فريقك لتهديدات من الجناة وأس  و تتعّرض أنت أ

 (؟تحديداا  ألعضاء الفريق المحلي

 

 هل المواقع المحددة آمنة للزيارة؟ .2

  ن مالقتال أو  تواصلهل هناك خطر من وآمن؟ الموقع منطقة أو الهل الوصول إلى

 الظروف الجوية القاسية؟االنهيارات األرضية أو  وأالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات 

  وهل قضاء الليل فيهادون إليها لوصول ا  بحيث يتعذّربعيدة جداا  المحددةمواقع الهل ،

 هذا ممكن؟

 هل هناك خطر األلغام األرضية أو غيرها من الذخائر غير المنفجرة في الموقع؟ 

  ؟آيل للسقوط أو بالقرب منهداخل مبنى موجود هل الموقع 

  أو أي نوع آخر من التلوث؟ بيولوجي وأ كيميائي من تلوثهل هناك خطر 

 

 هل هناك أي مخاطر غير مادية إضافية؟ .3

 المنظمات الشريكة المحلية، التي قد تتعرض لها نظر في المخاطر، على سبيل المثال، ا

 إلغاء تسجيلها.خطر ل تتعرضوالتي قد 

 ا في المخاطر ذات الصلة، ا عن للخطر األساسي  ض الوفاء بتفويضكعرّ يت كأننظر أيضا

إذا كان األمر نظر ما اأي من المخاطر المذكورة أعاله، وإذا كان األمر كذلك، طريق 

 يستحق المخاطرة.

 

انظر في ما يمكن أن يحدث لو تم اإلمساك بك وفي حوزتك معلومات أو أدلة تم جمعها  .4

أو  (جناةالالجاني )ب له صلةشخص أو  أحد أطراف النزاعمن قبل، على سبيل المثال، 

 السلطات.

 

أو المخاطر التي تم تحديدها خاذها لمنع اإلجراءات التي يمكن اتّ هي نظر في ما ا .5

 التخفيف منها: 

  سياق )الناس والمجتمع والثقافة والعادات حول ال بإجراء بحثأنت ومنظمتك قمت هل

 والسياسة والتاريخ والصراع والجغرافيا والحكومة(؟

  لإلجالء؟هل لديك خطة أمنية وخطة 

  رقمحفظ تهل ووسيط؟ وهل تتحدّث اللغة أم لديك مترجم/هل لديك خطة اتصاالت؟ 

ضع في حاالت الطوارئ إذا وجدت نفسك في خطر؟ )جهة اتصال( بشخص تصال اال
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أنت  يعّرضكاالتصال في حاالت الطوارئ قد جهة بمعلومات  كفاظتحاأن  في اعتبارك

 للخطر في حال تعّرضت للتفتيش. الخاصة بك ( جهات االتصال) جهة االتصالو

  هل ستكون مجهزاا بشكل كاٍف للتعامل مع أي طارئ محتمل؟ على سبيل المثال، هل

سعافات األولية وأجهزة مدادات ومستلزمات اإلاإلسيكون لديك ما يكفي من الوقود و

 اإلضافية؟ االتصال

 هل يمكن لفريقك الوصول إلى مرفق طبّي قريب؟ 

 طة وسياسات وخيارات إحالة جاهزة فيما يتعلق بالمساعدات الطارئة أو نقل هل لديك خ

أي ضحايا أو شهود أو أطفال غير مصحوبين أو غيرهم من األفراد الذين تجدهم في 

 مواقع معينة ممن هم في حاجة إلى مثل هذا األمر؟

 

 التعامل مع انظر في خطر تعّرضك أنت أو فريقك إلى صدمة غير مباشرة جّراء .6

 ين ممنرسميالينبغي تشجيع المحققين غير حيث ن. آخرو الصدمات التي أصيب بها

طويلة  أخذ إجازات وا مع أشخاص مصابين بالصدمةلحاالت الصدمة أو تعامل واتعرض

وطلب  وا لهضتعرّ  وا عن الضغط النفسي الذيحدثوأن يت للتعافيأو إجازات متكررة 

 43المشورة النفسية عند الضرورة.

 

 المخاطر على أمن المعلوماتتقييم 

في التحقيق. انظر  معنيينإن حماية البيانات أمر مهم لسالمة الضحايا والشهود وأي أفراد 

ا   ."إدارة المعلومات" حول الرابعالفصل  أيضا

  المعلومات  بقيستكيف و؟ بشكل آمنهل لديك خطة جاهزة لجمع المعلومات وتخزينها

خطر المعرضة لالمعلومات  بإتالف ولماذا وكيف ستقوممتى وآمنة وسرية؟  هاالتي تجمع

 المصادرة؟

  إال في حال أو غيرها من الوثائق  المالحظات وأ الورقية من المقابلةنسخ تقم بإتالف الال

مفيدة في اإلجراءات الجنائية تغدو ألنها قد  ،ةحقيقيفعلية و ةروخطكانت معّرضة ل

 اء. ضحسب االقتالالحقة 

  أي معلومات وأدلة تقوم بجمعها؟كيف ستقوم بنقل 

  الحفاظ على أمن القدرة على  " وهل لديكالعهدة أنت قادرة على الحفاظ على "تسلسلهل

 المعلومات لفترات طويلة من الزمن؟

 تخزين الوثائق وبالتالي فإن ة أو في حالة سيئة. هشّ  قد تكون بعض الوثائق المستلمة

)مثل النار والماء  العوامل الطبيعيةالوثيقة في مأمن من تكون األصلية في بيئة حيث 

الحيلولة من أجل و. لمزيد من التلفالمعلومات تعّرض والرطوبة( قد يساعد على منع 

جمع المعلومات التقاط من يقوم بن على المعلومات الواردة في الوثيقة، يتعيّ  ضياعدون 

 44وثيقة بوسائل أخرى.الصور أو عمل نسخ من 

 

لسجالت التدابير المناسبة تخزين البيانات في موقع آمن؛ واستخدام خزنة لحفظ ا وتشمل

 لديه حق الوصول إلى أيّ من وتحديد وتسجيل  آمنةفقط باستخدام أجهزة كمبيوتر و والمالحظات،

                                           
 (.2014) 35 - 34 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  43
 (.2014) 35 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  44



35 

 

عتبر حاسمة لحماية البيانات في مزيد من التفاصيل التي ت  ويمكن العثور على  45نوع من البيانات.

 ."إدارة المعلوماتالرابع حول "الفصل 

 

 التدابير األمنية 2.2.2
 

 مع المخاطر التي تم تحديدهاإعداد تدابير أمنية كافية للتعامل قم بعلى أساس تقييم المخاطر، 

أعاله، ضع  المذكورة. وباإلضافة إلى توفير استراتيجيات تتعلق بالجوانب منهاتقليل الأو  هامنع وأ

 ما يلي: اعتباركفي 

  ّفي مسرح الجريمة في جميع األوقات. التواجد بمفردكب تجن 

  ِّّعن  خذ بعين االعتبار كيفية نقل المعلومات التي تم جمعها بعيداا ود طرق الهروب. حد

 الموقع.

 حمل المعلومات التي تم جمعها ألن لمهنيين في أول فرصة لمعلومات التسليم  ينبغي

المعلومات على في جمع المعلومات و المعنيينوعلى أولئك  يكعل ل خطراا شكّ ييمكن أن 

 ذاتها.

 الذي يمكن الوثوق من الجهات الفاعلة األخرى التي تعمل في المنطقة، و اعرف من هي

 .همع التعاونبه و

  ّبالثقة. السلطات المحلية وقادة الشرطة مدى جدارةد حد 

 على الهواتف أو أجهزة غير مؤّمنة أن يتم حذف أية معلومات نبغي بعد نقل المعلومات، ي

وثائق إذا تم تسليم النسخ األصلية، وإذا لم تعد هناك ال نسخ إتالفينبغي والكمبيوتر. 

 إليها. حاجة

  ا لسالمة األولوية ل إعطاءيجب  الحفاظ على المعلومات.حساب على دائما

 

جمع المعلومات ولكن أيضا مرحلة مهمة فقط لليست شخصية المنية األجراءات إن اإل

لألمن  خطيراا  ل تهديداا شكّ يمعلومات هامة عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان قد ب حتفاظاال

ا  تدابير حول  4.3.3سيما التدابير األمنية، وال حول 4.3القسم  الشخصي الخاص بك )انظر أيضا

 تكبي انتهاكات حقوق اإلنسان لديهم مصلحة في إتالفدرك أن مرتمن المهم أن و(. األمن الشخصي

ا  أن يفكروااألدلة، ويمكن  المخاطر األمنية تنشأ يمكن أن ووسائل عنيفة للقيام بذلك. في استخدام  أيضا

عصابات و بما في ذلك اإلرهابيين والعصاباتمن العديد من األشخاص أو المنظمات المختلفة، 

ا  ين(والمجرمين )الدوليالمخدرات   وأمن الشرطة  تنشأأن  وأمراء الحرب. ويمكن لهذه المخاطر أيضا

 فرديين أو مرتكبين أو الزعماء المحليين المعارضة أو قوات الثوارجماعات  وأالقوات المسلحة 

االغتصاب  و)الشروع في القتل( أالقتل  ل المخاطر األمنيةالنتهاكات حقوق اإلنسان. ويمكن أن تشم

حرق  وأالترهيب  وأالتفجيرات  وأاالعتقال التعسفي  وأ وحشية الشرطة أو المضايقة وأالضرب  وأ

 46.الممتلكات، إلى آخره

 

                                           
، برنامج السياسات اإلنسانية وأبحاث الشهود والضحايا والعاملين في الرصد واإلبالغ وآليات تقصي الحقائقحماية سينثيا باتراي،  45

متاح على الرابط (، 2014) 41، 1النزاعات، جامعة هارفارد 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2392493. 

رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في . CODESRIA ،Ukweliجتماعية في إفريقيا منظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث اال 46
 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdf متاح على الرابط(، 2000) 58 أفريقيا: كتيب،



36 

 

ا  انظرومع ذلك،  حوادث المرور على الطرق تبقى حصائية ه من الناحية اإلأن  فيأيضا

معظم ويوجد لدى  47منية لمعظم البعثات الميدانية.األمخاطر الكبر أل واأللغام غير المنفجرة تمثّ 

ق الخطرة إجراءات أمنية يتم تطويرها من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في المناط

، أمكن وحيثما. تلتزم بها بدقةهذه اإلجراءات و لع علىوينبغي أن تطّ  48متخصصين في مجال األمن.

ا  درسا  بالتفصيل أي خطة للطوارئ. أيضا

 

في الحاالت التي تشهد حشوداا من الناس، مثل المظاهرات، خذ التدابير األمنية التالية في  

 االعتبار: 

 المكانيالشعور باألمن الشخصي والوعي  قم بتبنّي حس مرتفع من. 

 اللباس المناسب. احرص على ارتداءابتعد عن االضواء و 

 ا في أين وكيف ستغادر/تص ر مليا بك من أجل تجنب الوقوع  ةالخاصالنقل وسيلة ل إلى فّكِّ

سيارتك  قم باصطفافإذا لزم األمر.  سريع وآمنبخروج وللسماح  بين الحشود في شرك

 عن وسط المدينة، على سبيل المثال. بعيداا 

 حديد طرق خروج قم بتبديلة للخروج من المنطقة، وإذا أمكن، الطرق بال كن على وعي

 متعددة.

  أو حيث  ضعيفةعند السفر في المناطق ذات شبكات اتصاالت يزداد اعلم أن الضعف

 الصراع والعنف.جذوة ستعر ت

 

 خاذ عدة تدابير وقائية من أجل الحد من المخاطر األمنية أو التخفيف منها:ويمكن اتّ 

 .قم بإجراء عمليات تقييم المخاطر بانتظام 

  ا ا تظل أكثر قم بتحديد ما إذا كان من األفضل أن تللحالة،  تبعا  .تخرج للعلنأو  كتما

  لفت انتباهك إلى التهديدات األمنية، بما في تواستخدام كل القنوات التي يمكن أن قم ببناء

 المنظمات األخرى.تلك القنوات الخاصة بذلك 

  ا ، بوجودك في البلد لتعلمهم هموتواصل معسفارة بلدك،  اعرف أين تقع، إذا كنت أجنبيا

 على عجل. في حال كنتالسفارة الى طرق الوصول  درساو

  سلطات إنفاذ القانون على مع والحفاظ عليها عالقة جيدة قم، حيثما أمكن، بإنشاء

مع ارئ، وكذلك وخدمات الطمي مقدّ مع و أو االتحادي/و المستوى المحلي و/أو الوطني

 المسؤولين السياسيين.

 يمكن الوثوق بهم أشخاصعمل مع ا. 

 حول الوقاية من المخاطر. أصدقائكو عائلتكثقيف قم بت 

 .ا، وحافظ على اتزانك  حافظ على لياقتك، وكن يقظا

 ب األماكن المنعزلة.مع رفيق واحد على األقل، وتجنّ  تنقّل، حيثما أمكن 

  ّسلوكها بين المكتب والمنزل وتمّرن عليها.يمكن التي مختلفة الطرق الد حد 

                                           
، اللجنة الدولية ي العمل اإلنساني في مناطق الصراعالبقاء على قيد الحياة: إرشادات السالمة واألمن للمتطوعين فديفيد لويد روبرتس،  47

متاح على الرابط (، 2005) 41للصليب األحمر، 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0717.htm 

)كريستين  26، 1نيين ، في دليل حول رصد حقوق اإلنسان. مقدمة لموظفي حقوق اإلنسان الميدامراقبة حقوق اإلنسانماريت ماهلم،  48

إرشادات حول زيارات (؛ نقابة المحامين الدولية ومعهد راؤول والنبرغ، 2002هودال، وانغريد كفامن ايكر، وليلين ساديوا، محررون، 
متاح على الرابط (، 2009) 33، الفقرة تقصي الحقائق وتقارير حقوق اإلنسان الدولية

http://www.factfindingguidelines.org/guidelines.html. 
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  ّسفارة أو أي مكان أو  لشرطةاكز امر لجأ إلى إحدىاأو  49في خطر، إذا كنت خذ مخبأات

 آخر آمن.

 

 تحديد جدارة الجهات الفاعلة األخرى بالثقة 2.2.3
 

ؤثر على نتائج عملية جمع المعلومات. يي شخص قد تحديد مدى الجدارة بالثقة ألمن المهم 

 هذا يتضمن:و

 السلطات المحلية وقادة الشرطة؛ 

 الجهات الفاعلة األخرى في المنطقة؛ 

  والوسطاء(؛الفوريين أعضاء الفريق )بما في ذلك المترجمين 

 مثل العاملين الميدانيين والباحثين ييننمطالضحايا والشهود )بما في ذلك الشهود ال ،

 والصحفيين والمراقبين الدوليين(.

 

 مدى جدارة السلطات المحلية وقادة الشرطة بالثقة

 ذلك قادة الشرطة( قد تورطت في ما إذا كانت السلطات المحلية )بما في فيبحث ا

 انتهاكات سابقة لحقوق اإلنسان.

 ها، مثل لجان التحقيق، استخدام مصادر موثوق بو. فاسدينا نووأن يك في احتمالبحث ا

 نشر تقاريرها. يتعيّن عليهابشكل مستقل عن الحكومة و تعمل التي

  نظر على والماضي. انتهاكات حقوق اإلنسان في اإزاء ردود السلطات المحلية ابحث في

وهل جرى سريع ونزيه  مختصتحقيق شامل و إجراء تموجه الخصوص في ما إذا 

 ،أي وكاالت أو مشتبه بهموهل تم محاسبة ، وإعالن النتائج على المألتشريح الجثة 

 (.البشرية الجثثحول  3.3.3لضحايا )انظر القسم جبر ضرر لقديم توعما إذا تم 

 

ال تشارك أي معلومات إذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت السلطات المحلية وقادة الشرطة 

جديرة بالثقة. واحمِّ نفسك ومعلوماتك. وخذ في االعتبار إمكانية إجراء عمليات تفتيش عشوائية، 

لمعلومات الخاصة بك ل بمكان تخزين آمن وسريفظ تحواوتجنّب أن تحمل معك أي معلومات. 

ا احرص تخزين المعلومات( و حول 4.2.3القسم )انظر  تواجدك إخبار شخص عن مكان على  دائما

 أرض أجنبية. علىإذا كنت  بلدكه سفارة نبِّّ و

 

 جدارة الجهات الفاعلة األخرى في المنطقة بالثقة 

قم بإجراء احتياطات مماثلة قبل البدء بالعمل وتبادل المعلومات مع الجهات الفاعلة األخرى 

 تعمل في المنطقة.التي 

 

 جدارة أعضاء الفريق )بما في ذلك المترجمين الفوريين والوسطاء( بالثقة

                                           
ا إنشاء "شبكا 49 ت يمكن للمرء على سبيل المثال إنشاء أماكن آمنة يمكنه الذهاب إليها في حالة الخطر. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للمرء أيضا

ريقيا أمنية" من أشخاص مختلفين سيساعدونك خالل هذه الفترات. انظر منظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إف

CODESRIA ،Ukweli .،متاح على الرابط(، 2000) 60 رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في أفريقيا: كتيب 

https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdf. 
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. ويمكن أن يتم ذلك من الضروري إضافة إلى ذلك تحديد مدى جدارة أعضاء فريقك بالثقة

 .وأي وسطاء وأي سائقين ، بما في ذلك المترجمين الفوريينجميع أعضاء الفريقعن طريق تدقيق 

 

تدقيق أعضاء الفريق، خذ بعين االعتبار، على وجه الخصوص، السجل الجنائي وأثناء 

مع آخرين  أي صالت حة أو سياسية؛ابقة أو حالية مع أي جماعات مسلأي صالت س لشخص؛ل

لسلطة؛ ل همواحترام وتكتّمهم تهم؛وحساسي وموضوعيتهم سياسية؛مع جماعات مسلحة أو مرتبطين 

ا والتقليدية لطائفية ا التركيبات وضععلى  وقدرتهم  50الفريق وتفويضه.إطار  والعمل ضمن جانبا

 

عملية جمع  وغرض/نهج مطلوباحرص على أن تناقش بعبارات واضحة نطاق السرية ال

لسرية واألمن التي تم وضعها لرشادات اإل ونفهميأن جميع أعضاء الفريق واحرص بالمعلومات. 

النهج المتبع  ونفهميأن جميع أعضاء الفريق واحرص ب. االمتثال بها ىعلوافقون ويوحماية البيانات 

 في جمع المعلومات ويوافقون على االمتثال به. 

 

 جدارة الضحايا والشهود بالثقة

 فيما يتعلق بجدارة الضحايا والشهود بالثقة:

 لحكومة بين اأو في المنطقة، السياسية الصراعات أو التوترات بشأن ن على علم ك

 المحلية ومجموعات )األقليات(، أو بين هذه المجموعات. 

  خذ بعين االعتبار االحتياجات والتوقعات من الضحايا أو الشهود من وكن على علم

 51األقليات في المنطقة المحلية.مجموعات 

 

وفيما يخص تحديد مصداقية األشخاص المبحوثين، ينبغي على الباحث، قبل أو أثناء إجراء 

 مقابلة أن يقوم بما يلي:ال

 على مصداقيتهم شاهد وتسجيل أي عالمات يمكن أن تؤثر ال/تقييم الحالة البدنية للضحية

وضع في اعتبارك أن الكحول أو المخدرات. تعاطي و مثل عالمات الصدمة واإلرهاق

بالضرورة. د الشخص المبحوث مصداقيته فقِّ ت  واإلرهاق ال  سوء الحالة البدنية والصدمة

ينبغي إحالتهم ذلك لتطلب خبرات إضافية، يمع هؤالء األفراد قد  ر أن إجراء مقابلةغي

ا  مختصشخص ى إل ا و. كلما كان ذلك ممكنا جيداا الحظ ينبغي أن ت، إن لم يكن ذلك ممكنا

الشاهد تفكير وضوح ؤثر على يالضيق، أو من المحتمل أن في شعورهم بسبب تيما الذي 

 وترابطه المنطقي.

 من أجل الحصول على فهم هومعتقدات هوعادات ثقافتهو ديانة الشخص المبحوثف تكشاس ،

 .إفادة يدلي بهاي ألأفضل 

  إلى الثواب والعقاب، على سبيل المثال، التي يستخدمها المبحوث والتلميحاتانتبه للغة. 

 استكشاف العالقة قم ب، أو جاني مزعومضحية حيثما كان لدى الشخص المبحوث معرفة ب

 52المسألة قيد التحقيق.ب تتعلقها انيرتاد كانا فعالياتا، وأي أماكن وبينهم

                                           
 (.2014) 114 حاالت النزاع،البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في مكتب الخارجية والكومنولث،  50
تحقيق أفضل األدلة في اإلجراءات الجنائية، إرشادات حول إجراء مقابالت مع الضحايا والشهود، وإرشادات بشأن استخدام وزارة العدل،  51

متاح على الرابط (، 2011) 46، تدابير خاصة
http://www.cps.gov.uk/publications/docs/best_evidence_in_criminal_proceedings.pdf. 

تحقيق أفضل األدلة في اإلجراءات الجنائية، إرشادات حول إجراء مقابالت مع الضحايا والشهود، وإرشادات بشأن استخدام وزارة العدل،  52
 (. 2011) 50، 46، تدابير خاصة
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إذا كانت هناك بالثقة الشاهد الضحية/ بشأن جدارة كون حذراا ليأسباب  لدى الباحثقد يكون 

 :الشاهد أثناء المقابلة ومها الضحية/التي قدّ  اإلفادةبين  كبيرة اختالفات

  قاله في مناسبة سابقة.ما ن قِّل عن الضحية/الشاهد أنه قد 

 .إفادات ضحايا/شهود آخرين 

 .اإلصابات التي لحقت بالضحية أو الجاني المزعوم 

 

كأن تكون أخطاء ، بريءأن تدرك أن هذه التناقضات يمكن أن تكون ذات طابع  ينبغي ولكن

االعتبار ما إذا خذ في وعالوة على ذلك،  53تأثيرات خارجية.بفقدان ذاكرة أو تلوث الذاكرة  حقيقية أو

الجاني التي ينتمي إليها دينية السياسية أو العرقية أو الجماعة نفس الالشاهد ينتمي إلى كان الضحية/

 54الشاهد.نمطية عن الضحية/استخالص استنتاجات  تجنّبالمزعوم، ولكن 

 

 تدريب ومساءلة أعضاء الفريق 2.2.4
 

سب من المهارات والتدريب للقيام يجب أن يكون المحققون غير الرسميين على مستوى منا

ا.  ينبغي على  وعلى وجه الخصوص،بتوثيق انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان حيثما كان ذلك ممكنا

 المحققين غير الرسميين ما يلي:

  احرص على أن جميع أعضاء الفريق، بما في ذلك الباحثين والمترجمين الفوريين

 .مناسب وتدقيقهم على نحوهم تم اختياريوالمحللين وموظفي الدعم 

  التأكد من أن جميع أعضاء الفريق )بما في ذلك المترجمين الفوريين( يتم تدريبهم

ا للمعايير األساسية على النحو المبيّن في هذا  بصورة مناسبة على توثيق االنتهاكات وفقا

 الكتيّب.

 تهاكات الجسيمة قم بتحسين قدرة أعضاء الفريق قدر اإلمكان على التعامل مع ضحايا االن

لحقوق اإلنسان و/أو العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )الجندر( و/أو 

 .حسب االقتضاءالق ّصر، 

  حيثما أمكن، قم بتدريب الموظفين على التعامل مع الصدمات والطرق التي يمكن من

لصدمة ما بعد ا الضغط النفسي خاللها إدراك واالستجابة لوجود مرحلة اضطراب

 55ومخاطر االنتحار وإيذاء النفس.

 معهم  ناقشتصرفات جميع أعضاء الفريق، ولمساءلة ثابتة وعادلة  احرص على وجود

فشلهم في الوفاء المترتبة عليهم في حال  عواقبالوما هي بوضوح ما هو متوقع منهم، 

 هذه المعايير.ب

  وجد ي ماحيثو. تحتك معهال تعّرض للخطر سالمة الضحايا أو الشهود أو أي شخص آخر

مخاطر محتملة بين وأو الحفاظ عليها تضارب في المصالح بين الحصول على معلومات 

ا تهأو سالمشخص رفاه ل  رفاهيته. األولوية لسالمة الفرد أو   منح، ينبغي دائما

 

                                           
لضحايا والشهود، وإرشادات بشأن استخدام تحقيق أفضل األدلة في اإلجراءات الجنائية، إرشادات حول إجراء مقابالت مع اوزارة العدل،  53

 (.2011) 50، تدابير خاصة
تحقيق أفضل األدلة في اإلجراءات الجنائية، إرشادات حول إجراء مقابالت مع الضحايا والشهود، وإرشادات بشأن استخدام وزارة العدل،  54

 (.2011) 56، تدابير خاصة
 (.2014) 29 بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،البروتوكول الدولي مكتب الخارجية والكومنولث،  55
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 عند العمل مع الق ّصر، ينبغي على المحققين غير الرسمي على وجه الخصوص:

 ا للتعامل مع الق ّصر وإجراء المقابالت معهم تدريب م الحصول على صّمم خصيصا

 لدى الق ّصر. محددةالواطن الضعف والقدرات م  ل من التصديوإحالتهم لتمكين أنفسهم 

  على وجه  المستنيرةوالسرية والموافقة  "ال ضرر وال ضرار"فهم كيفية تطبيق مبادئ

عند التواصل  استخدام تقنيات مالئمة للسنّ  ر، بما في ذلكصّ العمل مع الق  لدى التحديد 

 معهم.

  مثل  فاء،ر الضعصّ مجموعات مختلفة من الق  التي قد تواجها  الملحوظةفهم التحديات

 خطر الرفض من قبل المجتمعات.

  ّ56بصدمة.المصابين ب التفاعل مع األحداث تجن 

 

 المترجمون الفوريون والوسطاء 2.2.5
 

 المترجمون الفوريون

، وفي هذه الظروف، فإن نجاح أي فوري من الضروري االعتماد على مترجمأنه قد يثبت 

وكما عملية التواصل.  في تيسيرالفوري جمع المعلومات يعتمد بشكل كبير على قدرة المترجم لعملية 

المترجمين  جانب لحساسية الثقافية منل االفتقار يؤديقد ق، الموثِّّ هو الحال بالنسبة للباحث أو 

. ولذلك ينبغي أن يتم اختيار المترجمين وئامبناء لمبذول أي جهد بر رضإلى إلحاق الفوريين 

كن على علم أن المترجمين و 57مزيد من التدريب في هذا الصدد. يحتاجون إلىبعناية وقد الفوريين 

ا  ينالذين يفتقرون إلى الخبرة في هذا المجال قد يكون غير مستعدالفوريين   هنويواجهلما سوف  نفسيا

ا ويمكن أن يؤثر أثناء المقابلة.  يتواصل فيها أو الطريقة التي الفورية على جودة الترجمة  هذا سلبا

ا تدريبالفوريون ن أن يتلقى المترجمووينبغي  58.الشاهدالفوري مع المترجم  ا مناسب ا  في: ا

 الترجمة الفورية. 

 .العمل مع ضحايا وشهود االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

  )النوع ضحايا وشهود العنف الجنسي والعنف القائم على العمل مع )عند االقتضاء

 .االجتماعي )الجندر(

  )59ر.صّ مع الق  العمل )عند االقتضاء 

 

 على: الفوري قادراا  ينبغي أن يكون المترجم

 .تقديم الترجمة الفورية خالل أي تفاعل مع أفراد المجتمع، بما في ذلك خالل المقابالت 

  المرتبطة الرئيسية لغوية وثقافية صحيحة للكلمات والسلوكيات والتعبيرات  ترجمةتقديم(

في  ‘الجندر’النوع االجتماعي العنف الجنسي والعنف القائم على بعلى سبيل المثال 

                                           
 (.2014) 30 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  56
(؛ مكتب 2014) 39 لجنسي في حاالت النزاع،البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف امكتب الخارجية والكومنولث،  57

، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم العنف الجنسي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
متاح على الرابط (، 2014) 44، رواندافي مناطق ما بعد الصراع: الدروس المستفادة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ل

http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexual-Violence.pdf 
العنف ، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 58

 (.2014) 39 الجنسي في مناطق ما بعد الصراع،
 (.2014) 38 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  59
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قبل المقدّم من التأثير على المعلومات على النحو دون ن( دون تغيير أو معيّ  سياق

 الضحية أو الشاهد.

 وعلى نحو مهني.ية العمل بحساس 

 ."ا للمبدأ األخالقي "ال ضرر وال ضرار  العمل وفقا

 ا. الموافقة المستنيرة فهم معنى ا تاما  فهما

  ّ60ذات الصلة. السريةبمدونات د التقي 

 

 أن يكون قادراا على: ينبغي على المترجم الفوري

 المقابلةجرى معه الشخص الذي ت   التي يتحدث بها المحلية اللهجةنفس ب التحدث. 

  الصلة. ذي يالمنطقة والسياق األمنالشعور بالراحة للعمل في 

  قدر اإلمكان( فيما  ةموضوعيالتحلي بال وفي الوقي الوقت نفسهفهم السياق المحلي(

 .هالصراع والمواقف فيبيتعلق 

 االنتهاكات التي حدثت.بسبب تأثر ي أن يمكن للتواصل كيف مراعاةفي وخبرة التمتّع ب 

  المتعلقة  والمصطلحاتقيد البحث موضوع االنتهاكات تفاصيل شأن ب بالراحةالشعور

المنطقة المتضررة  فيأولئك التي يستخدمها فة ، بما في ذلك الكلمات والعبارات الملطّ به

النوع االجتماعي الجنسي والقائم على السيما تلك المتصلة بالعنف نتهاكات )االلوصف 

 (.‘الجندر’

 والباحث فقطالشاهد /الضحيةصادرة عن الكلمات الم ااستخد. 

  ،وأن يكون ألشخاص الضعفاء، الفردية لقدرات الحتياجات واالومراعاة إظهار التعاطف

ا مدرك الشاهد، والحرص على عدم تخويف /على الضحية الذي قد يحدثه وجودهتأثير لل ا

 61أو الجلوس.أو التجول في أنحائه  موقعالشاهد عند دخول /أو تهديد الضحية

 

 أن يتمنع عن: الفوري يجب على المترجم

 .تخويف أو تهديد الضحية/الشاهد 

 .إظهار الشفقة أو الصدمة أو الحكم 

  أي  استبدالاستخدام الكلمات الخاصة به خالل أي مقابلة، على سبيل المثال من خالل

الضحية/الشاهد أو شرح أي شيء،  المقدّمة إلى أو من قبل فيما يتعلق بالمعلومات كلمات

 منه القيام بذلك بشكل صريح.لب إال إذا ط  

  معنى التوضيح إذ ينبغي فة، ير العبارات الملطّ يينبغي تغ ال –أي شخص كلمات تغير

 طرح أسئلة توضيحية. ، وينبغي المحتمل

  حتى لو كان يبدو غير مهم. قيلي شيء أحذف 

  62المقابلة.تقديم اقتراحات حول كيفية إجراء 

 

 اختيار المترجم الفوري:

 .)حاول أن تجد مترجمين فوريين مدربين ومستقلين )إن وجد 

                                           
 (.2014) 38 النزاع،البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت مكتب الخارجية والكومنولث،  60
 (.2014) 39-38 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  61
 (.2014) 39 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  62
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  إياك أن تستخدم أحد أفراد أسرة الشخص المبحوث كمترجم فوري، ألسباب تتعلق

 بالسرية.

 .ا من نفس المجتمع المحلي للضحايا/الشهود إال كمالذ أخير ا فوريا  ال تستخدم مترجما

 لنزاهة جنائية واالسجالت بناء على المحتملين فوريين أي مترجمين تدقيق تقييم وقم ب

الفئات دور واالنتماءات والقدرة على العمل مع لعب الوالقدرة على  والجدارة بالثقة

العرقية  هوانتماءات هويتهو سنّهوالمترجم الفوري لجنس ويمكن . الضعيفة من الناس

على عدم أن تحرص والثقافية والسياسية أن تؤثر على تقييم الجدارة بالثقة ولكن يجب 

 عند النظر في هذه العوامل. االضطهاديةتكريس الصور النمطية أو األيديولوجيات 

  ا بتقييم وجهات النظر الشخصية للمترجم ح حول انتهاكات خطيرة المرشّ الفوري قم دائما

العنف لحقوق اإلنسان بصفة عامة، وفي الحالة المحددة، وإذا كان له صلة بالسياق، حول 

والمساواة في النوع االجتماعي  والعنف القائم على النوع االجتماعي )الجندر( الجنسي

 قبل التعاقد معه. 

  ّات المستخدمة في المصطلحب على اطالعح المرشّ المترجم الفوري ق ما إذا كان تحق

النوع مناقشة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان و/أو العنف الجنسي والعنف القائم على 

 .االجتماعي )الجندر(

  ومترجمات فوريات.فوريين حاول أن تضم مترجمين 

  م ، استخدِّ النوع االجتماعيعند التعامل مع ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على

ا تلقّ فوريين ممن مترجمين  ا  وا تدريبا  63.أمكنخبرة سابقة حيثما   ولهمخاصا

  64.حيثما أمكنأعضاء سابقين في الجيش أو أفراد من نفس عرق الجناة التعاقد مع تجنب 

 

 إرشادات للترجمة الفورية )الباحث والمترجم(: 

  ا نقل األسئلة الفوري مترجم الينبغي أن ي طلب من ى مدى ، كلمة بكلمة، إلى أقصحرفيا

 ممكن.

  من طلب على الباحث أن ي، ينبغي الشاهد لم يفهمهاإذا كانت األسئلة غير واضحة أو إذا

 إعادة صياغة األسئلة. يتم، بحيث الفوري إعالم الباحث بذلكمترجم ال

  ها وترجمتها.فهم يسهلمل موجزة، ج  بالتحدث ينبغي على الباحث 

  وذلك للتأكد من أن الشاهد  على حدة جملةأو  كل سؤال ترجمالفوري أن يالمترجم على

 يفهمها.

  ق الفهم.تكرار األسئلة عدة مرات، إذا لزم األمر، حتى يتحقّ ينبغي على الباحث 

  إلى المترجم ، وليس تحدث إليه مباشرةيو الشاهدإلى نظر يأن على الباحث ينبغي

 65الفوري.

 

من الفوريين أكثر مترجمين المعلومات مع  ةشاركمين رسميالن غير يتجنّب المحققويجب أن 

ن يتجنّب المحققويجب أن ولجناة. لخبرين يصبحوا م  ل ون أو يتم الضغط عليهمصبحيقد  زم ألنهمالال

ا  ينرسميالغير  الحقائق أو ظروف البلد بحيث بعض ب على اطالع كبير نأن يصبح المترجمو أيضا

                                           
 (.2014) 39 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،ارجية والكومنولث، مكتب الخ 63
متاح (؛ 1996) 113الفصل الثامن: إجراء المقابلة، ، دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسانمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  64

 .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7part59en.pdf على الرابط
 (.1996) 113 الفصل الثامن: إجراء المقابلة،، دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسانمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  65
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الفوريين المترجمين أن تقوم بمناوبة  حاولودقيق.  غير كامل أو غير بال مباالة وعلى نحو نوترجمي

 66.في كل مرة مدة أسبوعين فقطلأو استخدم المترجم الفوري 

 

 الوسطاء

، والتغلب والتواصل معهم ما لتحديد أفراد مجتمع زاولونالم همستخدميأفراد قد هم الوسطاء 

يمكن أن يكون وعلى الحواجز الثقافية واالجتماعية، وتحديد ضحايا محتملين وغيرهم من الشهود. 

لضمان وجوب توخي الحذر ، على الرغم من المحليالمجتمع فعالين جداا في الوسطاء محاورين 

 67حيادهم.

 

 قد يكون الوسطاء المحتملين أعضاء/مشاركين من:

  محلية؛منظمات شعبية 

  وطنية ودولية؛منظمات مجتمع مدني 

  ّ؛مي الخدماتمقد 

  ؛مجتمع محليشبكات 

  68وجماعات نسائية. الشهوددعم الضحايا/الكنائس وجماعات والمساجد هياكل دعم مثل 

 

 نظر في استخدام وسطاء:ا

  ؛وأفراده وديناميكيتهالمحلي تكن على معرفة بالمجتمع إذا لم 

  تواصلوا معكإذا إلى خطر تعرض الضحايا وغيرهم من الشهود ييمكن أن  حيثماأو 

 مباشرة؛

  من خارج  أشخاصالتفاعل مع  بشأنشهود غيرهم من الالضحايا و يتوّجسأو حيثما

 69المجتمع.

 

 اختيار الوسطاء:

  مجتمع الضحية أو الشاهد.هيكل )قيادة(  معلومات حول ابحث عن فعل ذلك،قبل 

  للتعّرف ضحايا ال)فقط( مع  التي تعمليمكن استخدام أعضاء منظمات المجتمع المدني

 الضحايا أو الشهود. على

 أفراد المجتمع أو  وأ خريناآلشهود الضحايا وقد يتعرض لها المخاطر  أية قم بتقييم

خرين اآلشهود الن الضحايا ومبادر للبحث عالتي قد تنجم عن السعي بشكل والمنظمات 

 طريق وسطاء.عن 

  متخاصمة.جماعات"أو التعايش بين /االنقسامات في المجتمع وبكن على علم " 

 بناء على السجالت الجنائية والنزاهة والجدارة بالثقة ) محتملينأي وسطاء  قم بتدقيق

 (.والقدرة على لعب الدور واالنتماءات والقدرة على العمل مع الفئات الضعيفة من الناس

                                           
 (.1996) 113، الفصل الثامن: إجراء المقابلة، دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسانمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  66
 (.2014) 42 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  67
 (.2014) 42 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  68
 (.2014) 42 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  69
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  ل الحصول على قيمة في مقابله تقديم أي شيء يوحي ب فهمخلق  بتجنّ و كن حذراا

هذا ال ينطبق و(. و الحصول على المساعداتالمساعدة المادية أ وأ معلومات )مثل المال

 .أمكن ذلكحيثما  تتمعلى اإلحالة إلى الخدمات، والتي ينبغي أن 

 ا  ونعملأنهم ي، و"ال ضرر وال ضراربمبدأ "وسطاء احرص على التزام ال لمعايير ل وفقا

 األخالقية األساسية.

  كشف عدم المشاركة أو الضحايا أو الشهود على إكراه بوسطاء عدم قيام التأكد من

 .أمرهم

  ،ا مي الخدمات الطبية ومقدّ  وقادة المجتمع المحليعمل مع أعضاء اإذا كان ذلك آمنا

 ومؤسسات الدعم.ومجموعات 

 عه الوسيط.أو التوجيه الذي يمكن أن يتوقّ لدعم دور وحدوده، وما هو االتوضيح قم ب 

  لدى الوسيط وسيط، ويجب أن يكون بالوسيلة موثوق بها لالتصال لديك كون تيجب أن

 التصال بك.لوسيلة موثوق بها 

  تم اتخاذها ي تفاعالت مع وسطاء بحيث يمكنك تبرير أي قرارات ألاحتفظ بسجل

 70بشأنهم.

 

 معايير االختيار 

 على االستعداد والقدرة: 

o ؛احترام سرية المعلومات 

o  وألتنوع ولكرامة ورفاه وخصوصية الضحايا لبنزاهة وإظهار احترام التصرف 

 المتهمين؛األشخاص الشهود، أو 

o  ،أداء دورهم بطريقة تمنع أو تقلل من المخاطر التي يتعرض لها أي شخص

 ؛معهم الوسيطوخاصة ألولئك الذين يتفاعل 

 مناسبة ومعرفة وخبرة؛ قدرات 

  الثقافي واالجتماعي واللغوي من المجتمعات المتضررة؛القرب 

  منطقة ذات الصلة؛ضمن الالوصول إمكانية المنطقة ذات الصلة/الوصول إلى إمكانية 

 خبرة بالعمل مع الضحايا؛ 

 71ات(.لوجستية، معدّ موارد  ،مالية، البنية التحتيةموارد  وظفين،الموارد )الم 

 

 غير الرسميين عن:ينبغي أن يمتنع المحققون 

  نحو يتجاوز األدوار والقدرات المكلفينالنخراط في التحقيق على بالوسطاء لالسماح 

 بها؛

 ؛أكثر من الضروريمعلومات بوسطاء تزويد ال 

  شهود؛بتخويف أو تدريب ضحايا/سطاء للوالسماح 

 .)72العمل مع أعضاء سابقين في الجيش أو أفراد من نفس عرق الجناة )إن أمكن 

                                           
 (.2014) 43-42 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  70
إرشادات تحكم العالقات بين المحكمة والوسطاء ألجهزة ووحدات المحكمة والمستشارين الذين يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية،  71

-https://www.icc متاح على الرابط(، 2014) 10-8، الوسطاء

cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/strategies-and-guidelines/Documents/GRCI-Eng.pdf. 
 (.2014) 44 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،ارجية والكومنولث، مكتب الخ 72
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 لوجستيات التوثيق 2.2.6
 

ا ذلك ليس ن على الرغم من أ ا  ممكنا  الوصولعند  تكون مستعداا حاول أن ت، فمن المهم أن دائما

قد ينتج عن عملية جمع فات والخبرات الالزمة، بدون المعدّ ومسرح جريمة وتوثيق المعلومات.  إلى

لجميع األنشطة  التحضيرط ويتخطقم بالالمعلومات فرص ضائعة ويؤثر على سير التحقيق. لذلك، 

 وإلى أقصى درجة ممكنة. كبر قدر من التفصيل بأ

 

 وفيما يتعلق بلوجستيات توثيق مسرح الجريمة، فمن المهم أن:

األلغام  وأ مشهورة بانتشار االختطافالمنطقة  تد ما إذا كانالمنطقة: حدِّّ  على فتعرّ ت .1

قضايا  ما إذا كانتالغذاء والماء، ود مصادر ، وحدِّّ غير ذلك من المخاطراألرضية أو 

 نة تؤثر على المنطقة.صحية معيّ 

 

 د نقاط لالتصال.ط الطرق وحدِّّ وخّطِّ  ارسم خريطة للمعالم الرئيسية .2

 

ا  كن مكتفٍ  .3 ات أساسية معدّ إلى  باإلضافةالمواد الغذائية والمياه،  هذا حمل. ويشمل ذاتيا

 ضرورية:

 نماذج موافقة؛ 

 حقيبة إسعافات أولية؛ 

 مشاعل؛ 

 مصباح يدوي وبطاريات اضافية؛ 

 أكياس ورقية؛ 

  ّغطاء للشعرو واألقنعة ستخدم مرة واحدةالتي ت  شخصية مثل القفازات الوقاية الات معد 

المخاطر البيولوجية أو الكيميائية هذه المعدّات لمنع مالمسة ستخدم حيث ت   اءوحذمئزر و

 مسرح الجريمة؛ث يب تلوتجنّ للجلد والعينين، ول

 .معدات وأوراق للكتابة/الرسم 

 

 معدّات أساسية إضافية تشمل: .4

 مسّجل صوت؛ 

 وبطارية احتياطية؛ وبطاقات ذاكرة إضافية أو فيلم إضافي كاميرا مع فالش 

 طباشير أو أقالم تخطيط أخرى؛ 

  ؛بوصلة/جاهتحدّد االتّ عالمة 

 مطّهر؛ 

 خرائط؛ 

 دفتر مالحظات؛ 

 أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق؛ 

  جيب؛سّكين 

 مسطرة؛ 

 سترة عاكسة؛ 
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 هاتف يعمل باألقمار الصناعية؛ 

 شريط قياس؛ 

  قماش القنّب لحماية األدلة من عوامل الطقس؛ 

 أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق ومضادة للكهرباء الساكنة وذات فقاعات الهواء؛ 

  أكياس 

 أكياس تسمح بمرور الهواء أو أكياس ورقية محكمة اإلغالق؛ 

  أقماع مرورية؛ 

 .غسول أيدي بدون ماء 

 

ا أو تحتفظ به معك لالتصال به في حالة الطوارئ. و .5  لكن يجب أناحرص أن تحفظ رقما

فإن األشخاص الذين تم حفظ تفاصيل االتصال الهاتف في األيدي الخطأ، وقع علم أنه إذا ت

 ل أن:فضّ خطر. لذلك، ي  لل يتعّرضونعلى الجهاز قد  بهم

 ا  أرقام الطوارئ تحفظ  ؛غيبا

 ال يمكن قراءتها من قبل أي لغة ستخدم لغة مختلفة لحفظ األسماء، على سبيل المثال، ت

 ؛ل خطراا شكّ يشخص يمكن أن 

 ا( إلأجنبيكنت )إن بالدك سفارة تتصل ب  .تواجدكن اكمأطالعهم على ا

 

د متى وأين وفي أي األوقات ينبغي التواصل مع أعضاء الفريق وغيرهم خالل عملية  .6 حدِّّ

 كن تواجد كل منهم.امأجمع المعلومات. وتأكد من أن أعضاء الفريق يعرفون 

 

 د كيف سيتم حماية مصادرك.حدِّّ  .7

 

 تمويل مناسب لعملية جمع المعلومات.احرص على وجود  .8

 

كيف في مقابلة إجراء ال وقتمقابلة، فمن المهم النظر قبل الجراء إ بلوجستياتفيما يتعلق و

سفر الشخص  وانظر في سالمة. يذهب الباحث إلى مكان إجراء المقابلة وكيف سيعود منهسوف 

ا اليوم. وتأكّ  المناسب خاللعن الوقت  ، فضالا السفر وتكلفته مسافةوالمبحوث  من أنه تم األخذ  د أيضا

 73، إذا لزم األمر.اية األطفاللرعأية ترتيبات في االعتبار 

 

 ر األمور التالية:في يوم المقابلة، أحضِّ 

 نماذج موافقة؛ 

 معدات وأوراق للكتابة/الرسم؛ 

 مسجل صوت و/أو مسجل فيديو؛ 

  على سبيل  ،للشخص المبحوث في أن تعرضها قد ترغبأي مواد صوتية أو بصرية

 .الخفيديو، مقاطع  ،وثائق فوتوغرافية، خرائط، صور :المثال

 

 :متوفرة على أن تكون األمور التالية احرصلمقابلة، إجراء اعند إعداد موقع 

                                           
 (.2014) 115 البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع،مكتب الخارجية والكومنولث،  73
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 ماء للشرب يكفي لجميع الحاضرين؛ 

 مقاعد كافية؛ 

  إذا لزم األمر(؛ منضدة/مكتبطاولة( 

 مرحاض؛ 

  في حاالت الطوارئ.بها أرقام هواتف لالتصال 

 

ا في حال كان من الضروري توثيق أي إصابات،   ر:حضِّ ت  أن  احرص أيضا

 وبطارية احتياطية. إضافيوبطاقات ذاكرة إضافية أو فيلم  كاميرا مع فالش 

 مسطرة؛ 

 ؛قفازات ت ستخدم مرة واحدة 

  إسعافات أولية.حقيبة 

ا القسم   (.4.3.2فيما يتعلق بالنقل، من المهم أن تأخذ في االعتبار اإلرشادات التالية )انظر أيضا

  ا ادرس  قلّها.تستسلكه ووسائل النقل التي ستسالذي بعناية الطريق دوما

  ّبما في ذلك رخصة القيادةوضع سليموثائق السفر الخاصة بك في أن د من تأك ، 

 وتصاريح العبور المحتملة وتسجيل المركبة.

 ف من ولوقا حاولنقاط تفتيش غير متوقعة أو حواجز الشرطة، من ب اقتراال في حال

 أوالا. أجل مراقبة المركبات األخرى تمرّ 

  ّألن ، مع قافلة من المركبات حاول التنقّلق ويقطع الطرخطر ضة لب المناطق المعرّ تجن

 ردع الهجمات.أن يذا يمكن ه

 أو في الليل. تجنب القيادة وحدك 

  ا حاول أن تبقى  ع عن جذب انتباه ال لزوم له.امتنو محترسا

  ّالمركباتقيادة المحلية ل قواعدال في حركة المرور، واحترم الحذر توخ. 

  ة التي تقصدهاوجهال، ألنها قد ال تكون متاحة في ماءو معك مواد غذائيةخذ. 

 للظروف السائدةاللباس المناسب  على ارتداء احرص. 
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 المعلومات جمع .3
 

 

بشأن كيفية جمع المعلومات عن ف ضلى مارسات هامة وم   إرشاداتيعرض هذا الفصل 

ا قرأ ي  . وينبغي أن هفعلينبغي تجنّب ما هو ، من ذلك انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، واألهم  مقترنا

 تم تناولها في الفصل الثاني. المبادئ األخالقية التي ب

 

 وثائقيةالمعلومات ال 3.1

 

، لرقميوا الورقيالتوثيق يناقش هذا القسم أساسيات جمع المعلومات، بما في ذلك أنواع  

ألية معلومات  العهدة سلسلتوكيفية تأمين والحفاظ على القيمة اإلثباتية للوثائق، وكيفية توثيق 

التحقق من المعلومات الرقمية، وكيفية تأكيد في تأمين و تساعدوثائقية، وعدد من التطبيقات التي 

 فيديو.مقاطع إنتاج صور فوتوغرافية و

 

 الورقيالتوثيق  3.1.1
 

ا  ينرسميالواجه المحققين غير يقد  ا ماديا ا  توثيقا حتوي على معلومات عن انتهاكات ي ورقيا

األنواع التالية من التوثيق الورقي شمل يخطيرة لحقوق اإلنسان وجرائم دولية محتملة. ويمكن أن 

، انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسانقاء لنصاف للحصول على اإلتم استخدامها في السعي يالوثائق التي 

ا   أخرى: خذ أشكاالا تّ يأن  ولكن يمكن أيضا

 

  شركاتوثائق الدولة أو وثائق 

 رسائل مكتوبة من قبل مسؤولين حكوميين أو جنود 

 الدولةفي شركات أو  ن فيماعات مسؤوليمحاضر اجت 

 سجالت مالية 

 تقارير طبية 

 خرائط 

 صور مطبوعة 

 74.مفّكراتأو  وقائع سجالت 

 

ا النتهاكات اال ال يترك مرتكبو ثبت أعمالهم ولكن ت   ورقية آثاراا  خطيرة لحقوق اإلنسان دائما

جرائمهم من خالل مجموعة  لقاء نصافاإلستخدم لطلب ، يمكن أن ت  يتركون تلك اآلثارعندما 

أن تدعم االدعاءات التي وردت في التقارير أو غيرها  هامتنوعة من الوسائل. على سبيل المثال، يمكن

ا  من المنشورات لرفع مستوى ستخدم هذه المعلومات لتقييم ما إذا كانت أن ت   الوعي العام. ويمكن أيضا

. والتحقيق فيها السلطات الوطنية تفي بالتزاماتها باحترام حقوق اإلنسان ومنع االنتهاكات المزعومة

                                           
، أكاديمية فولك برنادوت، كتّيب حول مساعدة التحقيقات الجنائية الدوليةسن، جان اف كليفنر، ماري نايستد )محّرر(، كريستيان أكسبو نيل 74

متاح على الرابط (، 2011) 62
http://folkebernadotteacademy.se/Documents/Kunskapsomr%C3%A5den/Rule%20of%20Law/A%20Hand

book%20on%20Assisting%20International%20Criminal%20Investigations.pdf. 
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توجد هذه السجالت  وحيثماأدلة محتملة الستخدامها في المحكمة. ك يمكن تقديمها للمحققين الجنائيينو

)كما هو الحال في العديد من القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة(، 

وثائقية عند اتخاذ قرار بشأن الدلة األالمحاكم والهيئات القضائية تعتمد على نطاق واسع على فإن 

 75نسان.انتهاكات خطيرة لحقوق اإلارتكاب المسؤولية الجنائية عن 

 

ا و  سجل أحداث دقيق( 1خلق: )هو الهدف األساسي فإن ، التوثيقد وكان الغرض من جه أيا

كم)ج عليهيمكن االعتماد و)ب(  ح  اآلليات القضائية، على سبيل المثال، مستوى حيث تقتضي  76.( وم 

المرّجح أن سيكون من غير جمع بشكل صحيح، ي  إذا لم واإلثبات لتحديد المسؤولية. من وتقني  عالٍ 

ا  جمعهي تم الذ يكون التوثيق  قانوني.نصاف إالحصول على لالستعمال في السعي وراء  صالحا

 

نصح أن نصاف قانوني، ي  إحتى لو لم يتم جمع الوثائق بقصد استخدامها في السعي لتحقيق و

ي تيح ومات. وجمع المعل عنداآلليات القضائية  تطلبهاتاإلثبات من تأخذ بعين االعتبار معايير عالية 

مهم  هلى هذا، ولكنفي حال آل األمر إفي اإلجراءات القضائية لتلك الوثائق هذا االستخدام المحتمل 

ا   مواجهةمن  ره بدالا برّ ممزاعم بوجود قضائية. على سبيل المثال، فإنه يسمح الوسائل غير لل أيضا

الوثائقية التي يتم تجميعها واالعتماد المعلومات ويجب أن تكون . للوثائق تيةاثباإل القيمةجمات على ه

وإن  صاف.محاولة ناجحة في التماس اإلن أي تأييددقيقة وموثوق بها وذات مصداقية من أجل  يهاعل

 هي قيمتها الثبوتية المعلومات الوثائقية وموثوقيتها ومصداقيتهاالمفاهيم الهامة المستخدمة لتقييم دقة 

 سياقها. و هامصدرو

 

 اإلثباتيةالقيمة 

القيمة وإن . اإلثباتيةبناء على قيمتها  المحكمةمة في المقدّ  الوثائقاآلليات القضائية وزن تحدّد 

إثبات شيء مادي،  علىمعلومة قدرة ستخدم لوصف مدى مفهوم قانوني ي   هياإلثباتية للمعلومة 

وثيقة ذات قيمة ن الأن تكووقبل كل شيء، من أجل  أوالا وفي سياق قضية جنائية. يكون ذلك وعادة 

ا ثبت لتو إثباتية ا ماديا من  تم التالعب أو العبث بها بأي شكلٍ قد ، يجب أن ال يكون ما قضية بشأنشيئا

 الوثيقةال تعود ، مع إمكانية ألها ه المحتوى األصليقد تشوّ  الوثيقةأي تغييرات على وإن األشكال. 

 المعلومةفي العناصر التالية توفر في  ونظرين. لذا فإن القضاة للوقائع كامالا  م سرداا قدّ لت صالحة

 الوثائقية:

 

  :هذه الوثيقة إلى حيز الوجودأين ونتيجة ماذا ظهرت المنشأ. 

  :ه الوثيقة.الذي تناقشموضوع الالمحتوى 

 قيد البحث.: إلى أي مدى تدعم هذه الوثيقة نتائج أخرى في القضية التأييد 

  ا  سرداا م الوثيقة تقدّ أن ظهر يالصدق: إلى أي مدى  لحقيقة.ل منصفا

  :ا وثيقة من خالل وسائل الالحصول على  تمإذا ما الطوعية  .صحيحة قانونيا

                                           
، أكاديمية فولك برنادوت، كتّيب حول مساعدة التحقيقات الجنائية الدوليةماري نايستد )محّرر(، كريستيان أكسبو نيلسن، جان اف كليفنر،  75

54 (2011.) 
متاح على الرابط (، 2000) 30كميل جيفارد، كتّيب اإلبالغ عن التعذيب،  76

http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/handbook(english).pdf. 
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  المعايير المذكورة أعاله في القدرة على االعتماد  تسهم جميعالموثوقية: إلى أي مدى

 77على هذه الوثيقة.

 

 ودقيق ومفصل واضح وصفوثائقية عن طريق تسجيل الالقيمة اإلثباتية للمعلومات  دادزتو

ا هذا يساهم و. جمعهافي أقرب وقت ممكن بعد  لها صادقة وموثوق بها.  تقييمها على أنهافي  أيضا

من األسهل  كان، أكثر دقة الوثائقية في وقت إنشائها المعلومةوصف أصل ومحتوى وكلما كان 

القيمة اإلثباتية تتأثر ، وفي المقابلالحالة الراهنة للمعلومات. ب مقارنتهابالنسبة للسلطات القضائية 

 الوضعتحديد المنشأ والمحتوى بدقة أو إذا كان هناك تفاوت بين  يتمإذا لم  وثائقيةالللمعلومات 

ا الللمعلومات  الحاليالوضع و األصلي إلمكانية  وثائقية دون سبب مقبول، مما يترك المجال مفتوحا

 .المعلوماتبعبث حدوث 

 

 قبولفي من المحاكم الوطنية أقل صرامة  بأنهاالمحاكم الجنائية الدولية تتصف بصفة عامة، 

كدليل من قبل قبل يمكن ألي معلومة ت عتبر ذات قيمة إثباتية كافية أن ت  و 78المعلومات الوثائقية كدليل.

تقوم مة اإلثباتية للمعلومات، القي وزنفي المقابل، باإلضافة إلى و 79قضاة في محاكم جنائية دولية.

ا   كأدلة في المحكمة بها أنواع المعلومات التي تقبل بتحديد العديد من المحاكم الجنائية الوطنية أيضا

عن الغاية التي  وبغض النظرفي قوانين العقوبات المحلية.  إيجادهاالتي يمكن و، بشكل مسبق

ا في نهاية المطاف، من من أجلها المعلومات ست ستخدم  أعلى تتمتع بضمان أن المعلومات  المهم دائما

 اإلثباتية.قيمة ممكن من ال مستوى

 

 المصدر والسياق

ا على معلومات  هناك طريقتان يمكن من خاللهما أن يصبح المحقق غير الرسمي أمينا

 وثائقية:

  جمع الوثيقة بنفسه، وبالتالي يصبح أول أمين عليها؛إما من خالل 

 قام أو معلومات أي شخص  استلمكلما وثيقة من شخص آخر. أو من خالل استالم الو

في ملحق الموجودة  العهدة تسلسل واحد من نماذجباستخدام يسّجلها  ، ينبغي أنهابجمع

 لها. مشابه شيء، أو الكتيّبهذا 

 

 ينلمحققين الجنائيين الرسميعلى اإلطالق لأي قيمة أو  قيمة ت ذكر الورقيةوثائق لن تكون للو

ن اإلجابة على يحاول المحققوأن حيث ينبغي . هاوسياقالوثيقة محكمة تحديد مصدر تستطع اللم إذا 

 ورقية:  على وثيقة حصلوااألسئلة التالية كلما 

                                           
آب/أغسطس  5) 19-15، قرار بشأن مقترح الدفاع حول شهادة سماعية، الفقرة. T-1-94-IT، القضية رقم المدعي العام ضد تاديتش 77

مقدمة إلى القانون الجنائي واإلجراءات (، نوقشت في روبرت كراير، هاكان فريمان، داريل روبنسون واليزابيث ويلمزهورست، 1996

 (.2010) 466الجنائية الدولية، 
 465روبرت كراير، هاكان فريمان، داريل روبنسون واليزابيث ويلمزهورست، مقدمة إلى القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية الدولية،  78

(2010.) 
متاح على الرابط (، 2009)المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  89انظر على سبيل المثال: القواعد اإلجرائية وقادة اإلثبات  79

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032_Rev43_en.pdf ؛ القواعد

-http://www.icc متاح على الرابط(، 2002كمة الجنائية الدولية، )المح 72اإلجرائية وقادة اإلثبات 

cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RPE.4th.ENG.08Feb1

200.pdf 



51 

 

  لجميع المواد التي تم جمعها،  دقيق وصف إجراء؟ الذي حصلوا عليه التوثيق هوما

أو سمات رئيسية  هاوزن وأ هاحجم وأكميتها  وأ البنود مظهرإيالء اهتمام خاص إلى و

 هذا سيساعد المحققين في تحديد مصدر هذه الوثائق.فأخرى مثل اللون واألبعاد. 

 متى وأين تم إصدار هذا التوثيق؟ 

 من الذي أصدر الوثيقة )الوثائق(؟ 

  ذلكالوثيقة، ما هو اسم قام شخص آخر بتسليم من الذي جمع الوثيقة )الوثائق(؟ إذا 

الذي الرسمي  المنصب؟ ما هو حوزتهفي الوثيقة أصبحت  الشخص اآلخر؟ متى وكيف

 ؟دجِّ و  شخص في ذلك الوقت، إن شغله ذلك ال

  80المعلومات؟ إلى تقديمد مزّوِّ الفع الذي دما 

 

ومن غير المرجح أن يقبل قضاة وثائق متعلقة بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان كدليل في 

عدم أن . وعلى الرغم من بشكل م رٍض  هذه األسئلة المحكمة إذا لم يتمكنوا من تحديد اإلجابة على

ا  يمنع ال اإلجاباتوجود  فإن ن استخدام المعلومات، م)غير قضائية( صاف أخرى أشكال إن دائما

النظر عن  ز مصداقية المعلومات بغضّ أن تعزّ  شأنهاالقدرة على تقديم إجابات على هذه األسئلة من 

 كيفية استخدامها في نهاية المطاف.

 

. العهدةجمع األصلي أو نقل الهذه األسئلة بعد على جابات اإل تحديدقد يصبح من المستحيل و

ا لإلجابة عن هذه األسئلة أو موجوداا األصلي  أمين العهدةقد ال يكون ف الوصول إلى  ال يعود ممكنا

 عندمايمكن أن تكون غير موثوق بها ذكريات تتالشى ووإن ال. هتم جمع الوثائق منالذي الموقع 

ا يكون أمين العهدةوثيقة، النقل  فوروطلب تقديم إجابات على األسئلة أعاله. ي   األصلي للوثيقة في  غالبا

حول مصدر الوثيقة وسياقها المعلومات ل يتسجيتم إذا لم وأفضل وضع لإلجابة على هذه األسئلة. 

 .إلى األبدمعلومات هذه  تضيع، قد العهدةخالل نقل 

 

ا  على واحرص صبح تعندما  تسجيل األجوبة على هذه األسئلة في أقرب وقت ممكن عمليا

 ويرفق العديد من المحققين المهنيين. الظرفيةمن المعلومات ممكن ، بما في ذلك أكبر قدر أمين العهدة

بأكبر قدر ممكن تحتوي على إجابات على األسئلة المذكورة أعاله  تغطية استمارةأو  ملّخصال تقرير

من أمين عالوة على ذلك  ويطلبوا 81محتملة. استدالليةقيمة  ذاتتفاصيل عند تخزين وثائق من ال

 التغطية. استمارةأو الملّخص  تقريرع على يوقّ أن الجديد  أو أمين العهدة/األصلي والعهدة 

 

مجموعة السياسات الدولية  من إعداد تغطية استمارةأو وفيما يلي قالب لتقرير ملّخص 

ا ر نصوصن خبراء. ويوفّ ومحقق هاستخدميعلى أساس قوالب والقانون الدولي العام  تفسيرية في  ا

ا هذا ر توفّ يوما هي المعلومات المطلوبة، والسبب في ذلك.  لبيانالمربعات  في ملحق هذا  القالب أيضا

شرح ما هي المعلومات تموجزة  رةمذكالقالب، يتم إضافة هذا في كل قسم من أقسام و. الكتيّب

  والسبب في ذلك. ،المطلوبة

                                           
، أكاديمية فلوك يين الدوليينكتيّب حول مساعدة المحققين الجنائماري نيستد )محرر(، كريستيان أكسبو نيلسن، جان كيه. كليفنر،  80

متاح على الرابط (، 2011) 57بيرنادوت، 
http://folkebernadotteacademy.se/Documents/Kunskapsomr%C3%A5den/Rule%20of%20Law/A%20Hand

book%20on%20Assisting%20International%20Criminal%20Investigations.pdf. 
، أكاديمية فلوك كتيّب حول مساعدة المحققين الجنائيين الدوليينسبو نيلسن، جان كيه. كليفنر، ماري نيستد )محرر(، كريستيان أك 81

 (.2011) 90و 60بيرنادوت، 
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 ملّخص تسلسل العهدة الخاصة بمجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام مذّكرة

 

 

 
 معلومات البنوند العامة 

 :الوثائقاسم أو رقم هوية جامع 

 

هذا الذي يعبّئ  الشخصيرجى ذكر اسم أو رقم هوية 
الشخص  ذلكاستخدام االسم الكامل وقد ي عّرض النموذج. 

رقم م بدالا من ذلك إذا كان األمر كذلك، استخدوخطر. لل
 اا.الهوية أو رمز

 

 :الوثائقاسم منظمة جامع 

 

 جد.يرجى ذكر اسم المنظمة التي ينتمي اليها الشخص الذي يعبّئ هذا النموذج، إن و  

 

 جد()إن وُ  للصنفالرقم المرجعي 

 

 

 المنظمة:موقع 

 

 يرجى ذكر موقع المنظمة التي ينتمي اليها الشخص الذي يعبّئ هذا النموذج، إن وجد.
 

 

 اسم أو رقم هوية الشخص الذي تم استالم الوثيقة منه:

 

رقم اسم أو  يرجى ذكرإن لم يكن الجامع األصلي للوثيقة، 
 منه.  هوية الشخص الذي تم الحصول على وثيقة

 

 )إن ُوجد( للصنفالرقم المرجعي 

 

 الوثيقة منه:تي ينتمي إليها الشخص الذي تم استالم لاسم المنظمة ا

 

يرجى ذكر اسم المنظمة التي ينتمي إليها الشخص الذي تم الحصول على الوثيقة منه، إن 
 للوثيقة. مع األصليالجامتابعة بشأن اقتضى األمر إجراء . وهذا أمر مهم في حالة دجو  
 

 )إن ُوجد( للصنفالرقم المرجعي 

 

 

 الموقع:
 

يرجى ذكر موقع المنظمة التي ينتمي إليها الشخص الذي تم الحصول على الوثيقة منه، إن 

 جد.و  

 

 

 الموقع الذي تم الحصول على الوثيقة منه:

 

يرجى ذكر الموقع الذي تم الحصول على الوثيقة منه 
موقع في غرفة، العنوان، البأكبر قدر ممكن من التفصيل. 

 ملف. ،خزانة
 

 

 

 

 

 )إن ُوجد( للصنفالرقم المرجعي 

 

 أسباب الحصول على الوثيقة:

 

بأكبر قدر ممكن من التفصيل، ي رجى ذكر السبب )األسباب( وراء الحصول على الوثيقة 
من قبل الشخص الذي يعبّئ هذا النموذج. الحفظ في مكان آمن، طلب الدعم، بناء على 

 وثيقة في مرحلة الحقة.ال تحديد سياقمن أجل  اا هذا مهمعتبر ، إلخ. وي  طلبال
 

 )إن ُوجد( للصنفالرقم المرجعي 

 

 

 

 

 الحصول على الوثيقة: وقت/تاريخ

 

مع ذكر الدقائق ، من الدقة وثيقة بأكبر قدر ممكناللحصول على اتاريخ ووقت  ذكريرجى 
 عند االعتماد عليها في المحكمة. ةالجداول الزمنية مهمأن تكون يمكن حيث إذا أمكن ذلك. 

 

 

 

 

 )إن ُوجد( للصنفالرقم المرجعي 

 

 

 

 

)بما في ذلك الطراز ورقم )أرقام( التسلسل والحالة وأي عالمات غير وصف األصناف  الكمية رقم الصنف

 عادية(

 

 

رجى ذكر رقم التعريف ي  
 

رجى ذكر العدد الدقيق ي  
 

ي رجى ذكر وصف كامل ومفّصل للخصائص المادية للوثيقة التي تم جمعها. مع أخذ 
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للصنف ألغراض 
الفهرسة. سيكون من 
األسهل تخزين واسترجاع 
الوثائق منطقياا في مرحلة 
الحقة إذا أعطي لها رقم 

 الصنف بشكل منهجي. 
 

 

 

للصفحات التي تتكون منها 
الوثيقة. ومن المهم تسجيل 

صفحات الستبعاد العدد 
صفحات بعد إزالة احتمال 

 .جمعال

مالحظة بالعنوان وحالة الوثيقة وأي عالمات غير عادية مثل الب قع التي قد تساعد على 
سجل دقيق وإن وجود وثيقة المعتمد عليها هي نفسها التي تم جمعها في األصل. الإثبات أن 

التي طرأت على في تحديد ما هي التغييرات  سيساعد أيضاا  هامعلحالة الوثيقة في وقت ج
 ها. الوثيقة بعد جمع

 

 

 

 

 

 

 

 تسلسل العهدة

 رقم الصنف:
 

رقم الصنف  يرجى ذكر
للوثيقة التي انتقلت من 

 شخص إلى آخر.
 

 

 التاريخ/الوقت

 

وقت الو التاريخيرجى ذكر 
تغيير العهدة. ستساعد ل بدقة

 في رسمهذه المعلومات 
لألشخاص دقيق زمني خط 

عالجوا هذه الوثيقة الذين 
 حدث ذلك. ومتى

 

 

 ر بواسطة:اصدتم األ

 

يرجى ذكر اسم 
الشخص الذي يسّلم 

 عهدة الوثيقة.

 

 التوقيع:

 

لب من طّ اليرجى 
الشخص الذي يسّلم 

هنا. أن يوّقع وثيقة ال
ساعد يهذا يمكن أن و

ق من هوية على التحقّ 
الذي يقوم الشخص 

 العهدة.تسليم ب
 

 تم االستالم بواسطة:

 

يرجى ذكر اسم 
الشخص الذي يستلم 
الوثيقة، وبالتالي يصبح 

 األمين الجديد عليها.
 

 التوقيع:

 

يرجى الّطلب من 
الشخص الذي يستلم 
الوثيقة أن يوّقع هنا. 
وهذا يمكن أن يساعد 
على التحّقق من هوية 
الشخص الي يستلم 

 الوثيقة.  عهدة

 العهدة:الغرض من تغيير 

 

لغرض لل يرجى تقديم وصف مفصّ 
هذه وت عتبر . العهدةتغيير من 

المعلومات مهمة لتحديد سياق هذه 
الوثيقة. على سبيل المثال، قد يكون 

تجارب علمية، إلجراء الغرض 
 .الخ ،فهرستها ،حفظها

 

 

 تم اإلصدار بواسطة: التاريخ/الوقت رقم الصنف

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 تم االستالم بواسطة:

 

 

 

 التوقيع:

 الغرض من تغيير العهدة:

 

 

 

 

 

 للوثيقة في موقعها األصلي اا ط صورالتقِّ 

قبل جمع أي وثائق من موقعها األصلي، ي نصح المحققون غير الرسميين بالتقاط صور 

هذه يمكن أن ت ستخدم ، الموجز في التقريرمع وصف موقعها  ومقترنةللوثيقة في موقعها األصلي. 

 بوصفالصور تسمح أن  وينبغيوقت الحق.  ها فيعن فيط  ما ة وموثوقية وثيقة إذا الصور لدعم دقّ 

ل في تدخّ وجود حول محتمل شك  أيوثيقة، مما يزيل الجمع التي تم فيها لظروف ل لومفصّ  واضح

 .انظر القسم التاليلمزيد من المعلومات حول إنتاج الصور الفوتوغرافية والفيديو، والوثيقة. 

 

ا   اعمل ن سخا

لمنع ضياع المعلومات الوثائقية، ي نص ح المحققون غير الرسميين بعمل نسخ من المعلومات 

ا، وذلك باستخدام آالت النسخ  أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو  وأالوثائقية في أقرب وقت ممكن عمليا

المخاطر التي ينطوي عليها إنتاج نسخ من المعلومات الوثائقية. بنة على بيّ لكن كن وسائل أخرى. و

، ارتفعت فرص تنطوي على احتمالية تجريم مزيد من النسخ من معلوماتبتم االحتفاظ حيث كلما 

على  األمناءض للخطر سالمة أن يعرّ لهذا هذه المعلومات من قبل أطراف ثالثة. ويمكن الكشف عن 

 الشروعالتحضير قبل القيام بيجب وشاركوا في عملية جمع المعلومات. المعلومات وأي أفراد آخرين 

باستخدام بشكل آمن  الن س خيتم تخزين أن ل فضّ ي  ووثائقية. الدلة األخ س  لضمان سالمة وأمن ن   النسخفي 
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انظر الفصل . اختراقهاويمكن  قابلة للتلفهي فالسحابية الحوسبة خدمات وأما ر. مشفّ  صلبقرص 

 دارة في هذا الشأن.اإلمزيد من المعلومات حول للمعلومات الدارة الخاص بإ

 

 المحتملة الجنائيةمعلومات الحماية 

ا بمثابة معلومات  في  جنائيةيمكن أن تكون المعلومات الوثائقية، في بعض الحاالت، أيضا

ضحايا أو شهود  وأ مرتكبيلحمض النووي أو بصمات اثائق يمكن أن تحمل الونفس الوقت. و

االنتهاكات هذه األدلة الجنائية أن توفر معلومات عن سياق ويمكن لانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. 

غير  المحققوننصح لمعلومات الوثائقية، ي  ل عدليةأي قيمة  سدفتث أو لوّ تلكي ال و. وقوعها أو ظروف

ا يتعيّن عليهم مكن، ألتعامل مع الوثائق، وإذا ابتوخي الرعاية المطلوبة عند  ينرسميال ارتداء  دائما

وثائقية  معلومةكل إن أفضل شيء هو جمع و)التكس( عند التعامل مع الوثائق.  يةمطاطقفازات 

تقرير الملّخص أو المن  معبّأةمع نسخة أن يكون ذلك ل فضّ بشكل فردي، في كيس من البالستيك، وي  

تغيير أو ب أبداا وال تقم . الوثيقةيحتوي على الذي داخل كيس البالستيك  يتم وضعها التغطية استمارة

نها بشكل فردي. تخزّ ا أو بينهفصل تال  كانت الوثائق متّصلة ببعضها،إذا فوثيقة.  حالة أيتعديل 

على هذا  ينبغي جمعهامن المعلومات الوثائقية ومنفردة الوثائق المرفقة قطعة واحدة  اعتباروينبغي 

 النحو.

 

 المعلومات الرقمية 3.1.2
 

على نحو متزايد، يقوم مرتكبو وضحايا وشهود انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان بإنشاء و/أو 

، مثل يةالورقالنسخ تخزين و/أو تبادل المعلومات المتعلقة بالوقائع في شكل رقمي بدالا من استخدام 

علومات الرقمية في بعض الجوانب جمع وتخزين الموتختلف إرشادات . المادية أو الصورالرسائل 

 .الورقيةن المعلومات ع

 

 :يمكن للمعلومات الرقمية حول انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان أن تتخذ أشكاالا عديدة، مثل

 البيانات الوصفية 

 شهادات مسجلة بالصوت والفيديو 

  الرقميالفوتوغرافي التصوير 

 فيديوبال التوثيق 

 عن طريق الشبكاتالبريد اإللكتروني وب تواصلال 

 الرسائل النصية القصيرةالرسائل النصية أو التواصل ب 

  أو منصات بث األخبار االجتماعي التواصلوسائل  علىالمشاركات. 

 

، نمواا متعلقة بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في شكل رقمي المعلومات ال بينما يشهد إنشاء

ا في  اا هناك تزايدفإن   قانوني وغيرهصاف إنللحصول على استخدام هذه المعلومات في السعي أيضا

م في المحكمة قدّ ت  ي نوع آخر من المعلومات التي بالنسبة ألكما هو الحال و .صافأشكال اإلنمن 

التحقق من  لكن. ووالتمحيص فيما يتعلق بقيمتها اإلثباتيةكدليل، ستخضع المعلومات الرقمية للتدقيق 

واجهها مع أنواع نتلك التي  تختلف عن يمثل تحدياترقمية  معلومة هدةع   سلسلتووموثوقية  ةصحّ 

من أنواع التغييرات التي  ث وغيرهتلوّ وجود الكشف عن وإن . األكثر تقليدية المعلوماتأخرى من 

وموارد تكنولوجية تطلب معرفة يصالة مدى األعلى محتوى المعلومات الرقمية وتحديد  طرأت
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و غيرهم من أالقضاة  وأالمحامين ولن تكون هذه الموارد متاحة بالضرورة تحت تصّرف . متقدمة

 أن ينالحقال المعلومات ومعالجيهاج نتِّ م   علىالمسؤولين المشاركين في التحقيق. ولذلك فمن المهم 

ومات بيانات كافية لتمكينهم من تحديد القيمة اإلثباتية للمعلعلى هؤالء المهنيين حصول من  واتأكدي

 .الرقمية

 

، وكلّما أمكن قدر اإلمكان؛ السعي للحفاظ على سالمة الملف األصلييتعيّن وكمبدأ عام، 

لحفاظ على وسائط التخزين المادية األصلية المستخدمة لجمع البيانات ذات اخيار هو أفضل يكون 

الجهاز الذي يحتوي على  ويتعيّن ختمالصلة )مثل الهاتف المحمول، الكاميرا، جهاز الكمبيوتر(؛ 

إذا أراد أو /و يتعذّر ذلكعندما وعلى الختم. المعلومات ذات الصلة، ووضع توقيع جامع الوسائط 

مقاطع /الجهاز األصلي )صور محددةيحتويها محددة  أصنافعلى فقط الحفاظ المعلومات جامع 

م تجزئة الملفات المستهدفة ي  حساب قِّ  يتعيّن عندئذ، ابأكمله بدالا من الحفاظ على الوسائطالفيديو، الخ(، 

م التجزئة، في وسائط تخزين نظيفة، ي  قائمة قِّ ب مصحوبةفي الجهاز األصلي وحفظ الملفات المستهدفة، 

 .على الختمالمعلومات ثم ختم وسائط التخزين مع توقيع جامع 

 

 عند إنشاء ملفات كهذه:

  ةالوقت الصحيح إعداداتقم بضبط الجهاز )الكاميرا/الهاتف الذكي، الخ( بدقة مع ،

(، وإضافة معلومات GPSوتفعيل خاصية تحديد خاصية نظام تحديد الموقع العالمي )

 المؤلف.

 البيانات ضافية إلى الملف األصلي )مثل اإلمن السجالت  العدد الالزمإضافة قم ب

أي الملف األصلي دون بفظ تحاالمستقبل( وفي صادقة لمغرض اذات الصلة لالوصفية 

 .تغيير

  ،جمع موثوق بها الفي عملية  المستخدمةالبرمجيات /األجهزةمن أن تأكد، قدر اإلمكان

 مناسب. تدريبحاصل على مناسبة و يتمتع بقدراتهو شخص المعلومات وأن جامع 

 من  وغير ذلكالمستخدمة  والبرمجياتواألجهزة  المتّخذةلجميع الخطوات  سجلّ  عملقم ب

جمع الملف؛ ب)مثل الظروف المحيطة مساندة بيانات كالمعلومات السياقية ذات الصلة، 

 (.الخالمالحظات التي تم إنشاؤها على الملف، 

 

 االحتفاظما إعند السعي للحصول على ملفات تم إنشاؤها من قبل آخرين، سيكون من المثالي 

ولكن الحصول  82المستخدمة من قبل الخبراء. العدلية الحيازةالجهاز األصلي أو استخدام أدوات ب

ا ألن ال) اا نادر على الجهاز األصلي قد يكون احتماالا  إلعطاء هذه  ال يكونوا على استعداد مصادر غالبا

من هذه  من السهل على شخص غير مدّرب استخدام العديدكون ياألجهزة، وما إلى ذلك( وقد ال 

 المبيّن اإلجراءمكن، أاستخدام، كلما ب نوصي الرسميينقين غير لموثِّّ بالنسبة ل، وبالتالي. األدوات

ا  برمجيات حساب: استخدام محددةأعاله الستخراج ملفات  طريقة المادية الإلى جنب مع  التجزئة جنبا

 (.ر على الختمصد  )ختم الجهاز مع توقيع الم  

 

 البيانات الوصفية

البيانات وإن ق من صحة المعلومات الرقمية. البيانات الوصفية أداة مهمة للتحقّ  تعتبر

 الجردوقوائم  الفهارسلمحتوى  مماثلبيانات عن البيانات"، الهو مصطلح يستخدم لوصف " الوصفية

                                           
 /http://www.cftt.nist.govعلى النحو المبيّن في  82

http://www.cftt.nist.gov/
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ا ل البيانات الوصفيةقدّم توالمستخدمة في المكتبات.  لمعلومات الرقمية من خالل بعض وصفا

قد يتم إنشاء البيانات و 83.اوتاريخ إنشائه الشخص الذي قام بإنشائهاالخصائص األساسية مثل 

ا( أو  هصفت الذيالمورد  في مكان خارج( أوالا الوصفية ) رد الموال يتجزأ من  جزءاا  تكونقد )ثانيا

من خالل تسجيل بعض الخصائص  هصفت الذيالمورد  ويمكن إنشاء البيانات الوصفية خارج. نفسه

 إلنشاء البيانات الوصفيةشائعة الطريقة ال إنتم إنشاؤها. والتي رقمية المعلومات البشكل منفصل عن 

ا  تعبئةعن طريق  هي أو إلكتروني، وذلك باستخدام فئات ومفردات  خّطيشكل ب، سواء نموذج يدويا

ا محدّ   .دة مسبقا

 

 الوصفيةلبيانات ل (كوردبلن )معايير 

بل "، كور( للبيانات الوصفية دبلن)في مجال حقوق اإلنسان، يشيع استخدام "معايير 

ا و. باستخدامها وصىوي  المستقبلينأو الرقمية  يتعيّن على منتجي المعلوماتلهذه المعايير  وفقا

 :البيانات التالية حول المعلومات الرقمية والسجّ لها أن ي الالحقين

 نشِّئ : االسم الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى واألسماء المستعارة ألي شخص الم 

 .األولى عن إنشاء المحتوى يةمسؤوليتحملون الأو منظمة أو خدمة 

  شخص ألي واألسماء المستعارة وأي أسماء أخرى  العائلةالمساهم: االسم الكامل واسم

 ما.  دورِّ مساهمة إلى م   قدّمواأو منظمة أو خدمة 

 ناشر: االسم الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى واألسماء المستعارة ألي شخص أو ال

ا.ورِّ منظمة أو خدمة يتحملون مسؤولية جعل الم    د متاحا

 د من خاللها. لقب ورِّ د: االسم أو األسماء التي سيتم التعرف على الم  ورِّ  الم 

  و/أو اإلتاحة تاريخ اإلنشاء :رقمية، مثلمعلومة التاريخ: وصف التواريخ في دورة حياة 
م التنسيق ااستخدويرجى ، حسب مقتضى الحال. قبولالأو /و التسليمو/أو التعديل و/أو 

 : العام من أربع خانات/الشهر من خانتين/اليوم من خانتين.تاريختسجيل الالتالي ل

 د مثل الكلمات المكتوبة أو المنطوقة ورِّ  .اللغة: أي لغة ذات محتوى فكري للم 

 د )كأن يكون صورة ثابتة أو الن ورِّ  (.ةمتحرك صورةوع: يشير إلى وصف لطبيعة الم 

 وهذا األمر مهم ، ما دورِّ م  لتخزين البيانات  ملف أو واسطةال صيغة: يشير إلى الصيغة

د أو تشغيله.ات الالزمة لعرض أجل تحديد المعدّ من  ورِّ  الم 

  ّة الموارد األصليةالمدى: يشير إلى حجم أو مد. 

 الواسطة: يشير إلى مواصفات الواسطة المستخدمة إلنشاء الموارد. 

  كلمات رئيسية؛باستخدام ما الموضوع: يشير إلى موضوع مورد 

  عدة جمل كاملة باستخدامما مورد ل لطوّ مالموضوع الالوصف: يشير إلى. 

 ما.  ردبمو متصلداخلي أو خارجي  يالمعّرف: يشير إلى أي رقم مرجع 

 ؛ما ردبموصلة  ذيمكاني  موقعتغطية: يشير إلى أي ال 

  دورِّ حقوق على الم  من أصحاب الالحقوق: يشير إلى أي شخص أو منظمة أو خدمة. 

 ؛ما موردب المستهدفين جمهور: يشير إلى أي فئة من الناسال 

  ِّ84ما. دورِّ م   لكية وعهدةالم  الواقعة على : يشير إلى وصف التغيرات الملكية جلّ س 

 

                                           
 متاح على الرابط(، 2012كانون الثاني/يناير،  6، )المستخدم/إنشاء البيانات الوصفيةدليل مبادرة )دبلن كور( للبيانات الوصفية،  83

http://wiki.dublincore.org/index.php/User_Guide/Creating_Metadata#Language 
 (.2201كانون الثاني/يناير،  6، )دليل المستخدم/إنشاء البيانات الوصفيةمبادرة )دبلن كور( للبيانات الوصفية،  84
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 التضمين التلقائي للبيانات الوصفية

ا المستخدمة إلنشاء هذه المعلومات  رقمي، فإن الواسطةعند إنشاء محتوى   تقوم أيضا

وأجهزة  اميرات الرقمية والهواتف النقالةالكوتقوم . د نفسهرِّ وفي الم   للبيانات الوصفية بتضمين تلقائي

إعدادات الجهاز  حولمعلومات الذي يتم إنشاؤه محتوى في ال التلقائيتضمين بالالفيديو األخرى 

من نشاء اإلموقع تضمين كذلك يتم ، الخاصية مفعّلة تنشاء، وإذا كاناإلوتاريخ ووقت  هومواصفات

 مفيدة ويمكن أن تكون هذه البيانات الوصفية المضّمنةتحديد الموقع العالمي.  جهاز استقبالخالل 

 ينرسميالن غير يقوم المحققوأن  نبغييمة. لذلك، ية المقدّ لتحديد موثوقية وصحة المعلومات الرقم

لبيانات لستخدم لضمان تضمين دقيق الماإلعدادات الداخلية للجهاز  ، وإن أمكن توثيق،فحصب

 85.الوصفية

 

إذ يمكن ولكن ينبغي أن تدرك بأن البيانات الوصفية المضّمنة ليست معصومة عن الخطأ. 

عن طريق تغيير إعدادات  اإلنشاءمثل تاريخ ووقت ومكان  الوصفيةبالبيانات بسهولة التالعب 

، أخرى إلى أجهزة أو منصات ترحيلهالجهاز. وعالوة على ذلك، عندما يتم نقل المحتوى الرقمي أو 

ا في كثير من األحيان  يتمتويتر على سبيل المثال، الالفيسبوك أو أو  مثل اليوتيوب توحيده معياريا

أو حذفها من المضّمنة البيانات الوصفية )الكثير من( ف تاليؤدي هذا إلى إوألغراض التحميل، 

ا   .ال يمكن استعادتها الملف األصلي وغالبا

 

وبالتالي تأّكد من تخزين نسخة من المعلومات في أقرب ما يمكن إلى الصيغة األصلية 

ن قين المحقّ مكّ أن ي العهدةسلسل لتسجل دقيق من شأن وجود ب ترحيل المعلومات قدر اإلمكان. ووتجنّ 

 كما هو حالو. الورقيةلوثائق ا، على غرار فساد البيانات الوصفية فساد من تحديد احتمالية

لمنع كسر ذلك ل يتسجيتم أن  ينبغي، الرقمية عهدة المعلومات، عندما تتغير الورقيةالمعلومات 

 .للمعلومات وخفض القيمة االستداللية العهدة تسلسل

 

 ق والمصادقةالتحقّ آليات 

ئي نشِّ لم  مثل المكان والزمان، يمكن  المضّمنةلبيانات الوصفية ل المحتملمن أجل منع الفساد 

من واقع الحياة في اشارة  دالئل شمولالفيديو صور المعلومات الرقمية مثل الصور الفوتوغرافية أو 

والساعات وعوامل مميزة أخرى  والفتات الشوارع المعالموإن . هماتقطالى المكان والزمان في ل

لت ق ط موقع لل الرقمية وبياناتها الوصفية  المعلومات لتوكيد صحةعلى فيلم يمكن استخدامها الم 

 .86المضّمنة

 

رو قامد على تحديات التحقق وتوكيد صحة المعلومات الرقمية، وللرّ  بتصميم  ونن مختلفمطّوِّ

 انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، مثل بشأنمية معلومات رقإنشاء على بشكل موثوق تطبيقات تعمل 

ن يتمكعلى  CameraVويعمل تطبيق  87الجارديان.مشروع ل CameraV الهاتف الذكي تطبيق

لظرفية تضمين وتشفير أجزاء إضافية من المعلومات ا من الذين ينشئون صوراا رقمية أو ملفات فيديو

ا بسيقوم التطبيق وتلك الصورة أو الفيديو. حول إنشاء   معلومات مثل إحداثياتوتخزين جمع تلقائيا

                                           
field-evidence-as-https://vae.witness.org/video- متاح على الرابط(، 2016، )دليل ميداني الستخدام الفيديو كدليلالشاهد،  85

guide/. 
 (.2011) 1ممارسات ف ضلى: التصوير لتوثيق حقوق اإلنسان واألدلة ووسائل اإلعالم، الشاهد،  86
الجارديان أو شركائه، يرجى زيارة  ومشروع CameraVلمزيد من المعلومات حول  87

https://guardianproject.info/apps/camerav/. 
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 "واي فاي"الوحتى شبكات  اإلرسالأبراج و متخد  نشاء ونوع الجهاز المساإلوقت و الموقع العالمي

ئ. في المنطقة المجاورة  نشِّ بتشفير هذه البيانات بمفتاح ال  CameraVثم يقوم تطبيق للشخص الم 

ال كل المعلومات الرقمية إلى موقع آمن من ويسمح للمستخدم بإرس الجهاز،هذا يحتفظ به سوى 

على هيئة طبقات، والتي يمكن إدراجها أو  ةاإلضافي البيانات الوصفيةيتم تسجيل هذا و. اختياره

هذا البيانات. ويتيح  الثابتة أو المتحركة بحرية دون التعرض لخطر ضياعإزالتها من الصورة 

ئ  نشِّ من خالل مجموعة متنوعة من منصات  همعلوماتأن يتشارك في الرقمية المعلومات للشخص م 

البيانات  ضياعض لخطر تويتر، دون التعرّ الالفيسبوك أو  اليوتيوب أووسائل اإلعالم الرقمية مثل 

. وإن تطبيق التي يمكن استخدامها في المحكمة لتحديد القيمة اإلثباتية للمعلوماتالوصفية المتضّمنة 

CameraV  ا هو   .للتحميل في مرحلة تجريبية متاح حاليا

 

(، LexisNexisوكذلك قامت نقابة المحامين الدولية، في تعاون وثيق مع شركة المعلومات )

تيح ي يالذ – لنقابة المحامين الدولية شاهد عيان على الفظائع يدعى –بتطوير تطبيق هاتف محمول 

على غرار و 88تم إنشاؤها.يللصور التي  بيانات وصفيةإضافة بشكل آمن ومأمون للمستخدمين 

ن البيانات الوصفية في المحتوى الرقمي يضمعلى ت شاهد عيانيعمل تطبيق ، CameraVتطبيق 

مجموعة متنوعة من المؤسسات القانونية. لمطلوب لتلبية معايير القبول الصارمة الذي يتم إنشاؤه وال

حتوى مالتطبيق بشكل آمن في معرض ذا همن خالل  يتم إنشاؤهيتم تخزين أي محتوى الرقمي و

 باإلرساليسمح  شاهد عيانتجدر اإلشارة إلى أن تطبيق ومنفصل ويتم إخفاء التطبيق على الهاتف. 

لتحديد صلتها تحليل البيانات يقومون بفريق من الخبراء القانونيين إلى المباشر للمحتوى الرقمي 

شاهد عيان على الفظائع لنقابة وإن تطبيق بيانات. النقل آمن لمن خالل نظام  اإلثباتيةوقيمتها 
 اآلن للتحميل. متاح المحامين الدولية

 

( هو تطبيق مفتوح المصدر آخر من أجل جمع KoBo Toolbox) حقيبة أدوات كوبوإن 

أشخاص يعملون هم  كوبوحقيبة أدوات  مستخدميمعظم وإن  89.تطبيق مجانيهو البيانات الميدانية و

المساعدات والباحثين العاملين في مجال العاملين في عن المهنيين  اإلنسانية، فضالا في األزمات 

المصدر من أدوات لجمع البيانات وتحليلها في حاالت الطوارئ  مفتوح مصدرالبلدان النامية. وهو 

ا اإلنسانية وحاالت الطوارئ الصعبة األخرى. ويمكن إجراء عمليات المسح  دون االتصال  كليا

أثناء عملية جمع المعلومات. وهو يوفر وسيلة المستخدم ، بغض النظر عن نوع الجهاز نتباإلنتر

 جداولإلنشاء  أدوات كوبوحقيبة أدوات شمل وتالبيانات التي تم جمعها.  لالستفادة منسريعة ودقيقة 

يتم تخزين و. (GPSتحديد الموقع العالمي )ن جميع إحداثيات ص المؤشرات وخريطة تبيّ يتلخو

المعلومات التي تم جمعها بأمان وال يمكن قراءتها من قبل طرف ثالث. وعالوة على ذلك، يتضمن 

من أخطاء التعداد بسبب التحقق من صحة  يتم الحدّ و 90البيانات. ضياعتطبيق ضمانات لمنع ال

ي الحفاظ على ساعد فييمكن أن  أدوات كوبوحقيبة استخدام  إنلذلك،  91البيانات في الوقت الحقيقي.

 سالمة وموثوقية المعلومات التي تم جمعها.

 

ا تتقوم منظمة وبالمثل،  . (MediCapt)تطوير تطبيق ب أطباء من أجل حقوق اإلنسان حاليا
غير  متطابقة أوالطبية لكونها غير  اإلدخال نماذجالمحاكم ترفض في العديد من مناطق النزاع، و

                                           
88 http://www.eyewitnessproject.org/ 
89 http://www.kobotoolbox.org/ 
90 block-services-and-skills-views-http://www.kobotoolbox.org/#block 
91 https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/kobotoolbox 
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دلة األاألطباء في جمع وتوثيق والحفاظ على  MediCaptويساعد تطبيق أو غير مكتملة.  ةمقروء

يحتوي وهذه الجرائم. القضائية لمالحقة الالعنف الجنسي والفظائع الجماعية لدعم قضايا من  الجنائية

كاميرا محمولة اللتقاط وهذا بين ، ويجمع العدليد للتوثيق الطبي الموحّ  اإلدخالنموذج التطبيق على 

يعمل هذه البيانات وحفظها في خدمة التخزين السحابية للتطبيق. كما ويمكن تشفير صور اإلصابات. 

 92صورة.و نموذج إدخالعبث لكل وصفية مضادة لل على تضمين بياناتتطبيق ال

 

 وتدميرها المعلومات الرقمية الحفاظ على أمن

التي تحتوي  من المهم أن تبقى على علم بأن الهواتف المحمولة وغيرها من األجهزة النقالة

أولئك المعنيين سالمة  تعّرضعلى معلومات رقمية عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان يمكن أن 

هذه المعلومات.  منع وصول أطراف أخرى إلىلون أولئك الذين يفضّ  وقعت في أيدي ماإذا  للخطر

نسخة من المعلومات الرقمية في  بحفظ ينرسميالغير  المحققوننصح وللتقليل من هذه المخاطر، ي  

أو شخص موثوق به يقع خارج مجال الخطر( في أقرب وقت ممكن.  مشفرمكان آمن )قرص صلب 

في هذه العملية، ينبغي أن  على نحو يتعذّر استرجعاها وصفيةبيانات  ضياع أيبعد التأكد من عدم و

 رقمية. حذف أي معلوماتيقوموا ب

 

الخطر الكامن في جمع أو إنتاج بالرقمية أن يكونوا على بيّنة  ويتعيّن على جامعي المعلومات

إنشاء المعلومات من خاللها السهولة التي يتم وإن هذا النوع من المعلومات في جميع األوقات. 

جمع على  ينرسميالع المحققين غير شجّ تض هذا اإلحساس بالخطر الكامن وقد قوّ تالرقمية قد 

صحة  إلثباتحيوية على سبيل المثال، على الرغم من كون البيانات الوصفية لكن والمعلومات. 

ا ستخدم ت   إال أنها يمكن أنالمعلومات الرقمية،  ئ تلك المعلوماتلتحديد هوية ومكان أيضا نشِّ من قام و م 

ا  بمعالجتها ا الضطهاد حقيقيالتعّرض ل خطر   ي عتبرو. الحقا در بها قوتجنّ  توقّع المخاطرمن  وال بدّ  ا

جمع المعلومات عن انتهاكات خطيرة  أن يتركوا ينرسميالالمحققين غير  وينبغي علىاإلمكان. 

ا كان ذلك لحقوق اإلنسان إلى المحققين الرسميين كلما  وال ينبغي للمحققين غير الرسميين إنتاج . ممكنا

ا و مالذ أخيرأو جمع معلومات عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان إال ك الواردة في  اداترشلإل وفقا

الذي يقوم به لتوثيق لالمبادئ األخالقية  حول الثاني)انظر على وجه الخصوص الفصل  الكتيّبهذا 

في جميع األوقات، وبعد إجراء  "ال ضرر وال ضرار"توّخي مبدأ المجتمع المدني(، بما في ذلك 

 .للمخاطركامل تقييم 

 

 إنتاج صور فوتوغرافية وفيديو 3.1.3
 

ستخدم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان. غالبا ما ي  

هذه االنتهاكات، في محاولة لحشد التأييد حول في نشر الوعي بين عامة الناس  اويمكن أن يساعد

يتم قبولها ظروف معينة، قد  االنتهاكات. وعالوة على ذلك، في ظلّ لوضع حدّ لهذه الشعبي 

 ل في المحكمة.كدلي واستخدامها

 

ا على التصوير العدلي، يستخدمون الصور  إن المحقّقين الجنائيين، الذين تلقّوا تدريبا

الفوتوغرافية والفيديو لتسجيل مسرح الجريمة ومساعدة القضاة في جهودهم الرامية إلعادة تمثيل 

نتهاكات االفي سياق  لكنمسار األحداث التي أدّت إلى ارتكاب الجريمة المزعومة وأثناء ارتكابها. و

                                           
 .http://physiciansforhumanrights.org/medicaptانظر  92
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ا  نالجنائيون نادراا ما يكون المحققوخطيرة واسعة النطاق لحقوق اإلنسان، ال ا مهنيا بون تدريبا  المدر 

 موجودينال ينمحققين غير الرسميفإن الهذه الظروف،  مسرح الجريمة. وفي ظلّ  إلىأول من يصل 

الجريمة عن طريق  مسرحلتسجيل  في وضع أفضل ونكونينتهاكات، قد االوقت ارتكاب  الميدانفي 

فترة ذلك ب الذين يصلون بعدالمحققين المحترفين  أكثر منالفيديو تصوير أو  الفوتوغرافير يصوتال

 طويلة.

 

من . وعدلية/جنائيةألغراض المبادئ األساسية للتصوير الفوتوغرافي ويبيّن القسم التالي 

 ه الالصور كدليل في المحكمة، ولكنت ستخدم احتمال أن  من زيداإلرشادات أن يهذه شأن االلتزام ب

 حدوث ذلك بأي حال من األحوال.يضمن 

 

االلتزام  ينرسميالالمحققين غير  يجب علىعند إنشاء صور فوتوغرافية أو فيديو، 

ال ضرر وال مبدأ هذا في جميع األوقات. ويشمل  الثانيفي الفصل  المبيّنةالممارسات األخالقية ب

ا الحفاظ مع ، ضرار ن غير يقوم المحققو وينبغي أاّل ضلى للضحايا والشهود. على المصلحة الف  دائما

 أاّل ق الضحايا أو الشهود دون الحصول على موافقتهم المسبقة والمستنيرة وينبغي يوثبت ينرسميال

ا سواء يخلعوا مالبسهم منهم أن  واطلبي ا  جزئيا لمزيد من وعلى هذا النحو. وهم قأو يوثّ  أو كليا

 المعلومات حول المعايير األخالقية، انظر الفصل الثاني.

 

 التصوير التأسيسي والتصوير عن ق رب

 :جنائية/عدليةيميّز المحققون الجنائيون بين نوعين من الصور الفوتوغرافية ألغراض 

 التصوير التأسيسي؛ 

 .93التصوير عن قرب 

 

ا على النحو الذي صادفه  أول يقوم التصوير التأسيسي بتسجيل مسرح الجريمة بأكمله تماما

تم التقاطها يبانورامية الفردية التي اللقطات العلى سلسلة من هذا ينطوي و. شخص وصل إلى المكان

هذا يسمح و. مسرح الجريمةللتوفير لمحة عامة بين اللقطات التداخل  مع مراعاة ما يكفي من

إذا و. من الدقة الجرائم بأكبر قدر ممكنالمحيطة بارتكاب ظروف ال تحديدإعادة بالقضاة /للمحققين

 لمسرح الجريمةشمال لتسجيل الموقع الجغرافي التشير إلى اتجاه  داللة/عالمة قم بشمول، أمكن

  94من الدقة. بأكبر قدر ممكن

 

 

 

                                           
متاح على الرابط (، 2007) 23برايان جسترنغ، دليل التصوير الفوتوغرافي الخاص بعلماء الطب الشرعي،  93

http://www.forensictv.net/Downloads/digital_imaging_and_photography/forensic_scientists_guide_to_phot

ography_by_brian_gestring.pdf. 
، أكاديمية فلوك كتيّب حول مساعدة المحققين الجنائيين الدوليينماري نيستد )محرر(، كريستيان أكسبو نيلسن، جان كيه. كليفنر،  94

متاح على الرابط (، 2011) 65بيرنادوت، 
http://folkebernadotteacademy.se/Documents/Kunskapsomr%C3%A5den/Rule%20of%20Law/A%20Hand

book%20on%20Assisting%20International%20Criminal%20Investigations.pdf. 
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: مثال على صورة تأسيسية مؤلفة من لقطات بانورامية منفردة مع وجود تداخل 1الصورة 

 بينهافيما 

 

وإن الطريقة األخرى لتحديد مسرح الجريمة هي بتصوير الفيديو. وللمساعدة على ضمان 

 التقاط صور ثابتة، مما يضمن بالتالي جودة المعلومات الموثقة، فإن على المحقق غير الرسمي الذي

رفقيه على مقربة من جسمه  القيام عند  قليالا  مع ثني الركبتينيستخدم تصوير الفيديو أن ي بقي مِّ

شمل أن يعلى األقل و ثوانٍ  10لمدة  ينبغي أن يتوقف عند كل لقطةعالوة على ذلك وتصوير الفيديو. ب

 95.اللقطة التي يصّورهامن المعلومات الظرفية في ممكن أكبر قدر 

 

وبعد اتخاذ جميع الصور التأسيسية، قد يباشر المحقق في التقاط سلسلة من اللقطات عن قرب 

صفحة الموارد الخاصة بمنظمة "الشاهد" انظر  96لجريمة المرتكبة.ل مهمةلعناصر أو تفاصيل 

ر عن قرب يصوتويجب على ال 97حقوق اإلنسان.غراض فيديو ألاللالطالع على دليل شامل لتصوير 

قد المعايير على الرغم من أن هذه وفي المحكمة.  كدليل قبولهيتم لعدد من المعايير الفنية في بيأن 

المعايير ب سيفيبالمبادئ التالية إال أن االلتزام على المؤسسة القانونية ذات الصلة،  تختلف اعتماداا 

 المعلومات:على أي حال على ضمان مصداقية سيساعد و ،األساسية لمعظم المؤسسات القانونية

 

 ر عن قرب: يصوتهناك ثالثة أنواع من ال

وجود التفاصيل فيما يتعلق  موقعتحديد مع على مسافة متوسطة المدى، تصوير  (1

 بالصورة التأسيسية؛

 ؛عن قربتصوير التفاصيل  (2

 من نوع ما. اسيمقأو  مع استخدام مسطرة تصوير التفاصيل عن قرب (3

 

 

                                           
شر غير معروف(، )تاريخ الن 2و 1 تصوير الفيديو: نظرة عامة، –حقيبة أدوات للمناصرة بالفيديو الخاصة بمنظمة "الشاهد" الشاهد،  95

 .http://www3.witness.org/sites/default/files/downloads/filming_final.pdfمتاح على الرابط 
متاح على الرابط (، 2007) 24برايان جسترنغ، دليل التصوير الفوتوغرافي الخاص بعلماء الطب الشرعي،  96

http://www.forensictv.net/Downloads/digital_imaging_and_photography/forensic_scientists_guide_to_phot

ography_by_brian_gestring.pdf. 
97 https://witness.org/resources/. 
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 قرب وتصوير متوسط المدىمثال على التصوير عن : 2الصورة 

 

 
 : مثال لتصوير التفاصيل عن قرب مع شمول مسطرة3الصورة 

 

 إبقاء مع  التقاطهايجب  ،الثانية والثالثة الفئتينمن  بالنسبة للصور الملتقطة عن قرب

 لها.  التفاصيل التي يتم التقاط صورةبموازاة الجزء الخلفي من الكاميرا 

  ا. الرؤية التفاصيل مجالينبغي أن تمأل  تماما

  عن قرب من أجل تحديد حجم الملتقطة في الصورة النهائية  مسطرة استخدامعادة يتم

 بعض الشيءدائرة، والتي سوف تظهر بيضاوية  المحترفة المساطرالتفاصيل. وتشمل 

 وازية.تزوايا مبإذا لم يتم التقاط الصورة 

 ا ، ضع مسطرةعدم وجود  حالفي و . ألغراض القياستفاصيل الآخر إلى جانب  جسما

ا  هميقدتبشكل آمن، ووينبغي حفظ هذا الجسم  صورة عند تسليم الإلى جنب مع  جنبا

 المعلومات إلى المحققين الجنائيين.
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  أو للضوء تجنب اإلفراط في التعرض مع سليم، على نحو تأكد من أن التفاصيل مضاءة

من  غيرهأو  )الفالش(ضوء الوميض م واستخدِّ  98قلة التعرض للضوء قدر اإلمكان.

 إذا لزم األمر. ةخارجيالضوء الدر امص

 

 توثيق وتسجيل مسرح الجريمة 3.2

 

وإن . منهمالحظات المسرح الجريمة وتسجيل  الحفاظ على أمنيوّضح هذا القسم كيفية  

وكشف  تحديدصحيح، وإعادة الحقائق بشكٍل الهدف من توثيق وتسجيل مسرح الجريمة هو تفسير 

التحقيق في وإن  99.المزعومة االعتداء المزعوم أو الجريمة ،في ذلكبما و، التي أدت إلىألحداث ا

 وإدراك تمت مصادفته للمرة األولىكما  مسرح الجريمةالجريمة هو عملية تهدف إلى تسجيل  مسرح

 100وجمع كل المعلومات المادية ذات الصلة المحتملة في التحقيق في الجريمة.

 

 أ، امتنع عن أي تحقيقاتمن حيث المبد 3.2.1 
 

 علىتحقيقات الإجراء  ينبغي أن يقتصرفي وقت سابق، من حيث المبدأ،  الكتيّبهذا  بيّنكما  

ا أولئك الذين تم تدريبهم  ا تدريبا  الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيولكن بإمكان في هذا المجال.  مهنيا

بطرق يساهموا الوضع، وبالمحققين المحترفين  وإعالمتساعد في الحفاظ على مسرح الجريمة  أن

 من الفعالية.ممكن بأكبر قدر  تحقيقاتهم اءجربإ المحترفينلمحققين قيام اأخرى في ضمان 

 

عندما يتعذّر على المحققين  إال لمحققين غير الرسميين النظر في اتخاذ إجراءوال ينبغي ل 

المعلومات أن تفقد في الوقت المناسب قبل الوصول إلى مسرح الجريمة  بهمموثوق الالمحترفين و

ا فقط ذلك ب يقومواقيمتها. ومع ذلك، ينبغي أن  . على سبيل الكتيّبفي هذا  ردةاالو لإلرشادات وفقا

 تجاه، "ال ضرر وال ضرار"بمبدأ االلتزام دائما عليهم ، ينبغي الثانيالمثال، كما نوقش في الفصل 

مسرح مالبس واقية قبل دخول  وارتدِّ ال تلمس أي شيء، وث، كل من مسرح الجريمة )ال تلوّ 

قديم إسعافات قم بت، ومسرح الجريمةل وجميع المخاطر قبل دخ قم بتقييماألشخاص ) وتجاه(، الجريمة

 أولية، إذا لزم األمر، فور وصولك(.

 

إن قائمة المراجعة )قائمة التفقّد( الخاصة بالمحققين غير الرسميين أدناه تستند إلى 

مارسات الف ضلى التي تمت مناقشتها في ال  :هذا الكتيّبم 

 
ا . 1  ق محترفلمحقّ  مشهد الجريمة قم بإحالة، إذا كان ذلك ممكنا

 (2.2.6األدوات والمعدات الالزمة )انظر القسم جميع حزم ا. 2

 (2.2.1إجراء تقييم المخاطر لضمان السالمة الشخصية وسالمة اآلخرين )انظر القسم قم ب. 3

دبأمان  دخول مسرح الجريمة باإلمكاند ما إذا كان حدِّّ  .4 المؤدي من الشريط مسار الوصول المشترك  وحدِّّ

                                           
متاح على الرابط (، 2007) 5-23برايان جسترنغ، دليل التصوير الفوتوغرافي الخاص بعلماء الطب الشرعي،  98

http://www.forensictv.net/Downloads/digital_imaging_and_photography/forensic_scientists_guide_to_phot

ography_by_brian_gestring.pdf. 
 1مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسرح الجريمة واألدلة المادية، توعية لألشخاص غير المختصين بالطب الشرعي،  99

 .http://www.unodc.org/documents/scientific/Crime_scene_awareness__Ebook.pdf متاح على الرابط(، 2009)
 4مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسرح الجريمة واألدلة المادية، توعية لألشخاص غير المختصين بالطب الشرعي،  100

(2009.) 
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د طريق وأو منطقة الجريمة  الخارجي المحيط بمسرح الجريمة وصوالا إلى الضحية الهروب )انظر القسم حدِّّ

2.2.2) 

 في حالة تأهب ويقظة بق  ا. 5

 (2.1.1م اإلسعافات األولية عند الحاجة )انظر القسم وقدِّّ  "ضرارال ضرر وال م بمبدأ "التزِّ . 6

ا . 7  الوصول إلى مسرح الجريمة احظر، إذا كان ذلك ممكنا

 مسرح الجريمةمن يدخل ويخرج من  حولل المعلومات سّجِّ . 8

  هفي عناصر، بما في ذلك أي ه لم يتم المساس بمسرح الجريمةتأكد من أن. 9

المالبس الواقية، وما إلى  ،م معدات الوقاية الشخصية )القفازات، األقنعةاستخدِّ و مسرح الجريمة؛ث لّوِّ ال ت  . 10

ر معكذلك(.  ذو كيس و، مضاد للكهرباء الساكنة ، وكيسبالستيكية وأكياس محكمة اإلغالقأكياس  وأحضِّ

 باإلضافة إلى شريط الصق، تسمح بمرور الهواء، وأكياس فقاعات الهواء

الفيديو تصوير باستخدام التصوير الفوتوغرافي أو صادفته للمرة األولى كما  مسرح الجريمة بتوثيققم . 11

 (3.1.3)انظر القسم 

ا تطبيقم استخد. 12  .3.1.2التي نوقشت في القسم التطبيقات إذا أمكن، مثل تلك  عليها ظاحفالالبيانات ولجمع  ا

 

 تأمين مسرح الجريمة 3.2.2
 

المركزية لمسرح الجريمة. النقطة " أو النقطة "المحوريةتحديد قم بلتأمين مسرح الجريمة، 

ن حيث وقعت الجريمة. على سبيل المثال، قد أو موقع معيّ وهذه هي منطقة االضطراب الرئيسية 

ا مكان وأ، مبنىنة في كون غرفة معيّ ت ا نمعيّ  ا رير. الس مثلمن غرفة  اا محدد اا جزءأو في حقل مفتوح،  ا

منطقة قم بإنشاء مسرح الجريمة، و علىمن هذه النقطة، ولكن دون المشي وانطلق في خط مستقيم 

إذا كان وكل األدلة المادية ذات الصلة التي قد تكون موجودة. على األرجح ن تتضمّ لكبيرة بما يكفي 

ا   حيث حذرال توخّ  ولكنإقامة نقطة دخول مشتركة. قم بحاجز مادي، وب ق هذه المنطقة، طوّ ذلك ممكنا

وينبغي أن يحاول . يعّرضه للخطرقد  همسرح الجريمة لتطويق من نفس مكان أجسامأن استخدام 

رح الجريمة والمعلومات ابذل قصارى جهدهم للحفاظ على سالمة مس ينرسميالن غير المحققو

 رح الجريمة.امسق يوثتحتى نهاية تسجيل وو اوقت اكتشافه اا منذعليه، فور كما هي اهفيالموجودة 

 

 االعتبار عند الوصول إلى مسرح الجريمة هيالواجب أخذها في القضية األكثر أهمية وإن 

بيولوجية أو كيميائية أو مواد  تم استخدامإجراءات الصحة والسالمة المناسبة، خاصة إذا كان قد 

الصحة والسالمة أولوية في جميع مراحل عملية جمع  تبقىيجب أن وغيرها من المواد الخطرة. 

 أن: رسميالغير  حيث يتعيّن على المحققالمعلومات. 

 في من األشخاص  م المخاطر لنفسه أو لغيرهقيّ يبحذر، و مسرح الجريمةمن  يقترب

 .مسرح الجريمة

 في مسرح أي أشخاص أو مركبات حول وجود  سّجل مالحظاتيون على علم وكي

 غادروا مسرح الجريمة.الجريمة أو 

 ظ وجوديمسح كامل المنطقة، وم بوقي  جريمة ثانوية محتملة. مسارحأي  الحِّ

 للضحايا الذين بقوا سالمة البطريقة تحقق أقصى قدر من مسرح الجريمة قترب من ي

 آلخرين في المنطقة.لو ولنفسه المحتملينلشهود لقيد الحياة وعلى 

 ن أنه آمنضميو م مسرح الجريمةيّ يشم( ليق، يستمع، ينظرمالحظات أولية )إجراء ب يقوم 

 نفسه ولآلخرين قبل المتابعة.ل

 واالتصال تأكد من توفير الرعاية الطبية للجرحى، من خالل توفير عناية طبية فورية ي

 العاملين في المجال الطبي.ب
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 من تلوث مسرح الجريمة.لحدّ احاول ي  

 

إلسعافات األولية والمالبس ايمكن التقليل من مخاطر الصحة والسالمة باستخدام معدات 

 2.2.6)انظر القسم الكافية الواقية المناسبة، مثل الخوذات والقفازات، ومعدات الحماية الشخصية 

ن المحققويبقى ن ينبغي أللحماية من المخاطر،  كافيةالمعدات األساسية تكن إذا لم و(. لقائمة المراجعة

واضحة على الفور وقد تظهر  وإن بعض المخاطر ال تكونعن مسرح الجريمة.  بعيداا  ينرسميالغير 

كن واألمور التالية  عند االقتراب منالحذر بشكل خاص  توخّ وعملية جمع المعلومات.  بينما تتكّشف

 :على بيّنة بها

 كيميائيةالمواد ال 

 المواد البيولوجية 

  غير منفجرةمتفجرات 

 األسلحة النارية 

 (الشديدين العوامل البيئية )مثل الحرارة أو البرد 

  ا الهياكل غير اآلمنة )مثل ا وقصفمسارح الجريمة التي شهدت حريقا  (ا

 ( في مسرح الجريمةالجاني ال يزال حاضراا  البيئات غير اآلمنة )كأن يكون 

 101من أمور. ما إلى ذلكومخاطر إشعاعية ونووية وكهربائية وغازات و أدوات حادة 

 

راعي تدابير صارمة لمكافحة التلوث. يتفاعل مع مسرح جريمة أن يأي شخص يتعيّن على 

إلى استخدام مسار واحد عند الدخول و األحذية؛ اءوهذا يشمل: ارتداء مالبس واقية وقفازات وغط

 :ويجب أن يمتنع أي شخص عن. مسرح الجريمة أو الخروج منه

  متاحة في مكان الحادث، مثل الهواتف والحمامات مرافقاستخدام أي 

 تناول الطعام أو الشراب 

 ن أو مضغ التبغيدخالت 

 /ا نقل أي شيء  لسالمة ورفاه األشخاص في مكان الحادث( شخص )ما لم يكن ضروريا

 لمس أي شيء 

  تحركت من مكانهاأي عناصر  موضعتصحيح 

 102أو البصاق. إلقاء النفايات 

 

 الجريمة وتسجيل مسرح مراقبة 3.2.3
 

وإن الهدف الرئيسي توثيق مسرح الجريمة مع وصول أول شخص إلى مكان الحادث. يبدأ  

من المهم ولألحداث.  ومضبوط يمة هو إنشاء سجل دقيق وموثوق بهوتوثيق مسرح الجر من مراقبة

في يكبه بما  موثوق التوثيقفي محاولة للتأكد من أن  الكتيّبالممارسات الموصوفة في هذا بم التزاال

 103أخرى.منظمات في مرحلة الحقة من قبل سلطات أو  الستخدامه

                                           
 6ح الجريمة واألدلة المادية، توعية لألشخاص غير المختصين بالطب الشرعي، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسر 101

(2009.) 
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسرح الجريمة واألدلة المادية، توعية لألشخاص غير المختصين بالطب الشرعي،  102

10 (2009.) 
 (.2000) 30كميل جيفارد، كتّيب اإلبالغ عن التعذيب،  103
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 في أيّ الرسمي لمحقق غير فعالا لينخرط احاجة ال إذا ما دعتاألنشطة،  بتسلسلوفيما يتعلق  

 على النحو التالي: المباشرةيتعيّن منها، 

 (.3.2.2و 2.2.1 )انظر القسمينمخاطر للتقييم الوضع األمني وإجراء تقييم  .1

 (.3.2.2تأمين مسرح الجريمة )انظر القسم  .2

األدلة التي يمكن  في تخمين ما هيألن ذلك سيساعد  الجريمة التي وقعتلنظر في نوع ا .3

 أن تكون موجودة.

حتمل أن تكون ذات قيمة، ي  التي مكان الحادث لتحديد األدلة لأولية  مسحيةإجراء دراسة  .4

 (.3.1.3ألدلة )انظر القسم لالصور األولية لمكان الحادث ووتدوين المالحظات والتقاط 

 التي يبدو أنها أدلة إثباتيةالى كل األدلة  مع االنتباه بتوثيق شامل لمكان الحادثثم القيام  .5

 (.الجنائيةمعلومات البشأن توثيق  3.3)انظر القسم 

بشأن توثيق  3.4تعليقات أدلى بها الضحايا والشهود )انظر القسم أي إفادات/ وثيقت .6

 ضحايا والشهود(.المعلومات من ال

 

تسجيل صوتي أو عن طريق أخذ  إنشاءويمكن أن يتم توثيق مسرح الجريمة من خالل 

يتم وقياسات. ومن المهم أن  تخطيطية وتسجيالت فيديو ورسوماتفوتوغرافية المالحظات وصور 

 ل:يسجت

 إلى مسرح الجريمة. للوصولوقت الدقيق ال 

  دت عليهكما  العامة لمسرح الجريمةالحالة جِّ  .و 

  نشطة.ألوعالمات  معيّنةروائح 

 ج منه. خريأو إليه دخل أو ي مسرح الجريمة أي شخص موجود في 

  مسرح  نتيجة لوجود الناس في تكون قد حدثتربما  مسرح الجريمة التيالتغييرات في

 ه. من همأو خروجالجريمة أو دخولهم أليه 

  يمكن اإلشارة إلى ن أماكن أخرى )ع بشكل ملحوظالغطاء النباتي فيها أي مناطق يختلف

ا علىتحركات   مقبرة جماعية(. كأن تكوناألرض،  وقعت حديثا

 العالمي قعإحداثيات تحديد الموإلى  صف أي مكان من هذا القبيل باإلشارةو (GPS) 

 104العثور عليه في وقت الحق. منن يتمكن المحققو بحيث

 

جهاز تسجيل الصوت وقد يتيح قدر اإلمكان.  ومفصالا  وينبغي أن يكون التوثيق كامالا 

ويمكن إعادة . إليه واستكشافه لودخاليتم  بينماوصف مسرح الجريمة  ينرسميالللمحققين غير 

ينبغي أن وإلى محققين محترفين.  وقت الحق إلنشاء نسخة أو تسليمه هذا التسجيل فياالستماع ل

، وألغراض مستقبليةلتسجيل جميع الحقائق والتفاصيل ذات الصلة.  ينرسميالن غير يهدف المحققو

تقوم العديد من ، التطابقمن أجل و. ر بواسطتهاللتذكّ عية المصدر الرئيسي ائوقالهذه التقارير ت عتبر 

كلمة . على سبيل المثال، اد اتفاقيات لوصف بعض األشياءاعتمبواألفراد  فق التدريبالوكاالت ومرا

(CYMBALباللغة اإلنجليزية هي طريقة مختصرة لوصف ) ( حيث يشير المركبات بشكل موحد

 الطراز، الهيكل،، : اللون، سنة الصنعما يلي على التوالي كل حرف من أحرف هذه الكلمة إلى

 يقتضي ذلكطريقة وصف األفراد. وإلى القدمين" أخمص الرأس حتى من "وتشير عبارة (. ةصالرخ

                                           
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسرح الجريمة واألدلة المادية، توعية لألشخاص غير المختصين بالطب الشرعي،  104

 .http://www.unodc.org/documents/scientific/Crime_scene_awareness__Ebook.pdf متاح على الرابط(، 2009) 12
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ا  ويلي ذلكرق والجنس والعمر والطول والوزن، تسجيل معلومات عامة والعِّ  ه للفرد من شعر وصفا

 105إلى حذائه.

 

ويجب أن يدّون المحققون غير الرسميين التاريخ والوقت الذي يبدؤون فيه بتوثيق مسرح 

ا ذكر قياس أو تقدير لمحيط مسرح الجريمة. الجري م وإذا كان ذلك ممكنا، استخدِّ مة. وينبغي أيضا

المباني والغرف واألشياء الهامة في مسرح  لتسجيلفيديو تصوير و كاميرا تصوير فوتوغرافي أ

. الفوتوغرافية ل التقارير والصوروالخرائط والخطط أن تكمّ التخطيطية لرسومات ويمكن لالجريمة. 

نات غير تبعد أي مكوّ تسأن ، ويمكن الفوتوغرافية عادة "أنظف" من الصور وهي ت عتبر

، حسب مقياس معينلمسرح الجريمة المزود بمسميات  يالرسم التخطيط واجعل 106ضرورية.

شمل جميع التفاصيل ذات الصلة، مثل موقع الطوابق في مبنى والغرف والمداخل والنوافذ واألثاث او

 107واألرض المحيطة.

 

 الجنائيةالمعلومات  3.3

 

المادية بالمعلومات  الجنائيةمعلومات اليناقش هذا القسم توثيق المعلومات الجنائية. وتتعلق 

ا . قيد البحث ما حدث في الوضع تحديدالتي قد تسهم في  ا جنائية نوعالمعلومات تكون الما وغالبا  ا

ا  الضحايا والشهود.  أن تدعم بقوة رواياتكن ويم التي ينبغي الحصول عليهامن المعلومات  ضروريا

إصابات الضحية تثبت بأن يمكن أن  إال أنها، حاسمة الجنائيةالمعلومات قد ال تكون وفي حين 

مع السلوك  تتطابقمستمدة من أنواع أخرى من المعلومات السلوكية النماط األالمزعومة أو 

لترجمة المعلومات  ةستخدمالمالعلمية  وتشمل األمثلة الشائعة من األساليب 108ف.ووصالماإلجرامي 

وتحليل  مطابقة الحمض النووي والتعرف على بصمات األصابع :ة يمكن استخدامهاأدلّ إلى الجنائية 

لتعامل مع المعلومات اللطبيعة الحساسة والدقيقة لهذه األساليب العلمية، فمن المهم  األلياف. ونظراا 

من احتماالت  للحدّ ف ضلى مارسات ويوفر هذا القسم م   .أقصى قدر من العنايةبوجمعها الجنائية 

 للخطر. الجنائيةالمعلومات  تعّرض

 

وفضالا عن . يكون فعاالا ات متطورة لجمع وتحليل المعلومات الجنائية معدّ يتطلب ملحوظة: 

. وخبرات وتجارب تقنيةلتحليل المعلومات الجنائية مهارات الالزمة األساليب العلمية ذلك، تتطلب 

 والخبرة والتجربة يتمتعون بالمهارةينبغي أن يتم جمع هذه المعلومات من قبل أولئك الذين  ،ولذلك

 كيف ينبغي مختصونحيث سيعرف هؤالء ال. أمكن ذلك بأي حال من األحوال، إذا التقنية الالزمة

 نصح المحقّقوني   ،المحتملة. لذا من أجل الحفاظ على قيمتها االستدالليةالجنائية  المعلومةالتعامل مع 

قين معلومات جنائية محتملة، وإحالة الوضع إلى المحقّ أي االبتعاد وعدم لمس ب ينرسميالغير 

أخير، وفقط  كمالذوال يمكن للمحقق غير الرسمي أن يباشر العمل إال وقت ممكن.  بأسرعالرسميين 

ويمكنه  ،نحو يتعذّر إصالحه على هاأو تلفالجنائية لمعلومات د بضياع ايهدّ  مباشر هناك خطرإذا كان 

                                           
 (.2011) 3-11بول السكا، الواجهة البينية: دليل للمختصين في دعم نظام العدالة الجنائية،  105
 (.2011) 17بول السكا، الواجهة البينية: دليل للمختصين في دعم نظام العدالة الجنائية،  106
ق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة دليل التقصي والتوثيمكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  107

متاح على الرابط HR/P/PT/8/Rev.1 (2004 ،)، 103، الفقرة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )"بروتوكول اسطنبول"(
http://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf. 

متاح على الرابط (، 2000) 47الغ عن التعذيب، كميل جيفارد، كتّيب اإلب 108
http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/handbook%28english%29.pdf. 
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 يةقيمة اإلثباتال من كثيراا ل قلّ قد ي إدراك أنهالواردة هنا و اإلرشاداتباع فقط عن طريق اتّ  المباشرة

 .غير الماهر معها هتفاعلللمعلومات ب

 

 توثيق اإلصابات الجسدية 3.3.1
 

فحص الضحية من قبل اإلصابات الجسدية مسألة دقيقة. حيث ينبغي أن يتم  ي عتبر توثيق

طبيب في جميع األوقات. وإنه من غير األخالقي لشخص عادي القيام بأي نوع من الفحص الطبي. 

ا أن يوّضح بأّي صفة تم الفحص: بصفته طبيب  وإذا قام طبيب بفحص ضحية )ضحايا( فعليه أيضا

ات مع أحد( أو )وهو ما يعني أن السرية بين الطبيب والمريض تنطبق وال يمكن مشاركة المعلوم

بصفته خبير فحص جنائي )لغرض جمع المعلومات التي يمكن استخدامها في إجراء مزيد من 

التحقيقات وفي المحكمة(. وبما أن المحقق غير الرسمي ال يتمتع بأي من هاتين الصفتين، فال يمكنه 

وفي حالة  أن يتصرف بأي شكل من األشكال التي قد توحي بأنه إما طبيب أو خبير فحص جنائي.

 تفاعل المحقق غير الرسميأن يقتصر  إلجراء فحص طبي، ينبغيعدم وجود طبيب أو محقق رسمي 

 بمجرد النظر إلى ضحية. ظاهرةأي إصابات وجود  على القيام بمالحظةمع الضحية 

 

 اتّخاذها الرسميينغير للمحققين  يجوز إجراءات

لم يكن هناك طبيب متاح للقيام حال  وفيالفحص. بالقيام  همحاولة للعثور على طبيب يمكن

 تقييم:الب

 2.1.2احصل على موافقة مستنيرة: اشرح واستأذن في كل شيء تفعله )انظر القسم  .1

 حول الموافقة المستنيرة(.

ا. .2  وّضح للضحية بأنك لست طبيبا

 قم بتوفير أي مساعدة طبية فورية الزمة. .3

جسدية الصابات لإلتسجيل المعلومات البصرية قم ب، بذلك الضحية لك إذا سمحفقط  .4

ا عتبر ما ي  إال ل اا تقط صوروال تلخارجية فقط. ال م واستخدِّ الضحية.  يسمح به ماو محتشما

 واسمح للضحية بأن يساعدك.. في السياق صابةإلظهار اإل مسطرة وجدول ألوان

 لمقارنة.غرض امرة أخرى عندما تلتئم الجروح، ل اا ط صورالتقِّ  .5

تسجيل فقط الي ألغراض ه التي تتّخذهاأن اإلجراءات ب حوّضِّ كل ما تفعله، ول سّجِّ  .6

 السرية(. حول 2.1.3المسائل المتعلقة بالسرية )انظر القسم  ناقشو

 

، األعضاء الحميمة من الجسمإصابات في أي ق يتوثبرسمي الغير  يقوم المحقق ينبغي أال

وينبغي أن يقتصر من الجسم.  أعضاء حميمة كشفأو  ماألفراد خلع مالبسه يطلب منويجب أن ال 

 خارجية.الجسدية الصابات لإلتسجل المعلومات البصرية  علىرسمي الغير  عمل المحقق

 

 ويمكن للمحقق غير الرسمي أن يالحظ اإلصابات الجسدية الخارجية التالية:

 .أي إصابة واضحة مثل التورم أو الكدمات أو الجروح أو الخدوش أو الحروق 

  أو الجلوس أو الوقوف لفترات  صعود الدرج وأأي صعوبة في حركة الجسم مثل المشي

 .الذراعيناالنحناء أو رفع  وأ طويلة
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  109الظهر أو األطراف. وضعيةأي تشوه في شكل أو 

 

ح لك، ينبغي أن ت سّجل بالتفصيل موقع وحجم وشكل ولون ونوع أية إصابة. وإذا كان  لو س مِّ

موضع كل إصابة )انظر الملحق  لتحديد للجسم مفيداا  مخططد يكون رسم هناك إصابات عديدة، ق

أن من المفضل . ووالضبط ممكن من الدقةقدر صابات بأكبر اإل شكل(. ومن المهم أن تصف الثاني

رسمي تقدير الغير  للمحققيمكن  وكبديل عن ذلك،قياس حجم اإلصابات. برسمي الغير  يقوم المحقق

راق أو سجالت أو وثائق ذات أية أوبظ فِّ تحوا. مقارنتها بشيء شائععن طريق كمرجع حجم اإلصابة 

 110خط اليد.لتحليل جراء أدلة محتملة وإلك صلة

 

 المعلومات الجنائيةالحفاظ على 

ووضع بطاقة  باإلصابات الجسدية والتعامل معها وتعبئتهاينبغي جمع المعلومات المتعلقة 

. ضياعهاأو بها العبث المعلومات أو  لمنع تلوث مكان آمنوضعها في بشكل صحيح و الوصف عليها

ا  سوى تعامل مع المعلومات الجنائيةال ينبغي أن ير أعاله، كِّ كما ذ  ولكن  بين تدريبا الخبراء المدر 

ا  الالزمة للقيام الخبرة يتمتعون بالمحققين المحترفين المعدات المطلوبة وحيث سيكون لدى . مهنيا

والحفاظ على أي عينات من سوائل الجسم )مثل الدم أو  بطاقة الوصف وضعجمع وبشكل صحيح ب

 واظيحتفو واجمعأن ي هم. كما يمكنلياف والخيوط التي قد يتم العثور عليهاواأل السائل المنوي( والشعر

ن سيقوم المحققون المحترفو، وإن أمكنالرتكاب الجريمة.  تخدمست  تكون قد االتي يمكن أن  باألشياء

ا  وينبغي أال يتعامل مع هذه العينات أو األشياء إال  111.والحفاظ عليها صابعاألفع بصمات رب أيضا

هذه التعامل مع سوء حيث أن . األشخاص الذين يتمتعون بالتدريب والخبرة والموارد المناسبة

 استخدامها.من الخبراء  يحول في الواقع دون تمّكن قدالمعلومات 

 

قد تكون المالبس فبس الضحية. لمال جردإجراء بساعد ي أنرسمي الغير  لمحققويجوز ل

 وربما تكون قد امتّصتألياف وشعر وجلد.  يكون بين ثناياهامصدر معلومات مهمة للمحققين ألنه قد 

ا دم صابات اإلاألحداث التي أدت إلى  تحديد، التي يمكن أن تسهم في إعادة غيره من سوائل الجسمو ا

 تساعد في التعرف على الجاني )الجناة(.  حمض النووي التي قدعينات من ال وفّروتالتي وقعت 

 

المالبس.  تجريد الضحية منوعند تقديم المساعدة الطبية الالزمة، قد يكون من الضروري 

عدم ينبغي واألدنى.  بالقدر هايّ طمع  قطعة بقطعةالمالبس  تجريده منينبغي إذا كان هذا هو الحال، و

، في المعلوماتإلى احتمال ضياع المالبس  هزّ حيث قد يؤدي المالبس أو وضعها على األرض.  هزّ 

المالبس  قصّ من الضروري  كانفي حال وها. إلى تلوثوضع المالبس على األرض ي قد يؤدّ حين 

لبحيث يمكن إزالتها،  عن أي أو  ةضررمتالالنقطة  عنقدر اإلمكان ماكن بعيدة أفي  أن تقص حاوِّ

، تكون الطريقة األكثر في كثير من الحاالتو. قد تحتوي على معلومات ذات صلة عالمات أخرى

، وبمجّرد إزالتها. الدّرز )موضع الخياطة(على طول  بقّص المالبس هي للقيام بذلك عملية وفعالية

                                           
متاح على الرابط (، 2000) 48كميل جيفارد، كتّيب اإلبالغ عن التعذيب،  109

http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/handbook%28english%29.pdf  
دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  110

متاح على الرابط HR/P/PT/8/Rev.1 (2004 ،)، 103، الفقرة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )"بروتوكول اسطنبول"(
http://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf. 

دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  111
متاح على الرابط ، HR/P/PT/8/Rev.1 (2004)، 103، الفقرة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )"بروتوكول اسطنبول"(

http://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf 
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ا و 112بالستيك أو الورق.كيس من الينبغي أن توضع المالبس في  ستنيرة المل على الموافقة حص  ا دائما

 الضحية. تخصّ  التي عند جمع قطع من المالبس

 

النوع االجتماعي ن العنف الجنسي والعنف القائم على ع جنائيةجمع معلومات  3.3.2
 )الجندر(

 

ا والشخص و من المستنيرةالموافقة  بعد أخذ  ينقسماللمبدأ ال ضرر وال ضرار )انظر  فقا

أحد ضحية جريمة جنسية أو  أول من يصادفعاتق على األولى  تكون المهمة(، 2.1.2و 2.1.1

لحالة  توفير الرعاية المناسبة. ونظراا  النوع االجتماعي )الجندر( هيأشكال العنف القائم على 

الكبير للتعّرض لخطر او النوع االجتماعيضحايا العنف القائم على ل النفسيو الضعف الجسدي

هؤالء إحالة مباشرة  الرسميغير  ى المحققالشعور بالصدمة، يتعيّن علمن العنف وإعادة  للصدمة

 يدّون يجوز أنن الضحية، م وبعد أخذ الموافقة المستنيرة. إلى المختصين الطبيين والنفسيينضحايا ال

معلومات شخص مختص وأي ها يجري  أو النفسية التي  الفحوصات الجسدية الرسميينغير  الموثِّّقون

 .صلةذات أخرى 

 

ويجب أن ي ترك جمع المعلومات الجسدية أو الجنائية حول العنف الجنسي والعنف القائم على 

ا بأي حال، إذا كان للمسعفين المختصينالنوع االجتماعي  دى هناك حساسية عالية لو. ذلك ممكنا

يكون الموثقون الذين يفتقرون و النوع االجتماعيمعظم ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على 

قيمتها  تلفوني  أو حتى من  ونلث المعلومات، وبالتالي يقلّ يتلول معرضين لخطر كبير للمهارة

 االستداللية.

 

صور  لتقاطرسمي في االغير  ينظر المحققد قن الضحية، م وبعد أخذ الموافقة المستنيرة

مع وجوب األخذ في االعتبار مت إللحاق العنف، خدِّ است  قد تكون  ربما أشياءأو أي  لمكان الحادث

وقد  113(.3.1وثائقية )القسم المعلومات ال هذا الكتيّب في قسمالممارسات الجيدة التي نوقشت في 

الضحايا أو روايات لتعزيز قوية معلومات  نِّتاج بشريلمسرح الجريمة أو الملتقطة لصور التكون 

يجب عالوة على ذلك و. يتم التقاطهاكل صورة على موافقة الضحية أخذ . ومع ذلك، ال بد من دوهالش

 الف ضلى للضحية.مصلحة األخذ في االعتبار ال بعدإال  الصورط االتقعدم 

 

 الجثث البشرية 3.3.3
 

خبرة وبالتالي من لجثث البشرية معرفة تقنية وايتطلب إجراء الفحوصات الطبية أو تشريح 

دة في المحكمة، يفمالتقارير ما أردنا أن تكون . وعالوة على ذلك، إذا للمختصين األفضل ترك ذلك

ا مختصينت أن اثبيتم إيجب أن   لكنو 114التقارير.تلك وتفسير هم من قام بإعداد مؤهلين  أشخاصا

ا   يجوز للمحقق ،(3.1)القسم  المعلومات الوثائقية حول في هذا القسم الف ضلى المبيّنةممارسات لل وفقا

                                           
 (.1997) 38، 37( المجلة األسترالية للتمريض في حالة الطوارئ 2) 1ديفيد جونسون، حفظ األدلة الجنائية: دور ممرضات الطوارئ " 112
وثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع: المعايير األساسية البروتوكول الدولي بشأن التمكتب الخارجية والكومنولث،  113

متاح على الرابط (، 2014) 65، للممارسات الفضلى لتوثيق العنف الجنسي كجريمة بموجب القانون الدولي
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf 
متاح على الرابط (، 2000) 48كميل جيفارد، كتّيب اإلبالغ عن التعذيب،  114
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عن طريق أخذ  حاسمةظ على معلومات احفاألولية وال تالمراقبابعض ب القيامرسمي الغير 

 ما يلي:لصور التقاط مالحظات و

  جروح  وأكدمات  وأم تورّ  وأ جراح طعنيةأو أي إصابة واضحة مثل ثقوب الرصاص

 أو حروق. خدوش أو

 .شكل وانتشار بقع الدم 

  ّ115الظهر أو األطراف. وضعيةشكل أو في ه أي تشو 

 

التي قامت بها نشطة األنفسه ولكن أيضا  توثيق مسرح الجريمةمن األهمية بمكان، ليس فقط 

تحقيق شامل تم إجراء القتل. ومن أمثلة هذه األنشطة ما إذا لجريمة  استجابةالسلطات الوطنية 

ي تم محاسبة أ وهل، على المألالنتائج  وإعالنلجثة لتشريح إجراء سريع ونزيه أو و مختصو

وتحتاج من ضحايا العنف.  عما إذا تم تقديم جبر الضرر لألقارب وغيرهم، وتبه بهموكاالت أو مش

ي هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت الدولة المعنية قد انتهكت القانون الدولإلى آليات حقوق اإلنسان 

مباشرة فيها القتل يتم  لهذه االنتهاكات. ويشمل ذلك الحاالت التي لم لحقوق اإلنسان والطبيعة الدقيقة

فشلت  حيثماعزى إلى الدولة المعنية، ولكن سيطرتها أو بأي طريقة ت  تحت  أو من قبل سلطات الدولة

المالحقة القضائية بموجب قانون حقوق اإلنسان في الوفاء بالتزاماتها في التحقيق و استجابة الدولة

 116.المحلي والدولي

 

توثيق عدد من  ذات صلة بفقدان الحياة هيحقيقات فعالة مفيدة إلجراء تالنطالق االنقطة إن 

 مسرح الجريمة والطريقة التي وقعت فيها الجريمة.بو بهوية المتوفّىالجوانب المتعلقة 

 

 ىهوية المتوفّ 

تحديد األمور التالية حيثما هوية الضحية. ويشمل ذلك المتعلقة بمن المفيد جمع المعلومات 

ا   :كان ذلك ممكنا

  االجتماعي )الجندر(النوع 

 وصف المظهر/الشكل 

 وصف المالبس والمجوهرات 

 التقاط صورة للجثة 

 

ا تحديد ما يلي: ا، ينبغي أن يحاول المحقق غير الرسمي أيضا  وإذا كانت متاحا

  ّبعض باألم واألب )ذات صلة اسم و الكنيةاألسماء المستعارة أو  وأ ىاالسم الكامل للمتوف

 الثقافات(

 تاريخ الوالدة 

 الجنسية 

 رقم بطاقة الهوية 

 الوظيفة 

                                           
متاح على الرابط (، 2000) 48كميل جيفارد، كتّيب اإلبالغ عن التعذيب،  115
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 عنوانال 

 بعض المؤشرات على صحة الضحية قبل وفاته، مثل السجالت الطبية.و 

 

 :د هوية الضحيةتحدّ التي محتملة للمعلومات المصادر وتشمل ال

  وفاةالشهادات 

  تشريح الجثةسجالت 

 الشهود إفادات 

  للجثةصور 

  الشخصية)الممتلكات( المالبس واألمتعة 

 117مثل بطاقات الهوية. الموجودة مع الجثة الممتلكات 

 

 مسرح الجريمة –متى وأين 

ا  جداا  اا جمع المعلومات من مسرح الجريمة مفيدقد يكون  غير  حيث يتعيّن على المحقق. أيضا

 يلي:أن يقوم بما رسمي ال

 الدقةمن  تسجيل تاريخ ومكان ووقت الوفاة بأكبر قدر ممكن. 

  ّبالوصف والخرائط والرسومات التخطيطية. مكن أقرب ما يى بتحديد موقع المتوف 

 معيّنةغرفة كأن يكون ، دالمحدّ موقع العن  ضالا فل الموقع العام، مثل العنوان، يسجت .

والعنوان  اإلحداثيات التربيعيةعن طريق  وصف المواقع العامة والمحدّدةمن األفضل و

 118جثة.الالعثور على فيه تم الذي ورسم خريطة للموقع  خريطة للمنطقةو الدقيق

 

 كيف ولماذا

ا تحديد  هو ال يستطيع، وحتى الخبير المختص واجبتحديد سبب الوفاة هو إن  ، ذلك دائما

ا عليه "غير محدّ ترك التصنيف حيث ي أولئك ساعد يرسمي أن الغير  ". ولكن يستطيع المحققدمكتوبا

ا  المختصين ب، الظروف التي أدت إلى كتيّ الي هذا الواردة ف لإلرشادات من خالل استكشاف، وفقا

التي قد أدت إلى  بالوقائعرسمي المعلومات المتعلقة الغير  يسّجل المحقق. على سبيل المثال، قد الوفاة

. وتشمل مصادر فقدان الحياةفي  تتسببتكون قد وفاة، مثل اإلصابات المحتملة التي يمكن أن ال

التي تم العثور عليها في موقع الحادث،  واألغراض الشهودالمراقبة الشخصية وإفادات المعلومات 

؛ الجيشالشرطة وعمليات سجالت و وتقارير علم السموم ؛راتمخدّ أو فارغة مثل خراطيش 

 . االحتجازوسجالت 

 

 ومن أنواع األسئلة التي قد يسعى المحقق غير الرسمي لإلجابة عنها في هذا الصدد ما يلي:

  ماذا كانوا، بما في ذلك األوصافأو تأكد من الهويات و/من قتل أو اعتقل الضحية؟ 

 .يرتدون
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  أو  ، أو جهةبالتعاون معها وطنية أمكان الجناة سلطات هل ؟ عنهم مسؤولكان المن

إنفاذ القانون أو قوة  إحدى سلطاتإلى  كانوا ينتمونمنظمة مستقلة عن الحكومة؟ هل 

 عسكرية؟

  ؟استخدامهاالتي تم ما هي األسلحة أو المركبات 

  ؟الحشودلسيطرة على ااستخدام هل تم هل كانت هناك أعمال شغب أو اضطرابات أو 

  ؟آخر مرةالضحية  شوهد متىهل كان هناك شهود؟ 

  اقتيد إلى الحجز؟هل ، ووالا أالضحية  تم إلقاء القبض علىهل 

 هل كان هناك هجوم على مجموعة معينة من الناس؟ 

  119؟تركها أم هادفنأم  هل تم إخفاؤها؟ على سبيل المثال، للجثثماذا حدث 

 

ا. حيث سيعتمد هذا على مدى توافر الشهود ومقدار الوقت  قد يكون تحديد وقت الوفاة صعبا

الذي انقضى منذ الوفاة وموقع الجثة وحالة أي مواد جرثومية ومستوى الوصول الذي تمنحه 

إجراء دراسة أن يقوم ب مؤهل فقط لخبير فحص جنائييمكن والسلطات الوطنية إلى جثة المتوفى. 

مصادر تشمل الخالف ذلك، وب. الجثةحق الوصول إلى  ة وتحديد وقت الوفاة إذا تم منحهعلمي

 والصور الفوتوغرافية العيانوتقارير شهود  التشريحتقرير و وفاةمحتملة للمعلومات: شهادة ال

 120والسجالت العسكرية للعملية. واالعتقالوسجالت السجن  التقارير اإلعالميةو والفيديو

 

تعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، فإنه يجريمة  مسرحكما هو الحال مع تسجيل أي و

ا  للدولة والمنطقة السائد وصف المناخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي والقانوني  من المفيد أيضا

لحقوق  الشائعابات السياسية والقمع حاالت االضطرفي تدوين مالحظة حول ر نظ  واالمعنية. 

ا واإلنسان.  يمكن  هناك مناطق نزاع، والنظر في كيف كانتحديد ما إذا  قد يكون من المفيد أيضا

ز وصور تحيّ  اقتراف أي، وتجنب مسؤوالا كون يلنزاع قد من اطرف  بأيتوحي  أنمعلومات لل

 121نمطية.

 

 الّنِّتاج البشري 3.3.4
 

 عليهتم العثور يي الذ وقد يكون النِّّتاج البشرينع اإلنسان. أشياء من ص  النِّّتاج البشري هو 

المحققين المحترفين، قد يكون موضع اهتمام ، وبالتالي جنائيةفي مسرح الجريمة مصدر معلومات 

البيانات البيومترية فريدة، وت عتبر حتوي على بيانات بيومترية. يقد السيما النِّّتاج البشري الذي و

 النوويوالحمض  الوجوهف على التعرّ و االصابع، مثل بصمات الجسديةد الخصائص تحدّ بحيث 

 ة العين والروائحشبكيّ و بصمة العينهندسة اليد وو وبصمة راحة اليد راحة اليد وأوردة

 تحمل معلومات جنائية ما يلي:األشياء التي قد  وتشمل .العطرة/الكريهة

 األسلحةبت اإلصابة، مثل التي سبّ  األشياء 

  الجاني المحتمل تخص بنودأي 
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  لضحاياامالبس 

  أو ارتكاب الجريمة أثناء  خدمتقد است   هاأنبعالمات عليها ظهر ياألشياء العادية التي

 122عالمات الجريمة المرتكبةتحمل 

  المعلومات  حول 3.1.2هواتف نقالة، بما في ذلك البيانات الوصفية )انظر القسم

 الرقمية(

 وثائق. 

 

هذه المعلومات لجمع ن توثيق المعلومات الجنائية ألبن فقط يقوم المختصون المدربوعادة، 

يمكن  لكن. وللخطر هااستخدام إمكانيةوهذه المعلومات ض سالمة عرّ صحيح قد ي  غير بشكل 

ر معلومات مفيدة للمحققين التي يمكن أن توفّ  أن يقوموا بتصوير كافة البنود ينرسميالللمحققين غير 

ا  ينرسميالن غير ويمكن للمحققي. المحترفين على  نِّتاج بشريتسجيل موقع أي أن يقوموا ب أيضا

 مسرح الجريمة.ط مخطّ 

 

بينيجاد إ ينرسميالن غير يحاول المحققوأن  وينبغي توثيق المعلومات ل مختصين مدر 

إذا كان وفقط جنائية، لتوثيق المعلومات المختصين مدّربين العثور على  تعذّرفي حال فقط والجنائية. 

ا لقيام بذلك ا الحفاظ على  ينرسمياللمحققين غير ل يجوزتقييم المخاطر(، حول  2.2.1)انظر القسم آمنا

 بشكل دائم. هضياعخطر يترتب عليه ذلك ب يكون عدم قيامهمشريطة أن النِّّتاج البشري  أمن

 

 من أجل الحفاظ على أمن النِّّتاج البشري بشكل صحيح، يجب على المحقق غير الرسمي أن: 

 .يرتدي قفازات 

 .يضع كل غرض في كيس منفرد 

  التاريخ ويضع قصاصة من الورق في الكيس مع الغرض مع وصف مفصل لهذا البند

ا.وأي شخص  قام بجمعه وأين فيه هجمعبأول شخص قام الذي   تعامل معه الحقا

 الورقة ويكتب عليها التاريخ.ع وقّ ي 

 الكيس.ختم ي 

 .123يوقّع الكيس. ومن المهم أن يتم تسجيل كل شخص كان على احتكاك مع الكيس 

 ا الحفاظ على عناصر مثل المالبس، الماليات ، الخ، التي تحمل الشراشف/ينبغي دائما

حكمة ورقية م  أكياس تسمح بمرور الهواء أو أكياس ( في DNAآثاراا بيولوجية )مثل 

كيس ال في كيس من البالستيك أو  اقهارفما تم إإذا فالحمض النووي.  تلفلمنع  اإلغالق؛

ا  يسمح بمرور الهواء  الحمض النووي. يتلفو تتعفّنفإنها  تماما

  ا أن ت وضع األصناف التي تحتوي على سوائل الجسم الطازجة )الدم، السائل ينبغي أيضا

لتتمكن ك( في مثل هذه األكياس التي تسمح بمرور الهواء المنوي، اللعاب، وما إلى ذل

                                           
دليل رصد حقوق  محترفو حقوق اإلنسان والتحقيق الجنائي ومقاضاة الجرائم الدولية األساسية، فيي، مورتن بيرغسمو وويليام وايل 122

متاح على الرابط (، 2008)الطبعة الثالثة،  15اإلنسان: مقدمة إلى المسؤولين الميدانيين لحقوق اإلنسان، 
http://www.casematrixnetwork.org/fileadmin/documents/M._Bergsmo_and_W.H._Wiley__Human_Rights
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يحول دون و أن تتعفن يحول دونأن ومن شأن هذا حتى تجف. من الحصول على الهواء 

 .للتلفالحمض النووي تعّرض 

 ا لكن بشكل عام، تساعد درجات الحرارة المنخفضة على عملية الحفظ؛ و  ليس إلزاميا

ا  حيث ت ستخد م المجّمدة. )الفريزر( في المجّمدة نوع من العناصرلحفاظ على هذا الا  أساسا

أو  أجزاء الجسم، الخ، وليس األغراض، الجثثالدم،  للحفاظ على األنسجة البشرية،

 .العناصر األخرى

  ،ا إذا قمت بجمع معلومات جنائية ا بشريا قم حتوي على بيانات بيومترية، ي السيما نِّتاجا

لك تر أنك ال تمتذكّ والرسميين في أقرب وقت ممكن. محققين إلى الالمواد بتسليم هذه 

التدريب أو القدرة على التعامل مع والحفاظ على هذه المعلومات بشكل مناسب، وأنه 

إزاء إمكانية األمور المحفوظة/جهود الحفظ  في جميع األوقات وزن عملية جمع يينبغ

ا.قيمة هذه األدلة، أو إفسادالعبث ب  ها كليا

  ّرقم مرجعي فريد  عنصرإعطاء كل قم بن جمع أكثر من عنصر واحد، في حال كان يتعي

 ه. جمعأن تقوم بقبل 

 وهو رقم فريدمن األدلة.  بندلكل  للعنصر هو رقم الهوية المخّصص إن الرقم المرجعي 

 طوال يبقى دون تغييرتم تعيينه عند معالجة مسرح الجريمة ووي، عنصرلكل يتم إعطاؤه 

عندما بشكل متسلسل  يتبعو حرف )أ(أو  1 بالرقمبدأ ي. ويمكن أن عملية تسلسل العهدة

عندما يكون هناك عدد و. أرقام مرجعية للمزيد من العناصر التي يتم جمعهااء عطيتعيّن إ

يمكن كذلك النظر في إمكانية تخصيص مزيج من أرقام هجائية  ،كبير من العناصر

 عددية/أبجدية عددية. 

 فمه وتِّ اخقيبة وضع كل عنصر على حدة في ح ا بيان أضِّ فّصل بالضبط ما الذي تم ي   ا

د، للعنصرجمعه ومتى وأين ومن قام بجمعه، بما في ذلك الرقم المرجعي  جِّ  .إن و 

  الخاص لحق ( وكذلك الم  3.1.1و 2.1.8 العهدة )القسمين األقسام المتعلقة بتسلسلانظر

 العهدة.  بقالب نماذج تسلسل

 

ق محقّ في حال لم يكن  النِّّتاج البشريتذّكر، في حين أنه قد يكون من المسموح التعامل مع 

ا  ا لخطر الضياع أو التلف محترف متاحا فإنه من غير المسموح ، وكان ذلك النِّّتاج البشري معّرضا

عضوية مثل  جنائيةالتعامل مع مواد بمحقق غير رسمي  يقومتحت أي ظرف من الظروف أن 

 .الشعر، الجلد، الخ ،الدم ،المنويالسائل 

 

 هال والمواد المصاحبةاألسلحة النارية 

ا. وينبغي  قد يصادف المحققون غير الرسميين أسلحة نارية وخراطيش وأغلفة ورصاصا

ا. حيث  سالمة المحققين غير الرسميين وكذلك سالمة  أنإيالء االعتبار األساسي للسالمة دائما

لىالضحايا والشهود والجمهور  جمع المعلومات. ولذلك يجب على أي شخص غير حاصل من  أ و 

 ها للمحققين المحترفين.ل صاحبةعلى تدريب مناسب أن يترك التعامل مع األسلحة النارية والمواد الم

 

ب المؤّهل للتعامل مع األسلحة النارية أوالا بتحديد نوع  ويقوم الشخص المحترف المدر 

دّد أسلم طريقة للتعامل مع هذا النِّّتاج البشري. وي فض ل التعامل مع حالسالح الناري، وبعد ذلك ي  

قبض، بواسطة المالتعامل مع السالح الناري  تعذّر إذاوسطح المقبض.  بواسطةاألسلحة النارية 

ا التالية م المنطقة استخداينبغي  أو  مكون من مربعاتأي سطح آخر عبارة عن كون تقد و. األكثر أمانا
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سالح ناري  الخشن ال يوفر أسلم سطح لحملقبض المسطح وإن . ومنع انزالقها م القبضةإلحكا مرقّط

ا أ ولكنه، فحسب بسبب ضعف احتمالية أن أفضل فرصة لحماية المعلومات البيومترية، يوفّر  يضا

 اإلمساك بماسورة البندقيةسالمة ال اقتضتإذا الخ. والشعر،  تحتفظ هذه األسطح ببصمات األصابع،

المتعلقة مخاوف فإن الالحمض النووي والشعر واأللياف،  إسقاطبصمات األصابع أو  إتالف احتمالو

ا ب الذي الشخص يستطيع بما فيه الكفاية،  السالح صغيراا  وإذا كاناألسبقية. تحظى ب السالمة دائما

 124فعل الشيء نفسه مع أي ذخيرة.أن ي، وكيسفي  أن يحتفظ بهعامل مع السالح الناري يت

 

ا مختلفة من المعلومات.  تحمل بصمات أصابع قد فويمكن لألسلحة النارية أن تحمل أنواعا

ا وحمض ا نووي ا ا ودم ا كما أن معلومات منقولة أخرى. إمكانية وجود ألياف، وو وأنسجة نتيجة االرتداد ا

تم وقد تحتوي الخراطيش التي . األغلفةو اتالرصاص ها إلىنقلي يحمل عالمةالسالح الناري نفسه 

ا  قها والتي لم يتم إطالقهاطالإ  اتقد تحمل الرصاصوحمض نووي أو بصمات أصابع. على  أيضا

بصمات أصابع أو  من تركلحماية لارتداء القفازات وينبغي . ماسورة البندقيةعالمات من داخل 

 125حمض نووي على األسلحة النارية.

 

 وغيرها من األسلحة )السالح األبيض( أسلحة حادة األطراف

ينبغي عادة أن يقتصر التعامل مع األسلحة حادة األطراف األسلحة النارية، على غرار 

قم بلّف ، سالح حادلتعامل مع ااألمر اقتضى إذا والخبراء.  علىخرى األسلحة )السالح األبيض( واأل

في مظروف كبير لمنع أي  وضعهشكل آمن، وقم بإلصاقه ب، ثقيل (كرتونبورق مقّوى ) هذا العنصر

 اتالمفكّ األنواع األخرى من السالح األبيض والزجاج ووالسكاكين تكون قد وابة محتملة. إص

ل السلطات الطبية أن فضّ عادة، ت  و. ةضحيالفي ما تزال مغروسة ، الخالرمح، واألجسام التي تشبه 

ومرة  126بأمان. حيث يمكن إزالته إلى المستشفى داخل جسد الضحية حتى نقله يبقى هذا العنصر

ا منح األولية ل  الحفاظ على المعلومات.حساب لسالمة على أخرى، ينبغي دوما

 

 ضحايا والشهودالمعلومات من التوثيق  3.4

 

للتفاعل مع الضحايا والشهود عند توثيق معلومات عن انتهاكات  تإرشادايناقش هذا القسم 

قد  وإاّل فإنهالحذر  التفاعل مع الضحايا والشهود أقصى درجاتويتطلب . خطيرة لحقوق اإلنسان

ا وإن . ضحيةال وإضفاء طابع دمةالصشعور أكبر بؤدي إلى ي ال ضرر وال " القاعدة األولى هي دائما

 الحتمال أن يلحق ضرر إضافي، نظراا فإنه ، الثانيفي الفصل  وكما تم بيانه بإسهاب أكبر. "ضرار

إحالة األفراد و الصدمةالمصابين برسمي التفاعل مع األطفال الغير  يتجنّب المحققأن  ينبغي

، الشهودضحايا والقبل أي تفاعل مع ولكن إلى المشورة النفسية واالجتماعية.  المصابين بالصدمة

احتمال أن بتوقعاتهم فيما يتعلق  يديرو المستنيرةرسمي على موافقتهم الغير  ينبغي أن يحصل المحقق

 أنهبح يوضّ أن رسمي الغير  وينبغي على المحققأي شكل من األشكال. ب صافإنإلى  تؤدي إفاداتهم

ا  ليس ا  محققا ا أو  رسميا  بها. الوفاء ال يستطيع اا وعود أال يقطعو مختصا

 

                                           
 (.2011) 23دليل للمختصين في دعم نظام العدالة الجنائية، بول السكا، الواجهة البينية:  124
 (.2011) 23بول السكا، الواجهة البينية: دليل للمختصين في دعم نظام العدالة الجنائية،  125
 (.2011) 25بول السكا، الواجهة البينية: دليل للمختصين في دعم نظام العدالة الجنائية،  126
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ولغرض التحقيقات الجنائية، ال ي ؤخذ في االعتبار عادة سوى إفادات الشهود التي يتم أخذها 

ويمكن استخدامها مة قيّ تبدو  دافرأحد األشهادة كانت إذا و 127صين.من قبل مختصين قانونيين مرخّ 

هذا والشاهد الضحية/ الربط بينسعى إلى أن يرسمي بالتالي الغير  يل في المحكمة، ينبغي للمحققكدل

 .المختص

 

ا للحاالت المبيّنة في الفصل الثاني من هذا  ا، ووفقا وفي حال لم يكن هذا المختص متاحا

الكتيّب، قد ينظر المحقق غير الرسمي في توثيق إفاداتهم ولكن فقط عن طريق اتباع اإلرشادات 

خطيرة لحقوق النتهاكات االالواردة في هذا القسم، وبما يتفق مع اإلرشادات العامة بشأن توثيق 

 .التي تم توفيرها في هذا الكتيّبإلنسان ا

 

من حيث المبدأ، ينبغي أال يطلب المحقق غير الرسمي من الشهود التوقيع على إفادات، 

على  الخاصة به اتالحظيدّون المينبغي أن  أي)بصيغة ضمير الغائب ن المالحظات أن يدوّ ينبغي و

إلى  أمكنسعى حيثما يلما قاله الشاهد(، وينبغي أن  أن يدّون إفادة حرفيةمن  ما تمت مناقشته، بدالا 

اهتمام محور قضية الالشاهد في بأن يصبح الفيديو إذا كان هناك احتمال الصوت/االجتماع بتسجيل 

 لتحقيقات جنائية الحقة.

 

 إرشادات إلجراء المقابلة 3.4.1
 

 :مقابلة مع الضحية أو الشاهدعموما هناك خمس مراحل لل

  والتحضيرالتخطيط 

 الشاهدمع الضحية/ التعامل 

 الحصول على اإلفادة 

 بشكل مناسبمقابلة ال إنهاء 

  128المقابلة. انتهاءإجراء تقييم بعد 

 

ا لميدانية الللبعثة  وقد يقتضي تفويض العمل ا مختلفا ن هذه المراحل ولكن عألولويات ترتيبا

فإنه من المفيد  ،. وعالوة على ذلكأعالهكل مرحلة من المراحل ل إيالء العناية الواجبةمن المهم 

 :"دائرية" كمقاربة المراحل الخمسالنظر في 

 تأسيس عالقة .1

 مناقشة موضوعات عامة .2

 اسةحسّ ة موضوعات مؤلمة/ناقشم .3

 عامة اتعوضالعودة إلى مو .4

 .بنبرة أكثر إيجابيةالمستقبل الوقت الحاضر/ عندإنهاء المقابلة  .5

                                           
، أكاديمية فلوك كتيّب حول مساعدة المحققين الجنائيين الدوليينماري نيستد )محرر(، كريستيان أكسبو نيلسن، جان كيه. كليفنر،  127

متاح على الرابط (، 2011) 68بيرنادوت، 
http://folkebernadotteacademy.se/Documents/Kunskapsomr%C3%A5den/Rule%20of%20Law/A%20Hand

book%20on%20Assisting%20International%20Criminal%20Investigations.pdf. 
: مقابلة ضحايا االتجار 8دليل مكافحة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  128

-http://www.unodc.org/documents/human متاح على الرابط(، 2009) 44، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 



78 

 

 

 التخطيط والتحضير للمقابلة

أهمية قصوى، ب يحظىشاهد أو إلجراء مقابلة مع ضحية السليمين  والتحضير إن التخطيط

 ويتعيّن على الباحثين القيام بما يلي:. تم تسجيلهايالتي  يعود بالنفع على جودة اإلفادةوسوف 

  
  (2.2.1إجراء تقييم مخاطر )انظر القسم 

  (3.4.1)انظر القسم للمقابلة أسئلة وإعداد خطة 

  واإلحالة إلى مقدمي الرعاية المناسبينتحديد الرعاية 

 (2.1.4)انظر القسم 

 المحلية السياق واألعرافف على تعرّ ال 

  ،مترجمين ينبغي توخي العناية في اختيار عند الحاجة

 (2.2.5)انظر القسم بهم أو وسطاء موثوق /وفوريين 

  مسطرة ق وكاميرا واورأوأقالم وتسجيل جلب أجهزة

 الخارجيةصابات اإللتوثيق 

 مناسبو وصيةخصويراعي ال اختيار مكان آمن 

 من الناحية الثقافية ومريح

 وصور فوتوغرافية  مخططاتإعداد وثائق و

 الشخص المبحوثوخرائط لعرضها على 

  تحديد نظام آمن وسري لتسجيل ونقل وتخزين

 المعلومات

  لشرب للجميع، ووجبات خفيفة إذا اجلب مياه

 متاحام أمكن، وضمان وجود حمّ 

 

المقابلة  ليعتاد على وضعحتاج الى بعض الوقت يالضحية قد /أن الشاهدخذ في االعتبار ب 

لعن نفسه.  ليعبّرويشعر بالراحة بما فيه الكفاية  ب لتجنّ و 129مقابلة.للوقت كافي تخصيص  وحاوِّ

لز، التحيّ  ع المشاكل المحتملة التي قد توق  و 130إجراء مقابالت مع أفراد من جميع أطراف النزاع. حاوِّ

ا شاهد ال/ضحيةالصبح ي. على سبيل المثال، قد ستجابة لهااالتنشأ أثناء المقابلة، وكيفية  ، وقد مغموما

بحيث يشعر بيئة آمنة وداعمة  وينبغي أن يخلق الباحث 131مخاوف بشأن األمن والسرية. يكون لديه

 132.الجرائم التي وقعت/حول االنتهاكات في تجاربه ليتشاركبما يكفي  بالراحة الضحية/الشاهد

 

وعالوة على ذلك، من األهمية بمكان إعداد مكان آمن ومأمون ويراعي الخصوصية بما فيه  

الكفاية للمقابلة، للسماح للضحية/الشاهد بالتحدث صراحة، دون أن يخشى من استراق السمع من قبل 

ا بمقابلة الموقع أال يكون ينبغي و 133أطراف ثالثة. ا لكون يالسلطات أو مقترنا مراقبة السلطات، خاضعا

                                           
إرشادات بشأن الزيارات والتقارير الدولية لتقصي نقابة المحامين الدولية ومعهد راؤول والنبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني،  129

متاح على الرابط (، 2009) 6، لندن( –إرشادات لوند  الحقائق في مجال حقوق اإلنسان )
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=D7BFB4EA-8EB6-474F-B221-

62F9A5E302AE. 
إرشادات بشأن الزيارات والتقارير الدولية لتقصي نقابة المحامين الدولية ومعهد راؤول والنبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني،  130

متاح على الرابط (، 2009) 5، لندن( –إرشادات لوند  إلنسان )الحقائق في مجال حقوق ا
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=D7BFB4EA-8EB6-474F-B221-

62F9A5E302AE. 
في ومحاكمة جرائم  ، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيقمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 131

متاح (، 2014) 40، العنف الجنسي في مناطق ما بعد الصراع: الدروس المستفادة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
-http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexualعلى الرابط 

Violence.pdf. 
البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع: المعايير األساسية كتب الخارجية والكومنولث، م 132

 متاح على الرابط(، 2014) 17، للممارسات الفضلى لتوثيق العنف الجنسي كجريمة بموجب القانون الدولي

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf 
 غير منشور. م رافِّق المنهاج: برنامج حول العنف الجنسي في منطقة الصراع، تدريب متعدد القطاعات،أطباء من أجل حقوق اإلنسان،  133
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الشخص قد يشعر  وفي المقابل، 134في االنتهاكات.متوّرطة السلطات تلك  نوكتوالسيما حيث 

بشكل شائع وإن وجود الشخص المبحوث في موقع مطروق  بالراحة أكثر في مكان مألوف.المبحوث 

ا مّما لو شوهِّد في  ا أقل أيضا ا. قد يلفت انتباها من  ضحايا العنف الجنسيالنسبة لبوموقع أقل شيوعا

كن و 135لصحة اإلنجابية.لظر في استخدام موقع في مركز نسائي أو مركز ، من المستحسن النّ النساء

ا الشاهد نفسه في كثير من األحيان مكان/منزل الضحيةقد ال يكون ألسباب أمنية،  هعلى علم بأن ا مناسب ا  ا

وينبغي تجنّب أماكن مثل مراكز الشرطة، ومكاتب اإلدارة أو الحكومة المحلية ومكان  136للمقابلة.

توفير ومن شأن  137إجراء ترتيبات لضمان خصوصية كافية.عمل الشخص المبحوث، إال إذا أمكن 

سهم في بناء المعلومات، وي   يتشاركون في نيأولئك الذهوية  الكشف عنل من خطر يقلّ أن مكان آمن 

 الباحث والمبحوث. ة بين عالقة ثق

 

 مع الضحية/الشاهد التعامل 

بل للتعامل مع عملية المقابلة هو النظر في أفضل الس  الغرض من هذه المرحلة الثانية من إن  

أن  الضحية/الشاهدمع  تول تفاعالوينبغي أل. والوئامالشاهد من أجل إقامة عالقة من الثقة /الضحية

 138األحداث ذات الصلة.بتدور حول الحصول على المعلومات األساسية والنطاق العام لمعرفتهم 

دراسة ال إنتاريخ الحق إذا لزم األمر. وأكثر في مقابلة متعمقة لتحديد موعد  أن يتمويمكن بعد ذلك 

. ستعود بالنفع على جودة اإلفادة التي يتم تسجيلهاالشاهد /متأنية ألفضل السبل للتعامل مع الضحيةال

 ويتعيّن على الباحثين القيام بما يلي:

 

                                           
، أكاديمية فلوك حققين الجنائيين الدوليينكتيّب حول مساعدة المماري نيستد )محرر(، كريستيان أكسبو نيلسن، جان كيه. كليفنر،  134

متاح على الرابط (، 2011) 84بيرنادوت، 
http://folkebernadotteacademy.se/Documents/Kunskapsomr%C3%A5den/Rule%20of%20Law/A%20Hand

book%20on%20Assisting%20International%20Criminal%20Investigations.pdf. 
توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت ية، منظمة الصحة العالم 135

 .http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf متاح على الرابط(، 2007) 16، الطوارئ
: مقابلة ضحايا االتجار 8مكافحة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة دليل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  136

-http://www.unodc.org/documents/humanمتاح على الرابط (، 2009) 7-16، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع: المعايير األساسية البروتوكول الدولي مكتب الخارجية والكومنولث،  137

متاح على الرابط (، 2014) 42، للممارسات الفضلى لتوثيق العنف الجنسي كجريمة بموجب القانون الدولي
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf 
: مقابلة ضحايا االتجار 8دليل مكافحة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  138

-http://www.unodc.org/documents/humanمتاح على الرابط (، 2009) 27، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 

 المستنيرة  الموافقة على الحصول 

 المهنية والجهة التي ينتمون إليها وخبرتهم بأنفسهم التعريف 

 وسبب وجودهم في ذلك المكان والجهة التي ينتمون إليها الحاضرين التعريف بجميع 

 المقابلة من الغرض شرح 

 لدى الشخص المبحوث مخاوف أي اإلجابة على 

 وقت أي في استراحة يطلب أن يمكنه وأنه المقابلة كم ستكون فترة مناقشة 

 المقابلة تسجيل كيفية/احتمال مناقشة 

 يطلب تكرار المعلومات أو األسئلة أو يطرح يجيب، ال/يوافق، أو يجيب ال/ليوافق للشخص سلطة إعطاء 
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 :، على سبيل المثالفية القيام بذلكوكي تسجيل المقابلةسيتم من المهم مناقشة ما إذا كان و

ا مقابلة مهموي عتبر تسجيل الالصوت أو تسجيل الفيديو. تسجيل وأ كتابةا  إفادة ليس فقط لضمان إعطاء  ا

ا  الشخص المبحوث لرواية ةقيقد غير المشروع، مثل  باألداءمن االتهامات  الباحثلحماية  ولكن أيضا

يفهم والشاهد هذه االعتبارات، /الضحيةيفهم أن ب واحرص. الشخص المبحوثعلى  ممارسة الضغط

قبل دائما استأذن  ولكنل. يسجتال بالحفاظ على أمنيتعلق فيما  المعمول بهاما هي احتياطات السالمة 

تسجيل  الشخص المبحوث رفضإذا واإلذن. لم تحصل على في حال  تشرع في التسجيلتسجيل وال ال

لالمحادثة،  لمرحلة التي تتعلق بالحصول على اتسجيل موافقته لى على األقل الحصول عل حاوِّ

 .من الشخص المبحوث المستنيرةالموافقة 

 

أن من كد تأوييشرح الباحث ينبغي أن  التعريفية،وعالوة على ذلك، كجزء من هذه العملية 

 :يفهم ما يلي المبحوث

نطاق لن يتم الكشف عنها ألي طرف ثالث خارج  تقديمهاجميع المعلومات التي يتم أن  (1)

 المبحوث؛ دون موافقة  المنظمة التي ينتمي إليها الباحث

دد محدود من عإال لن يستطيع الوصول إليها سيتم تخزين المعلومات بشكل آمن، و (2)

 ؛المنظمة التي ينتمي إليها الباحثاألشخاص داخل 

 المعلومات؛ ما الغرض من استخدام هذه (3)

ا أن المقا (4)  ؛بلة طوعية تماما

 تعويض؛ ليس هناك أي أنه (5)

يعيد التأكيد أن  وينبغي على الباحثإنهاء المقابلة في أي وقت.  ه يجوز للمبحوثأن (6)

 (.وجدهذه النقطة في كل مقابلة الحقة )إن  على

 

خالل هذه المرحلة األولية من المقابلة، ينبغي أن يحصل الباحث على التفاصيل األساسية 

هذه التفاصيل: االسم استعداد لتقديم  على فيهالفرد ي يكون الذ المدىى لإ ة المبحوثحول سيرة حيا

ل األطفاو رق والحالة االجتماعيةالعِّ وين الدّ والسن الكامل واألسماء المستعارة/الكنية وتاريخ الميالد/

، الحاليمكان اإلقامة و واللغات المنطوقة والمكتوبة ومستوى التعليم والمهن الحالية والسابقة

اإلفادة مع  سيرة الحياةألسباب أمنية، ال تقم بتخزين هذه المعلومات عن وومعلومات االتصال. 

 الفعلية.

 يمكنهال إلى درجة مفرطة بحيث  مصدومالشاهد /أن الضحية األوليةالمقابلة  ترأشا إذاو

لمقابلة وإجراء تحقيقات ا قم بإنهاءالعقلية،  صحتهعلى  خطيراا  تأثيراا ذلك دون أن يؤثر  إفادةإعطاء 

الشاهد /الضحية فيه يشعرش موضوعات محايدة لبناء جو خالل هذا التفاعل األول، ناقِّ و 139بديلة.

، اجتماعات متنوعةأو  ثان كان باإلمكان عقد اجتماعإذا وفي مرحلة الحقة. اإلفادة بالراحة لتقديم 

أما في  140بعبارات عامة في الوقت الراهن.فقط هذا األمر  تناول المحتملة أو اإلفادةتجنب موضوع 

ر عن موضوع اتفسعن طريق االسالشهادة قم بالتمهيد إلفادة ، فقط مقابلة واحدة ممكنة حالة وجود

 عالقة.  ألن هذا سيساعد على بناء محايد أوالا 

                                           
: مقابلة ضحايا االتجار 8دليل مكافحة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  139

-http://www.unodc.org/documents/humanمتاح على الرابط (، 2009) 45، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
: مقابلة ضحايا االتجار 8دليل مكافحة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  140

-http://www.unodc.org/documents/humanمتاح على الرابط (، 2009) 28، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
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 الحصول على اإلفادة

عندما تجري المقابلة الفعلية، قم بتشجيع الضحية/الشاهد على إعطاء إفادة مفتوحة وسردية 

 باستخدام الكلمات الخاصة به. حيث يستطيع أن يقدّم إفادة دون مقاطعة للوقائع ذات الصلة 

 
  ّقم بوصف ما سيحدث وباشر بالتذكر الحر 

  ّال تقاطع التذّكر الحر 

  معينة جابةإي بأو توح توجيهيةال تسأل أسئلة 

  ّا تجن ا  ب القفز ذهابا بين الماضي والحاضر  وإيابا

يتسبب في إعادة الشعور هذا يمكن أن حيث أن 

 بالصدمة

  مواضيع  إلى ةعامالتدّرج من مواضيع

 حساسة، ومن ثم العودة إلى مواضيع عامة /مؤلمة

 ن حتاج إلى مزيد من ت لألمور التيمالحظات  دّوِّ

 التوضيح

 المبحوثالموضوعات التي أثارها  قم بتحديد 

للحصول على ضروري القدر الب والتوسع فيها فقط

من أكثر تفاصيل  تطلب اّل أر تذكّ ودقيق. ل يسجت

الضحية ال يقوى كل تفاصيل صغيرة ألن الضرورة 

د مصداقية أن تهدّ في وقت الحق يمكن  هاعلى تذكر

القضائية في سياق اإلجراءات فيها ن عِّ إذا ط   الشاهد

 الالحقة

  الخاص السلوك الخاص بك )وبعلى علم كن

 ونبرة الصوتطبقة ( بما في ذلك الفوري مترجمبال

  ّا  ابق ا  مهذبا ا و وصبوراا  ومحترما ر. يقظا  وأظهِّ

 شفقةالالتعاطف، وليس 

  وأ أو الحقائقاألفكار  وأالمشاعر  ال تفترض أبداا 

 الصدمة أثرأو  التفضيالت

 

 علىأمثلة وفيما يلي . التوجيهيةواالمتناع عن طرح األسئلة  من المهم إعداد األسئلة جيداا 

 :توجيهيةالاألسئلة 

 الجنود؟ آذاك هل 

o  هذه االفتراضات،  إنشاءمن  بدالا و وقع.افتراض أن األذى قد بيبدأ هذا السؤال

 .مفتوح اإلجابة سؤاالا  اطرحما حدث، وأن يقدّم إفادته لشاهد ال/للضحيةاسمح 

  منزله/منزلها في وقت وقوع الجريمة؟هل كنت في 

o  دع الضحية/الشاهد يصف الموقع، ال تحاول توجيهه باالقتراحات. وبدالا من

 ذلك، اسأل أين كان المبحوث.

  ّاا موحداا؟هل كان يرتدي زي 

o  من صياغة سؤال تحتمل إجابته "نعم أو ال" وبدالا من استخدام الباحث كلمة  بدالا

وصف من  تقديمعلى  المبحوث حثّ  "، ينبغيالعسكريالزّي /الموحد "الزيّ 

الشخص  ذا كان يرتديصف مايأن  ؤال عما إذا كان بوسع المبحوثسال خالل

 اآلخر.

 هل لك أن تقول لي ما إذا كان هذا الشخص طويل القامة أم قصير القامة؟ 

o  بدالا من تقديم خيارين، اطلب من الشخص المبحوث أن يصف طول الشخص

 اآلخر.

  أخافك ذلك األمر؟هل 

o  ،ه المبحوث في اتجاه معين. وبدالا من ذلك مثل هذا السؤال يؤّطر الوضع ويوّجِّ

 اسأل كيف جعل ذلك األمر الضحية/الشاهد يشعر.

  حدث في كثير من األحيان؟األمر هل يمكنك القول أن هذا 
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o  عتمد على وجهة ت"في كثير من األحيان" يحدث شيء إن مسألة ما إذا كان

كم مرة سأل امن ذلك،  بدالا و. "كثير من األحيان"ما هو لالشخصية للفرد نظر ال

 .هذا األمر ثحد

 

في المقام  الشاهد، وأن يطرحلسرد بالتدفق بحرية من الضحية/ينبغي أن يسمح الباحث لو

هي االستنتاج"  ذلك"كيف يمكنك أن تعرف" أو "ما الذي أدى بك إلى . اإلجابة األول أسئلة مفتوحة

 في أي اتجاه معين. هتوجيهدون  إلسهاببا للمبحوثجيدة للسماح  أسئلة

 

حلوبالنسبة  يعتمد على الظروف ونوع االنتهاك  ، فإن ذلكألسئلة المحددة التي يجب أن ت طر 

شهود العنف بضحايا/بعض المعلومات واألسئلة المحددة المتعلقة  3.5القسم  ويتناولالذي حدث. 

بشكل عام، فيما يلي عدد من األسئلة ولكن . النوع االجتماعي )الجندر(الجنسي والعنف القائم على 

 التي يمكن استخدامها في كثير من الحاالت:

  ِّرق ما اسمك الكامل، وأسماؤك المستعارة/الكنية، وتاريخ الميالد/السن والدّين والع

ن ه  والوضع العائلي واألطفال، واللغات المنطوقة والمكتوبة، ومستوى التعليم، والمِّ 

 ، ومعلومات االتصال؟مكان اإلقامة الحاليالحالية والسابقة، و

  ر، تذكّ ال؟ )إذا كان غير قادر على األحداث التي شهدتها/مررت بهاوقوع كم مضى على

 في ذلك الوقت؟( التي وقعتما هي األحداث األخرى 

 ( ؟ هل تتذكّ بهل يمكن أن تصف ما فعله هؤالء الناس)ر أين أو متى حدث ذلك؟ك 

  أكثر من مرة؟ ها للتوّ األحداث التي وصفت  وقعت هل 

  هم؟هل يمكن أن تصف؟ كيف كان شكل أي من األشخاص والمركبات والمبانيهل تتذكر 

 ا إذا لم يكن هذا صعب قد  ر ما إذا كان هؤالء األشخاصذكّ تبالنسبة لك، هل ت جداا  ا

 ؟لفعل ما فعلوهأسلحة أو أشياء أخرى  واستخدما

  ّ؟ ر ما قالوهتكرّ أن  كذا كان هؤالء األشخاص قد قالوا أي شيء؟ هل يمكنر ما إهل تتذك

 ؟بأي لغة كانوا يتحدثونر هل تتذكّ 

 ذلك، هل حدث إذا  أي مكان؟ إلىتم أخذك هل بعد الحدث؟  وقع هل يمكن أن تصف ما

 إلى متى؟و أين تم أخذكر تذك  

 هل يمكن أن تصف كيف جعلتك األحداث تشعر في ذلك الوقت؟ 

  تتذكر إذا كان أي شخص )آخر( قد شهد أو ربما يكون قد شهد األحداث التي هل

 وصفتها؟

  141وسائل اإلعالم؟مع أو آخرين و/هل ناقشت هذا مع 

 

  

                                           
: مقابلة ضحايا االتجار 8دليل مكافحة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  141

-http://www.unodc.org/documents/humanمتاح على الرابط (، 2009) 50-48، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
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 :تركيبة األسئلةبعض األدوات المفيدة لويعرض الجدوالن أدناه 

 

)مختصر الكلمات  اشوع 

 أدناه(

 خبارإ ماذا حدث بالضبط؟ تخبرنيهل يمكن أن 

 رحش لي ماذا حدث بعد ذلك؟ تشرحهل يمكن أن 

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

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

 

 السبرأسئلة  

 ماذا ماذا حدث؟

 أين أين حدث هذا؟

 متى متى حدث هذا؟

 من من كان هناك أيضاا؟

 لماذا ذلك؟لماذا باعتقادك فعلوا 

 كيف كيف جعلك ذلك تشعر؟

 

من الم ستحسن أن يقوم المحقق غير الرسمي في المقام األول بالحصول على اإلفادات األولى  

إذا وال يخوض في مزيد من التفاصيل إال لتوضيح مسائل معينة عندما توجد حاجة ملّحة إلى ذلك، أو 

 يتعيّن على المحقق هإلى أن اا . ونظرلوفاء بتفويضهميعترض ا اا كبير معرقِّالا  وضوح عامالا العدم كان 

خدم في إجراءات ستا إذا كانت ست  مّ عظر رسمية من الشاهد بغض النّ  إفادةلحصول على ا الرسمي

التي تسبب له لألحداث  مفصل وصف فيمرة أخرى  مضطراا للخوضالشخص  يكونجنائية، سوف 

يمكن الحصول ال من التفصيل، و اا كبير اا شاهد قدرال إلفادةل الرسمي يسجتهذا السيقتضي . وصدمة

ا  إال من خالل اإلجراءات القضائية. عليه وإن وجود رواية مسبقة من الشاهد تصف بالتفصيل أحداثا

معينة، سوف يؤدّي على األرجح إلى تناقضات في اإلفادة الثانية مما سيؤدي إلى مزيد من التقاضي. 

التي قد ال يستطيع كل التفاصيل الصغيرة ألن أكثر من الالزم صيل وبالتالي، تذّكر أال تسأل عن تفا

. وعالوة فيها طعنال في حال تمد مصداقية الشهود في وقت الحق يمكن أن تهدّ  هارتذكّ أن يالضحية 

ألنه سيضطر للخوض ) للمبحوث،صدمة قد تتسبب في حدوث  جداا  فإن الرواية المفصلةعلى ذلك، 

من قبل يتم القيام بهذا إال  اّل بأنصح ي   لهذا، وعاشهاالتي  الصادمةاألحداث  فيبقدر كبير من التفصيل 

محقق بصفتك (. وكقاعدة عامة، الصحيح الدعم النفسيتدريب مناسب ومع حاصلين على  مختصين

ا غير رسمي تحتاج  كون تضرورة الحفاظ على المعلومات في لحظة  بينتوازن عقد إلى دوما
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لكل من  نفعهأكثر من  ضرره يكونة في ذاكرة الفرد وحقيقة أن هذا قد يّ ال تزال حفيها األحداث 

 سالمة المعلومات.ورفاهية الشاهد 

 

ا اهتمام يولي الباحثونمن المهم أن و  الباحثون حتاج وي. اإلعياءأو  الضغط النفسيعالمات ب ا

حيث قد يكون ارتفاع مون شهادة. يقدّ الذين  ألولئكلفظية اللفظية وغير الإلشارات لإلى إيالء االهتمام 

قفة المترهلةأو  ةالعصبي اليدإيماءات  وأالوجه  أو تعبيراتالصوت  نبرة القلق أو  علىإشارات  الوِّ

المقابلة  إنهاءأو  آخرتأجيل المقابلة إلى يوم  قصيرة أونظر في أخذ استراحة اوالعاطفي.  اإلعياء

ا  هذا وهو العامل الحاسم في اتخاذ مثل هذه القرارات.  مبحوثالرفاه أن  اعتباركع في ض  و. تماما

الستجابة بشكل مناسب عندما تنشأ ل الباحث ي هيّئهذا ف. المحترفالتدريب يبيّن أهمية جانب آخر 

 142.كهذه حاالت

 

 إذا اضطررت إلى إنهاء مقابلة في وقت مبكر بسبب عالمات اإلعياء والضغط النفسي: 

 ل أن ت  ؛المبحوث على استعادة الشعور بالسيطرة ساعدحاوِّ

   ؛بشكٍل مباغتمقابلة ال نهِّ ال ت 

 ؛األمان النسبيالشعور بإلى اللحظة الراهنة و قم بإعادة المبحوث 

  ِّمقابلة بلطف.ال واختمل إلى موضوعات أسهل انتق 

 

 إنهاء المقابلة بشكل مناسب

ص على إنهاء المقابلة بإعادة المبحوث إلى الوقت ال عن األحداث التي  بعيداا و حاضراحرِّ

عندما و. اقتضى األمروقعت، مع التركيز على األمان النسبي في الوقت الحاضر حيث 

عادة من تلخيص النقاط الرئيسية للمقابلة. وهذا الباحث ستفيد ي، االمقابلة من نهايتهتقترب 

 .لإلفادة هفهممن لتحقق با للباحثسوف يسمح 

 
  ص باستخدام نفس الكلمات التي استخدمها لّخِّ

 الشاهد
 تأّكد من أن كل شيء تم تغطيته 
 اسأل الشاهد عّما إذا كانت لديه أي أسئلة 
  د التأكيد على الموافقة المستنيرة واسمح له أعِّ

 بتغيير رأيه أو سحب الموافقة إذا رغب

 ض إحالة الشاهد إلى مقدّمي الرعاية الصحية  اعرِّ
  ويمكنه االتصال بكتأّكد من أنه يمكنك االتصال به 
 ل إعادته الى الحاضر و . إلى حالة نفسية إيجابيةحاوِّ

 محايد وجانب إيجابي و موضوعب واختم
  ِّا استخد مثل عندما تغادر ) م اإليماءات المناسبة ثقافيا

 (المصافحة باليد

 

طرح أي أسئلة يف أي وقائع أو اعتبارات يعتقد أنها ذات الصلة ويضفرصة لي مبحوثامن ح ال 

من أجل الحفاظ وما سيحدث بعد ذلك. ب المبحوثإبالغ قم بمكن، وحيثما أقد تكون لديه حول المقابلة. 

م قدِّّ و. معه مقابلةإجراء  تمّ  قد هعدم الكشف ألطراف ثالثة أن المبحوث اطلب منعلى سرية المقابلة، 

 إلجراءألخذ الوقت  المبحوث اشكر 143أي نصيحة حول أي مساعدة أخرى قد تكون متاحة. مبحوثلل

                                           
محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم  مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 142

متاح (، 2014) 44، الدروس المستفادة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لروانداالعنف الجنسي في مناطق ما بعد الصراع: 
-http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexualعلى الرابط 

Violence.pdf. 
: مقابلة ضحايا االتجار 8ة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة دليل مكافحمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  143

-http://www.unodc.org/documents/humanمتاح على الرابط (، 2009) 46، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
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لتأكد من أن ا لحاوِّ ووسيلة لالتصال بك.  لهر ووفِّّ المبحوث ق من كيفية شعور تحقّ ولمقابلة. ا

ا  يغادر مبحوثال استخالص المعلومات قم ب، المبحوث ةغادروبمجّرد م. في حالة نفسية إيجابية( )نسبيا

 وأعضاء الفريق اآلخرين.الفوري مترجم المع 

 

 المقابلةتقييم  

نظر في ما إذا يالمقابلة و سجلّ  يراجع يتعيّن على الباحث أنالنظر عن طول المقابلة،  بغضّ  

الضحية أو الشاهد أو التي تواجه  تغيّر في المخاطركانت المقابلة قد كشفت عن أي مخاطر جديدة أو 

في  للمبحوث والنفسيةم الحالة البدنية قيّ ي على الباحث أنأي شخص آخر. وعالوة على ذلك، ينبغي 

شاهد، ومن ثم ال/مزيد من المساعدة للضحيةتقديم هناك حاجة إلى  تد ما إذا كانحدّ يختام كل مقابلة و

حققت قد ما إذا كانت المقابلة  أن يقيّم الباحثذلك، ينبغي  عن فضالا الشاهد. و/مع الضحية هذامناقشة 

 144.التقّصيجراء محتملة إلإضافية  مساراتنظر في أن ياألهداف و

 

 توثيق المعلومات حول اإلصابة النفسية 3.4.2 
ا وليس إصابات جسدية أو باإلضافة إليها. وعلى   إن الضرر الذي لحق بالفرد قد يكون نفسيا

افتراضات  عملب صراع، تجنّ المستوى معين من المعاناة النفسية في حالة توقّع حدوث الرغم من 

توفّر يمكن أن وقبل األوان.  تصنيفهالشاهد من خالل /لهذا الغرض ألن هذا قد يزيد من وصم الضحية

وهناك واالنتهاكات التي وقعت.  حدثهامة على الضرر الذي  أدلة/التقييمات النفسية معلومات

التي قد النفسية اإلصابة هي ما حدث وما  إلى اكتشافالمهنيين في توجيه أعراض معينة قد تساعد 

نفسية مهمة الصابة اإلمعلومات عن ت عتبر الوعالوة على ذلك،  145.هاعاني مني المعنيلفرد يكون ا

األخصائيين  أن اعتباركع في ض  وشهود عيان. ال/إحالة الدعم المناسب للضحايا/للحصول على

 إجراء تقييم النفسي. هميمكنالخبراء فقط هم من  يينالنفس

 

ومع ذلك، يمكن أن يساهم المحقق غير الرسمي في هذا من خالل توثيق مالحظاته حول  

قد أخرى باالنتحار أو مؤشرات  لتفكيرا وأسلوك الفرد وكذلك مشاركات الفرد فيما يتعلق بالكوابيس 

 146.وقت الحقللخبير في  مفيداا ق يوثتال هذاكون يقد وتشير إلى إصابة نفسية. 

 

ث أنه ال يوجد خبير محترف متاح وأن هذه المعلومات مهمة بالنسبة ألولئك وإذا استنتج الباح 

كون على تالذين تضّرروا من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان قيد البحث، فمن األهمية بمكان أن 

هذا النوع  في أاّل تشرعترم مبدأ ال ضرر وال ضرار، وأن تحبينة بضعف الفرد )األفراد( المعنيين، و

ا أنك لست ب بإعادة التأكيدو المعنين الفرد م المستنيرةالموافقة  إال بعد أخذ يالتقصّ من  ا نفس أخصائيا  يا

ا   .محترفا

 

ويمكن أن تشمل المالحظات مناقشة األعراض، بما في ذلك اضطرابات النوم، والتغيرات 

التي طرأت على السلوك، والمزاج. ويمكن تدعيم هذا بمعلومات من العائلة أو األصدقاء، عند االتفاق 

                                           
: مقابلة ضحايا االتجار 8مكافحة االتجار بالبشر لمزاولي العدالة الجنائية، وحدة دليل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  144

-http://www.unodc.org/documents/humanمتاح على الرابط (، 2009) 46، باألشخاص الذين هم شهود محتملين

trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
المضاعفات البدنية والنفسية للتعذيب: علم األعراض المرضية ، وستيفن فراون، آن غولدفيلد، وريتشارد موليكا، وباربرا باسيفنتو 145

 (1988) 2728، 2725( مجلة الجمعية الطبية األمريكية 18)259 والتشخيص،
متاح على الرابط (، 2000) 49كميل جيفارد، كتّيب اإلبالغ عن التعذيب،  146

http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/handbook%28english%29.pdf. 
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ا على المبحوث )أو عليك أنت(.  المبحوثعلى ذلك مع   من خاللووعندما ال يشّكل هذا خطراا أمنيا

ا الالتفاعل مع  حول  تدوين مالحظاتإنشاء درجة من الموضوعية من خالل  فرد من الممكن أيضا

 147ر سلوك الفرد عند مناقشة مواضيع معينة.كيف يتغيّ 

 

لفرد يوفّر لألن ذلك قد  متعاطفموقف حساس و اعتمادوفي التفاعل مع المبحوث، من المهم 

لفرد ا سيرسل رسالة إلىية المثالية، فإن هذا الموقف من الناحو. وئامبعض الراحة ويساعد على بناء 

ا ي قرّ أن مفادها   148معاناته.و بشكواه هناك شخصا

 

يوفّر بروتوكول اسطنبول إرشادات بشأن عناصر مشتركة ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند و

 للشخص المبحوث. لنفسية ا/السيكولوجيةتسجيل مالحظات حول الحالة 

  تاريخ االنتهاكات 

o  ل توثيق اإلفادة كاملة حول االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان واالضطهاد حاوِّ

 ذات الصلة التي أثرت على الشخص المعني. الصادمةوغير ذلك من التجارب 

 الشكاوى النفسية الحالية 

o  ل مدى تكرار، وكذلك ف األعراض االنفعالية واإلدراكية والسلوكية. وسّجِّ صِّ

 وردود الفعل اإلجفالية )المفاجئة(. حاالت، الكوابيس والهلوسة

 تاريخ الفترة التي تلت االنتهاكات 

o ل ر واستفسِّ . األحباءالحالية، مثل االنفصال أو فقدان الضغط النفسي مصادر  سّجِّ

ا  ا كون أن يعلى عن قدرة الفرد  أيضا أسرته  ىرعيو العيشكسب لقمة يو منتجا

 ر الدعم االجتماعي.توفّ عن و

  وتعاطي المواد المخدّرةتاريخ استخدام 

o وما إذا  وبعدهااالنتهاكات وقوع قبل  حول استخدام المواد المخدّرة قم بالتقّصي

 مع المشاكل النفسية. المخدّرة للتكيّفمواد الكان يتم استخدام 

  النفسيةفحص الحالة 

o الكالمطريقة و النظافةظ مظهر الشخص، مثل عالمات سوء التغذية وانعدام حِّ ال 

 .الفكريمحتوى الو والمزاج

 تقييم الواجبات االجتماعية 

o ر عن األنشطة اليومية للفرد ودور االجتماعية  أنشطتهاالجتماعي و هاستفسِّ

 لوضع الصحي.ل هوالترفيهية وإدراك

 االستبيانات /مراجعة )التفقّد(االختبار النفسي واستخدام قوائم ال 

o صعوبة في التعبير  المبحوثلدى نظر في استخدام نماذج قياسية عندما يكون ا

  149ه.وأعراض عن تجربته باستخدام الكلمات

 

                                           
متاح على الرابط (، 2005) 68مايكل بيل ونوعم لوبيل، التحقيق والتوثيق الطبي للتعذيب: كتيّب للمختصين الصحيين،  147

http://www.forensic-medical.nl/site/forensic/site.nsf/vimgfiles/CLIC-. 
التوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة دليل التقصي ومكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  148

 متاح على الرابطHR/P/PT/8/Rev.1 (2004 ،)، 240، الفقرة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )"بروتوكول اسطنبول"(

http://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf. 
دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  149

متاح على الرابط HR/P/PT/8/Rev.1 (2004 ،)، 275، الفقرة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )"بروتوكول اسطنبول"(
http://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf. 
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ا  عن بالغ اإلانطباع سريري ألغراض  تكوينبين ألطباء المدرّ ل وقد تتيح هذه العوامل الحقا

مالحظات المحققين قد تساعد في حين ومعلومات نفسية تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. 

 ه ال يمكن تقديمأنبالحظ تانطباعاتهم، من المهم أن  تكويناألطباء المدربين في  ينرسميالغير 

أي نوع  تقم بتقديموبالتالي، ال  150الطبيين المدربين. المختصينمن قبل  إالتوصيات العالج الطبي 

 معني.للضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر الطبية من التوصيات 

 

 ائم على النوع االجتماعيتوثيق العنف الجنسي والعنف الق 3.5

 

الخاصة التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند توثيق العنف  اإلرشاداتيناقش هذا القسم 

الغرض من فإن ، الكتيّببقية هذا في كما هو الحال والجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. 

المحتملة للمعلومات. وينبغي  واالستدالليةالقيمة اإلثباتية ضرر لألفراد وتعظيم الهو تقليل  التوجيهات

، وعلى وجه هذا الكتيّب إرشاداتمع بقية  باالقترانقرأ المعلومات الواردة في هذا القسم أن ت  

محددة من النواع األ. وفيما يتعلق بهذه الثانيالخصوص، المبادئ األخالقية التي نوقشت في الفصل 

 اإلصابة بالصدمة لدىالحتمال  مر يتطلب عناية خاصة نظراا االنتهاكات، من المهم التأكيد على أن األ

ر . وعالوة على ذلك، كما والشهودالضحايا  ا ذ كِّ ه ينبغي أن أن اعتبارك، ضع في 3.3.2في القسم  أيضا

 العضوية.الجنائية عن جمع عينات من المواد  ينرسميالن غير المحققو يمتنع

 

في كثير من و. صعوبة معينةتوثيق العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ل إنو

لعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يعتمد مزاعم السجل دقيق إن إعداد األحيان، 

ا ال شهود البشكل كبير على شهادات ضحايا و ا مالكن . وةأدلة أخرى متاحهناك كون يألنه غالبا  غالبا

ا الحديث عن هذه األنواع من التجارب صعبيكون  للغاية بالنسبة للضحايا والشهود. ولذلك، حتى في  ا

ا تحظى باالستقرارو جيدةموارد الحاالت التي يتوفر فيها  العنف عن بالغ إ عدميكون هناك ما  ، غالبا

 151الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.

 

مي الخدمات الصحية، واألخصائيين المدني مثل مقدّ  الجهات الفاعلة في المجتمعإن و

في جمع  واسهمييمكن أن  حقوق اإلنسان/ةاإلنسانيالمساعدات مجال الاالجتماعيين، والعاملين في 

 االعتياديوتأمين المعلومات عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي خالل المسار 

من المهم التأكيد على أن هذا يجب أن يتم من قبل  ولكنمحددة، في الميدان أو في مهمات  ألنشطتهم

ا بأّي حال من في هذه المسائل،  متخصصتدريب  أولئك الحاصلين على إذا كان ذلك ممكنا

 153ومراقبة البيئة. ميدانيةزيارات منظمة ومن خالل مقابالت شبه  اإلفاداتويمكن جمع  152.األحوال

 

                                           
دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  150

متاح على الرابط ، HR/P/PT/8/Rev.1 (2004)، 291، الفقرة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )"بروتوكول اسطنبول"(
http://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf. 

متاح على الرابط (، 2005) 25اللجنة الدائمة بين الوكاالت، إرشادات لتدخالت العنف القائم على الجندر في السياقات اإلنسانية،  151
http://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/tfgender_GBVGuidelines2005.pdf. 

(، 2010) 34، الملحق دليل لتنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في سياقات إنسانيةمجموعة الحماية العالمية،  152

 http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdfمتاح على الرابط 
متاح على الرابط (، 2005) 26اللجنة الدائمة بين الوكاالت، إرشادات لتدخالت العنف القائم على الجندر في السياقات اإلنسانية،  153

http://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/tfgender_GBVGuidelines2005.pdf. 
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بشكل خاص لتوثيق العنف الجنسي والعنف القائم على النوع  ةفريق مهمتركيبة الوت عتبر  

ا أن ي بشكل جيد المكوناالجتماعي. ويمكن للفريق  لتشارك الشاهد ل/على استعداد الضحية ؤثر إيجابيا

من نفس الجنس  األشخاصلالنفتاح على أكثر ميالا  الشاهد/الضحيةالممارسة أن وت ظهر . هخبراتفي 

ا قد يختلف هذا التفضيل بين األفراد وال يمكن افتراضفذلك، ومع  154والجنسية. والعمر  155.ه مسبقا

على هذا ينبغي احترام هذا. ويساعد و. الباحثجنس  حول الشاهد تفضيالا /الضحيةوقد يكون لدى 

 156في المقابلة. أولئك الموجودينالسيطرة وفي بناء عالقة ثقة مع بالشعور 

 

لمقابلة بشكل جيد مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات المحددة ا تحضيرمن المهم و 

 ون إلىحتاجيلضحايا/شهود العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي. على سبيل المثال، قد 

بخالف و تلك العناية،ر يتوفمؤهالا، يمكنه رسمي الالمحقق غير كان إذا و. محددة ةونفسي ةطبي عناية

من الناحية المثالية، فإن المنظمات التي تنشط في بيئة والخدمات المهنية. الرجوع إلى  نبغييذلك، 

خدمات لتقديم  متاحمهني يكون لديها كادر خبير وحاصل على تدريب الصراع أو ما بعد الصراع 

ن في الرعاية الصحية غير كان المتخصصوإذا و 157وغيرها من الخدمات. خدمات طبيةو المشورة

معينة، مثل الاالنتهاكات هذه ز على محددة تركّ مساعدة هناك منظمات فإن في الفريق،  متوفرين

ومجموعات متخصصة في مجال حقوق اإلنسان  نسائيةومنظمات  المحليةمراكز أزمات االغتصاب 

ا   (.مهنيةالشهود إلى المساعدة ال/ضحاياال حول إحالة 2.1.4القسم  )انظر أيضا

 

وحتى ية المناسبة قبل إجراء أي عملية لجمع المعلومات، وينبغي توفير الرعاية الطبية والنفس 

ا جمع المعلومات ممكنكان  لو ا وأخالقي ا  شهودال/ضحايايتطلب الوقد . السائدة ي ضوء الظروفف ا

الفريق وفي إعداد التفاعل مع  تشكيللنظر في هذا عند امر جيد ألنه إمجموعة متنوعة من الرعاية و

ا هذا ينطبق و 158الشهود./الضحايا األفراد الذين لم على يجب و. ماهرينال الباحثينعلى توافر  أيضا

لتدريب المطلوب االمتناع عن التعامل مع ضحايا وشهود العنف الجنسي والعنف القائم ليخضعوا 

. يعيد الشعور بالصدمةضحية بشكل صحيح يمكن أن وإن عدم التعامل مع العلى النوع االجتماعي. 

شاهد ويجب أن ال/لضحيةيواسون اإلى التدريب المناسب قد  ونفتقري الذين فإن أولئكمن ذلك،  بدالا و

إلى أولئك الذين لديهم المستوى المطلوب من المعرفة  إلحالتهمبما فيه الكفاية  مستعدّين وايكون

 والخبرة.

 

                                           
، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 154

متاح على الرابط (، 2014) 37 العنف الجنسي في مناطق ما بعد الصراع،
http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexual-Violence.pdf. 

البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع: المعايير األساسية مكتب الخارجية والكومنولث،  155
متاح على الرابط (، 2014) 59، للممارسات الفضلى لتوثيق العنف الجنسي كجريمة بموجب القانون الدولي

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf 
، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 156

متاح على الرابط (، 2014) 37 ي مناطق ما بعد الصراع،العنف الجنسي ف
http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexual-Violence.pdf. 

ي ومحاكمة جرائم ، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق فمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 157
متاح (، 2014) 39، العنف الجنسي في مناطق ما بعد الصراع: الدروس المستفادة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

-http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexualعلى الرابط 

Violence.pdf. 
توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت مة الصحة العالمية، منظ 158

 .http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdfمتاح على الرابط (، 2007) 9، الطوارئ
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هو أمر في غاية  أن بناء الوئام على تدريب لفهمالخبرة  والمهرة وذو لقد حصل الباحثونو 

حساسية الثقافية التي تحيط بموضوع إن االفتقار إلى الد. ووالشهايا/حالض إفاداتعند جمع  ةياألهم

ا  لحق ضرراا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يمكن أن ي   في هذا الصدد. على  بالغا

و الحديث عن أ العلنالجنسية في  المسائللحديث عن امات الثقافية يكون من المحرّ قد سبيل المثال، 

أن إجراء المقابلة الذين يقومون بفي هذه الظروف، يمكن ألولئك والسلوك الجنسي على اإلطالق. 

العنف القائم على النوع  أو يالجنس للجنس أو العنفمباشرة الشارات إلى اإلبعناية  وانظري

شهود ال/ضحاياال قد يستخدموباإلضافة إلى ذلك،  159االجتماعي التي قد تسيء إلى العادات المحلية.

والعنف الجنسي أو القائم  الجنسيةحلية لوصف األفعال م صور بالغية )تشبيهات( مفردات معينة أو

تتعلق جمع معلومات بن ووينبغي أن يكون أولئك المعنيعلى النوع االجتماعي واألعضاء التناسلية. 

ب العنف الجنسي أو القائم على النوع االجتماعي على دراية بمثل هذه المفردات لتجنّ  حول بشهادات

 160سوء الفهم أو سوء التفسير.

 

يشعر  صبحأإذا  ين على االستجابة بشكل مناسب للضحيةقادر كون الباحثونيوينبغي أن  

لفظية وغير الشارات اإلإيالء اهتمام خاص إلى  عليهم ،وعالوة على ذلك 161في سياق المقابلة. بكرب

للحصول على إرشادات  3.4. انظر القسم مبشهادتهي دلون  الذين أولئكن التي تصدر علفظية ال

بروتوكول الذلك ملحق  إضافة إلىانظر والشهود. /التفاعل مع الضحايا حول ةعامف ضلى ممارسات و

ة لأجل الحصول على أمثوتوثيقها من العنف الجنسي في حاالت النزاع جرائم لتحقيق في ل الدولي

من  إفاداتعند جمع  هافي استخدام ينرسميالغير  قد يرغب المحققوناألسئلة التي  على

 162شهود العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي./ضحايا

 

 استخدام أسئلة مثل:بعلى سبيل المثال،  ،هذا البروتوكولينصح  

  ذامابتخبرني  تستطيع أنهل تستطيع أن تخبرني، من فضلك، ماذا حدث بالضبط؟ هل 

 .كأخذ وقتأن ت أرجو، عندما حدث هذا؟ أعرف أن هذا قد ال يكون سهالا  تشعر

  ا أن تخبرني ماذا  تستطيعهل ؟ هاوصفت   التي قدعمال األكان يحدث قبل وأثناء وبعد أيضا

، حدث أوالا  ذا؟ ماالذي تحدثت عنه االعتداءفيها وقع صف الطريقة التي أن تيمكنك هل 

ا وماذا  لالعتداء الذي على تمييز أي نمط  بعد ذلك؟ هل كنت قادراا حدث ، وماذا حدث تاليا

                                           
، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم لية لرواندامكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدو 159

متاح (، 2014) 37، العنف الجنسي في مناطق ما بعد الصراع: الدروس المستفادة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
-http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexualعلى الرابط 

Violence.pdf. 
، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 160

متاح (، 2014) 40، العام للمحكمة الجنائية الدولية لروانداالعنف الجنسي في مناطق ما بعد الصراع: الدروس المستفادة من مكتب المدعي 
-http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexualعلى الرابط 

Violence.pdf. 
الف ضلى للتحقيق في ومحاكمة جرائم ، محاكمة العنف الجنسي: دليل الممارسات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 161

متاح (، 2014) 44، العنف الجنسي في مناطق ما بعد الصراع: الدروس المستفادة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
-http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/publications/ICTR-Prosecution-of-Sexualعلى الرابط 

Violence.pdf. 
البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع: المعايير األساسية مكتب الخارجية والكومنولث،  162

متاح على الرابط (، 2014) 109، للممارسات الفضلى لتوثيق العنف الجنسي كجريمة بموجب القانون الدولي
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf. 
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 اعتداءات تتضمنأي حوادث أخرى  تإلى هذا االستنتاج؟ هل شهدقادك ؟ ما الذي حدث

 ه للتو؟ت  ي قد وصفالذ ذلك االعتداءك

  هل تستطيع أن تصف أولئك الذين تقول إنهم قاموا بتنفيذ األعمال التي أخبرتني عنها؟

؟ ات مميزةأي شارهل كانوا يضعون ؟ رجاءا  عن مالبسهم تخبرنيأن  تستطيعهل 

أي جوانب أخرى هل كان هناك كانوا يحملون،  ذا، مايةحذبالنسبة لغطاء الرأس/األ

كباتهم معداتهم، ،أسلحتهم –زة لمظهرهم مميّ  ر  سنحت لك ، لغتهم، وما إلى ذلك؟ هل م 

ا في الشخص ما  فرصة لمالحظة  دفعكأو ما الذي  ذلك؟ سلطة؟ كيف تعرفيتولى منصبا

ا فيإلى استنتاج أن هذا الشخص كان   السلطة؟ يشغل منصبا

 

ا  خطر االنتقام أو غيرها من  وأوصمة الأسئلة حول  وينبغي أن تتضمن المقابلة أيضا

حيث أن . زائد عن اللزوم عن الوقائع بشكل مفّصلب طرح أسئلة تجنّ و. الماثلةو المخاطر األضرار أ

غير محقق غير رسمي ينبغي أن يقوم به تجاوز نطاق ما المحددة يالتعامل مع مثل هذه التفاصيل 

عمال العنف مرّوعة أل دقيقةل تفاصيل إعادة تخيّ حيث أن . مناسبتدريب نفسي وقانوني حاصل على 

أو أصحاب المهن  المحترفينللمحققين  االستجواب هذاترك ا. إعادة الشعور بالصدمةقد تؤدي إلى 

أي ضرر هو أكثر أهمية من محاولة عدم إلحاق أن بر وتذكّ  الجنائيو المؤهلين في المجال الطبي

الحصول عليها  يتملم  إذاأن تكون ذات فائدة كبيرة  قد ال يكون من المحتمللوصول الى معلومات ا

ا في االعتبار  وخذمهنية.  بطرق ممكن" عادة ما يكون الطريق  أدنى حدّ  فيالتفاعل  إبقاءأن "دائما

لة مفصّ أو /مقابالت مطولة وإجراء ل من احتمال يقلّ  ألن هذا، الضعفاءاألسلم للتفاعل مع الشهود 

ا أنه إذا كان الشاهد بوأن االحتمال قائم  ،دةو/أو متعدّ  ا )واألكثر جداا فإن الشيء األسلم  ضعيفا ( أخالقيا

 إفادة. الحصول على  أال تحاولهو  لتفعله

 

 توثيق المعلومات من القُّصر 3.6

 

الشاهد /الضحية عندما يكون لعدم إلحاق ضررخاص ي الحذر بشكل ينبغي توخّ كما 

إلعادة  المرتفعة ةروخطال اعتبارهمفي  واضعأن ي ينرسميالالمحققين غير  وينبغي على 163.قاصراا 

عند إجراء مقابالت معهم. ولذلك، فمن المستحسن عدم  للق ّصر التسبب بضررو الشعور بالصدمة

ا أن ت يوإذا رأ على اإلطالق،ر صّ إجراء مقابالت مع الق   أي حال، وكذلك ال غنى عنه، ب ذلك مناسبا

ب إجراء مقابالت مع أطفال على وجه الخصوص، تجنّ ودنى. في حدّه األتفاعل أي بإبقاء فعل ذلك ا

ضوا لصدمات خطيرة، وخاصة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ر تعرّ صّ وق  في السن صغار 

االجتماعي. في مثل هذه الحاالت، من األفضل إيجاد طرق أخرى لتوثيق الحالة، أو التركيز على 

بالعثور على شخص   ينبه حاضر يثقأو شخص  الوصي/ولي األمر/ويجب أن يكون الوالدان. مدر 

 في أي وقت في أي توثيق لمعلومات من قاصر.

 

ا والصدمات  ا وفقط عندما يتعلّق األمر بالق ّصر األكبر سنّا غير  للمحققين يجوز، األقل ترويعا

ا و، إذا لزم األمر المعنيقاصر الالتفاعل مع  ين النظر فيرسميال في هذا المبيّنة للمبادئ األخالقية  وفقا

                                           
البروتوكول الدولي بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حاالت النزاع: المعايير األساسية مكتب الخارجية والكومنولث،  163

متاح على الرابط (، 2014) 29، للممارسات الفضلى لتوثيق العنف الجنسي كجريمة بموجب القانون الدولي
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web

.pdf ،غير  م رافِّق المنهاج: برنامج حول العنف الجنسي في منطقة الصراع، تدريب متعدد القطاعات،؛ أطباء من أجل حقوق اإلنسان

 منشور.
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بذل كل جهد ممكن لمنع أو تقليل  ينرسميالالمحققين غير على يجب و(. الثاني)انظر الفصل  الكتيّب

أو مقدمي  ولي أمرهالديه أو لو وأ للقاصرتقديم المشورة هذا ويشمل  164لقاصر.على اأي آثار ضارة 

ير يجب أن يكون المحققون غو 165أي خدمات إحالة وآليات حماية متوفرة لهم.حول الرعاية، 

مستعدين يجب أن يكونوا و. جداا  معقدةالللتعامل مع القضايا الخطيرة أو  جيداا  مستعدين ينرسميال

ا  المحققين وينبغي على  166.واالستجابة لها مقابلةالالحتياجات المحددة التي قد تنشأ أثناء الرؤية أيضا

العمل الق ّصر وفي جميع األوقات طلب المشورة من الخبراء في جمع المعلومات من  نييرسمالغير 

ا  167.هممع مي الرعاية اآلخرين وأفراد المجتمع مقدّ /اآلباءمع مكن، أ، إذا واتشاوريأن  وينبغي أيضا

خبراء في الثقافة المحلية حيث  يستشيروالمقابلة على القاصر. وينبغي أن لالعواقب المحتملة  حول

 168.عملية جمع معلومات تجري

 

 

  

                                           
(، 2010) 35، الملحق دليل لتنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في سياقات إنسانيةوعة الحماية العالمية، مجم 164

منظمة الصحة ؛  http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdfمتاح على الرابط 

 29و 9، مية في مجال األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت الطوارئتوصيات منظمة الصحة العالالعالمية، 

 .http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdfمتاح على الرابط (، 2007)
(، 2010) 35، الملحق االجتماعي في سياقات إنسانية دليل لتنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوعمجموعة الحماية العالمية،  165

 .http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdfمتاح على الرابط 
(، 0102) 35، الملحق دليل لتنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في سياقات إنسانيةمجموعة الحماية العالمية،  166

منظمة الصحة ؛  http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdfمتاح على الرابط 

 29، توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت الطوارئالعالمية، 

 .who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdfhttp://www.متاح على الرابط (، 2007)
 20، مقارابات أخالقية في جمع المعلومات من أطفال ومراهقين في سياقات دولية: إرشادات وموارد كاتي شينك وجان وليامسون، 167

 .http://www.unicef.org/tdad/ethicalapproacheshorizons.pdf متاح على الرابط (،2005)
(، 2010) 35، الملحق دليل لتنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في سياقات إنسانيةمجموعة الحماية العالمية،  168

منظمة الصحة ؛  http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdfمتاح على الرابط 

 29، لعالمية في مجال األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت الطوارئتوصيات منظمة الصحة االعالمية، 

 .http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdfمتاح على الرابط (، 2007)
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 المعلومات إدارة .4
 

 

مارسات الف ضلى في مجال إدارة وتخزين المعلومات المتعلقة  يستكشف هذا الفصل الم 

جمع المعلومات أال يتم فقط في الفصل السابق، ينبغي  نوقشكما وبانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. 

ينبغي  وإنما، الكتيّبفي هذا  المبيّنةاحترام للمعايير أقصى حول انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان مع 

ا  تها االستداللية خاصيّ  بطريقة تحفظبطريقة آمنة و نخزّ ت  أن دار بشكل صحيح منذ البداية، وت  أن  أيضا

تمرير أي إلى في جميع األوقات  ينرسميالن غير يسعى المحققوأن وينبغي . المحتملة واإلثباتية

عندما ال يكون من وإلى سلطات التحقيق الرسمية حيثما تسمح الظروف بذلك.  حوزتهممعلومات في 

النظام أن يكون السلطات متورطة في انتهاكات أو  كأن تكونالمعلومات مباشرة،  تمريرالممكن 

 ينرسميالغير  المحققوننصح بنزاهة وفعالية، ي   واليتهالقضائي غير قادر أو غير راغب في تنفيذ 

كما هو الحال مع جميع وفي هذا الفصل. عليها المنصوص الف ضلى يير والممارسات المعا اتّباعب

 والسرية مبدأ ال ضرر وال ضرارمراحل التحقيق وجمع المعلومات، ينبغي إيالء اهتمام خاص ل

معلومات، وخصوصا المعلومات ال التشارك فيينبغي بصفة عامة، وميع األشخاص المعنيين. جوأمن 

 .ى أساس الحاجة إلى المعرفةعل فقطالحساسة، 

 

 ق من المعلوماتالتحقّ  4.1

 

تقييم مصداقية المعلومات أن  وا في اعتبارهمضعأن ي ينرسميالالمحققين غير  على ينبغي

أهمية قصوى. من حيث المبدأ، وفي ضوء ب يحظىالمتعلقة بانتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان 

ة التحقق من المعلومات مهمّ  على عاتقهم ينرسميالن غير المحققوأخذ ينبغي أال ي ،المخاوف األمنية

أسرع المعلومات التي بحوزتهم إلى منظمة ذات صلة ومهنية في  عليهم تمرير، ولكن ينبغي بأنفسهم

ا  هاجمعتم لمعلومات الواردة واألدلة التي ا وإن تحليلوقت ممكن.  لموثوقية  شامالا  سيتطلب تقييما

ن إلى أربعة مبادئ ويشير المحققون المحترفوة المعلومات. أهمية وصحّ ودرجة واستقامته  الشاهد

مع السياق  اقترانهاو وتطابقها مصداقية المعلوماتو هامصدر ة عند تقييم المعلومات: موثوقيةأساسي

لكن ومصداقية المعلومات نفسها. تدوين المعلومات قبل  مصدر موثوقيةل يتسج وينبغياألوسع. 

أن تكون مكتوبة فقط ينبغي غير متخصصين بعناية، وأشخاص  يمات التي يقوم بهاينبغي صياغة التقي

 .نتيجة محسومة ارسمي، وليس باعتبارهالالنطباعات المحقق غير  إفادةك

 

خبِّر، ضع في  على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمعلومات من شخص، لتقييم موثوقية الم 

 :اعتبارك ما يلي

  مباشر/غير مباشر أو هل المعلومات منقولة عن شخص آخر؟هل المصدر ضحية/شاهد 

   أجندة خفية؟ هل لديهت بالمصدر للحديث؟ ذ  ما هي الدوافع التي ح 

 ا هي السياق األوسع اإلفادة متطابقة ومقترنة مع  وما إذا كانت مؤشرات لتقييم  أيضا

. ةأو مكتوب ةشفوي لروايةتفاصيل والوضوح مصداقية ويمكن أن تضيف ال 169الموثوقية.

ظ( توجيهية)ولكن غير  ةمباشرأسئلة ومن الممارسات الجيدة طرح  كيف يتفاعل  والحِّ

                                           
ا عند تقييم المعلومات الكتابية مثل اإلقرارات المشفوعة بق س   169 ر من إجراءات المحكمة، الخوهذا هو الحال أيضا حاضِّ  م وإفادات الشهود وم 
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هة في محاولة للسيطرة تبدو موجّ  بشكل طبيعي أمالروايات  وهل تنسابالمصدر، 

 170.عليه

 ا توّخ الحذر في تقييم ردود فعل المخبرين تدريب  إذا لم تكن حاصالا على ، وخصوصا

بأنه الشاهد قد يشعر وإيّاك أن تنسى، على سبيل المثال، أن الضحية/نفسي أو اجتماعي. 

 خائف.أو  مكروب

  ا يمكن تقييم  خبر،الم  أو سرية سالمة  بشأنقضايا هذا ر ثِّ ي  لم ما من خالل  الموثوقية أيضا

حساسة ال معلوماتلللحقائق )ولكن ليس مقارن لتدقيق إجراء السعي لتأكيد المعلومات و

 171.وكذلك مع شهود آخرين ( مع العائلة واألصدقاء والجيرانشخصية جداا الأو 

 

ولتقييم مصداقية المعلومات وتطابقها، قم بمقارنة مثلثة للمعلومات التي يتم جمعها مع 

 172:المعلومات التي يتم جمعها من مصادر مستقلة أخرى

  ذاتمضمون المعلومات الخاصة بك مع معلومات من مجموعات أخرى قم بتدعيم 

 .معرفة أو خبرة في هذا الشأن

  ّا إلى  ونشيري مصادر المعلومات الد من أن تأك في وأو إلى نفس المصدر. بعضهم بعضا

د المعلومات التي حصلت عليها مستقل يؤكّ المصدر الالعتقاد بأن احين أنه من المغري 

ا  ق من هوية التحقّ وإن  173ستخدم نفس المصدر األصلي.ي يفعل ذلك ألنهفإنه قد ، مسبقا

ساعد في التغلب على هذه ي، يمكن أن في الوقت نفسه ضمان السرية معالمصدر، 

 .المسألة

 

 الوقائعيسياق إزاء الق من المعلومات التحقّ  ترابطها المنطقي، ينبغيوأخيرا، لتقييم 

مصداقية معلومة معينة، عدم االهتمام فقط بينبغي وتم جمعها. يعن بقية المواد التي  معروف، فضالا ال

ا  إنما ينبغيو على  174.األحجية تجميع كل قطعبدو دقيقة عندما يتم تتقييم ما إذا كانت القصة ككل  أيضا

 175.ن يتوافق مع نمط أوسع من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسانعاء معيّ إذا كان ادّ ما سبيل المثال، 

 

ا للتحقق من المعلومات، شريطة  ةفي الموقع مفيد المعاينةكون توقد  بمبدأ ال  مالتزاالأيضا

إلى مسرح الجريمة للتحقق من  العودةأن  مع ذلك، ضع في اعتباركو 176.ضرر وال ضرار

ن على األفراد على األمن الشخصي. لذا، يتعيّ  ل خطراا شكّ معاينة في الموقع يمكن أن يالمعلومات مع 

أو  منظمةبدعم من  أن يقوموا بتلك المعينات فقط، ومفي الموقع وحده معاينةبعمليات  أبداا أال يقوموا 

 .تقييم المخاطر والتدابير األمنية حولبشكل خاص  2.2.2و 2.2.1نظر القسمين اشبكة ذات صلة. 

                                           
)كريستين  17، 1، في دليل حول رصد حقوق اإلنسان. مقدمة لموظفي حقوق اإلنسان الميدانيين مراقبة حقوق اإلنسانماريت ماهلم،  170

 (.2002هودال، وانغريد كفامن ايكر، وليلين ساديوا، محررون، 
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في . CODESRIA ،Ukweliية البحوث االجتماعية في إفريقيا منظمة العفو الدولية ومجلس تنم 171

 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdfمتاح على الرابط (، 2000) 17 أفريقيا: كتيب،
متاح (، 2001) 105 دليل تدريبي على رصد حقوق اإلنسان،: 7سلسلة التدريب المهني رقم مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  172

 .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf على الرابط
)كريستين  17، 1، في دليل حول رصد حقوق اإلنسان. مقدمة لموظفي حقوق اإلنسان الميدانيين مراقبة حقوق اإلنسانماريت ماهلم،  173

 (.2002غريد كفامن ايكر، وليلين ساديوا، محررون، هودال، وان
متاح (، 2001) 104 : دليل تدريبي على رصد حقوق اإلنسان،7سلسلة التدريب المهني رقم مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  174

 .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdfعلى الرابط 
، 83مجلة هارفرد لحقوق اإلنسان  3فن وعلم تقصي الحقائق في مجال حقوق اإلنسان،  :"Bearing Witness"ديان أورينتليخر، كتاب  175

119 (1990.) 
متاح (، 2001) 107 : دليل تدريبي على رصد حقوق اإلنسان،7سلسلة التدريب المهني رقم مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  176

 .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdfعلى الرابط 
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ا ألية خطوات أخرى وفي حين ي عتبر التحقّ  ا أساسيا ق من المعلومات من حيث المبدأ شرطا

ا  إال أنن المعلومات والتشارك بها، لتخزي األرواح في  كأن تكونالظروف، فقد تسمح . هذا ليس مطلقا

ا ممكن المعلومات قد ال يكونكل تفاصيل  فإن تدعيماستثناءات لهذا المبدأ. وعالوة على ذلك، بخطر،   ا

ا   الجثة. تقارير تشريح، مثل الوصول إلى جميع المعلومات الداعمة. على سبيل المثال، قد يتعذّر دائما

 

ق من المعلومات اإللكترونية يتطلب التحقّ فإن لطبيعة هذا النوع من المعلومات،  ونظراا 

كتلك الواردة في وسائل التواصل المعلومات اإللكترونية، حيث يمكن أن تكون مناقشة منفصلة. 

ا  التحّقق بكتيّ يكون قد وأو عن قصد.  مصادفةا لة، أو مواقع اإلنترنت، مضلِّّ  االجتماعي المجاني مفيدا

 177.قالتحقّ  لهذا النوع من عمليات

 

، على سبيل المعلومات من منصات وسائل التواصل االجتماعيق من فيما يتعلق بالتحقّ و

 :الخطوات األساسية التالية كتيّب التحّقق يبيّنالمثال، 

 /المحتوى األصلي،  التأكد من أن لديكالمحتوى األصلي. من المهم تعّرف على المصدر

أو أي شيء آخر.  أو تغريدة أو مقطع فيديو صورةا إذا كان المحتوى مّ  النظر عبغضّ 

ل عن طريق  موثوق بهوما إذا كان هذا المصدر  د من هو المصدر األصليتحدّ أن  حاوِّ

 جمع المعلومات عن المؤلف.

  ّديد موقع ق من التاريخ والوقت وتحلتحقّ اق من المحتوى األصلي. من المهم تحق

ة التحقق من محتوى حول كيفيّ مختلفة أدوات ونصائح  كتيّب التحّقق ريوفّ والمحتوى. 

 ادر مختلفة من المعلومات.مص

  ّمحتوى في سياق أوسع الق من المحتوى )األصلي(، من المهم النظر في عندما يتم التحق

مكن، وحيثما أ. الكبيرين الصورة والسياقمع ناسب تتودراسة ما إذا كانت المعلومات 

 .هالذي أجريت  مع البحث  مقارنتهامكن أسئلة يالمصدر  اطرح على

 ا في النهاية لمحتوى قبل استخدامه في أي ائ نشِّ حصل على إذن من مؤلف أو م  ا ، دائما

المخاطر التي قد بنة ، كن على بيّ معيّنة فيديو صور ومقاطععند استخدام ومكان آخر. 

ا و. الكاميرا أو خلفهاأمام لموجودين سواء اتنطوي عليها بالنسبة لألفراد  مبدأ م احترِّ  دائما

 .ال ضرر وال ضرار

 

ق من الخطوات األساسية للتحقّ  في الخوضستخدم عند األدوات المحددة التي يمكن أن ت  وإن 

 المحتوى والصوربين ق لتحقّ كتيّب اويميّز ق منها. محتوى تعتمد على نوع المعلومات التي يتم التحقّ ال

م ويمكن الرجوع إليه لمزيد من اإلرشادات المحددة مقاطع الفيديو التي ي نشئهاو  .المستخدِّ

 

 وتخزينها  تبويبهافهرسة المعلومات و 4.2

 

قد تكون فيناقش هذا القسم أهمية فهرسة المعلومات وتخزينها ومعالجتها بشكل صحيح. 

هذه المعلومات تتم إدارة ولذلك فمن المهم أن  178في المستقبل. مفيداا  قة دليالا موثّ المة وقيّ المعلومات ال

                                           
 ./http://verificationhandbook.com متاح على الرابط(، 2014) كتيّب التحققكريغ سيلفرمان وميريل بيرلمان،  177
هذه هي المعلومات التي اجتازت بنجاح عملية التحّقق المذكورة أعاله، والتي لديها إمكانية أن ت ستخدم في إجراءات قضائية أو إجراءات  178

 أخرى.
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المعلومات  وينبغي تنظيم 179.اإلدارة على كل ما يتم جمعهنفس معايير يتم تطبيق د وأن بشكل جيّ 

كمبدأ عام، و 180عند الحاجة. استرجاعها من خاللها بسهولة وبسرعة وبشكل منطقيطريقة يمكن ب

 إلكترونية ينبغي إعطاؤه صيغةالتي تم جمعها في نسخة احتياطية من جميع المعلومات  فإن إنجاز

 ورقية احتياطية.نسخة إنجاز األولوية إن أمكن على 

 

ومن أجل ترتيب المعلومات، ينبغي أن تكون منظمة بطريقة متّسقة، على سبيل المثال 

ند عوباستخدام قوالب. والقالب هو نموذج فارغ يمكن تسجيل معلومات أساسية عليه بصيغة متطابقة. 

جلّ النتيجة تكون قالب، ال تعبئة يمكن عبارة عن تجميع لسجالت هي بيانات القاعدة و. عبارة عن سِّ

ت معينة، أو معلومات معينة في هذه تخزين وسهولة الوصول إلى سجاّل ال تنظيمها لتيسير

 181.تالسجاّل 

 

 حالةال ةاستمار 4.2.1
 

ف عر  ي  وقالب قياسي،  إنشاءتسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، ينبغي من أجل تيسير 

ا باسم ص سريع ومختصر للمعلومات المتوفرة الغرض منه هو تقديم ملخّ إن ". وحالةاستمارة ال" أيضا

 الحالة:استمارة  فيالتالية العناصر األساسية  وينبغي قدر اإلمكان تسجيلفي ذلك الوقت. 

  ؛الشخصية همومعلوماتالضحية )الضحايا( هوية 

 هوية الجاني المزعوم؛ 

 ؛ووقت وقوع الحادث تاريخمكان و 

 ؛ظروف وطبيعة الحادث 

 لجماعات األخرى؛اأو /الحكومة و استجابات 

  (..الخ، جنائيةالمعلومات ذات الصلة المتاحة )سجالت شرطة، تقارير طبية أو 

 

عتبارات االعن  القالب، فضالا  صياغةأثناء  المنطقة مل السياسية الرئيسية فير في العوانظ  ا

تحديث كافة وقم بالمزعومة.  رق ودين ومسقط رأس األشخاص المعنيّين في االنتهاكخرى مثل عِّ األ

المعلومات  لفهرسةنظر في إنشاء قاعدة بيانات وا. جديدةمعلومات ت تاح عندما  تالحاال استمارات

 ضحايا/الشهودشهادات الو الهامة. وهذا يشمل الشكاوى الفرديةت المعلوماالتي يتم الحصول عليها و

النِّّتاج البشري وغيرها من أنواع الشهادات، كما نوقش في الفصل ووالجنائية  ةثائقيالشهادات الوو

م  ا الثالث. وعالوة على ذلك، استخدِّ ا ميداني كّراسا لكتابة األنشطة اليومية والخيارات التي يتم اتخاذها.  ا

وإن  .على أسئلة معينة، الخ هملافعأ ودرد تيل المثال، كيف تم اختيار المبحوثين، وكيف كانعلى سب

، ويمكن الميدان إلى حمله بسهولة عند الذهاب)صغير( يمكن عبارة عن دفتر هو الكّراس الميداني 

                                           
، أكاديمية فلوك كتيّب حول مساعدة المحققين الجنائيين الدوليينماريا نيستد )محرر(، وكريستيان أكسبو نيلسن، وجان كيه. كليفنر،  179

-https://www.folkebernadotteacademy.se/en/About-FBA/News/2011/Aمتاح على الرابط (، 2011) 55يرنادوت، ب

Handbook-on-Assisting-Criminal-Investigations/. 
نسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإل. CODESRIA ،Ukweliمنظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إفريقيا  180

 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdfمتاح على الرابط (، 2000) 22 أفريقيا: كتيب،
متاح على الرابط 23 (2007 ،)(، HURIDOCS)ما هو التوثيق؟ مانويل غوزمان وبيرت فيرستابين،  181

https://www.huridocs.org/resource/what-is-documentation/. 
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هذه المعلومات في مرحلة الحقة،  إكماليمكن و وجزة(.)ممالحظات  في أي لحظة لتدوين استخدامه

 182(.عن تحويلها الى قاعدة بيانات )اإللكترونية فضالا 

 

ا   .توجد خطوتان لتنظيم المعلومات وهما تبويب المعلومات وتخزينها ماديا

 

 )ترتيب المعلومات في كتالوج(تبويب المعلومات  4.2.2
 

ول وثيقة. ومن أجل إدارة ي قصد بالتبويب إنتاج سجل قصير يحتوي على معلومات كافية ح

كمية كبيرة من المعلومات التي يمكن جمعها فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، احتفِّظ 

هذا السجل القصير في قائمة وإن إدراج في حوزتك. الموجودة وثائق ال جميعبإيجاز بسجالت تصف 

 .السترجاع المعلومات جداا  اا مفيدأن يكون كن مي

 

 العنوانمعلومات مثل ويتضمن في الكتالوج، ي عتبر كل عنصر سجالا في حد ذاته، و

قائمة بسيطة، أو سلسلة من وثائق ثانوية عبارة عن ووصف للمحتويات. ويمكن أن يكون  والمؤلف

)بطاقات  بطاقاتكتالوج الإنتاج ب وهي للتبويبوهناك طريقة شائعة  183بطريقة معينة. ةبرتّ م

فيما عند القيام بذلك، تأكد من أن كل بطاقة تحتوي على نسخ من المعلومات ذات الصلة و. (التبويب

ا ب يتعلق على  الترويسةشير إلى تي والتتأكد من أن هناك بطاقة لكل نقطة وصول،  كل وثيقة. أيضا

بطاقات وإن الأو أي مصطلحات تصف محتوى الوثيقة.  أو العنوان المؤلفكل بطاقة، مثل اسم رأس 

ا البطاقات نقاط الوصول المشابهة، مثل تلك  ذات  التي تحتوي على أسماء المؤلفين، يمكن تجميعها معا

 .في ترتيب أبجدي

 

 ما يلي: وينبغي أن يتضمن السجل

  فات الوثيقة مثل العنوان واسم المؤلفمعرّ )قائمة المراجع( يتضمن وصف ببليوجرافي. 

  184كتابة خالصة.أو  الفهرسةلمحتويات، عادة إما عن طريق لوصف 

 

صيغة في ي فّضل أن تكون ، الحفاظ على نسخة احتياطية كاملة )بقدر اإلمكانومن المهم، 

 مقاطع الفيديوو والصورضمن نسخة من جميع الوثائق والتسجيالت وتتجميع المعلومات. ل ة(إلكتروني

هذه النسخة  عملجميع المعلومات األساسية المتعلقة بكل حالة. وينبغي  قيدوكذلك نسخة من 

 .منفصل عن النسخ األصليةمأمون وحمي ومو آمناالحتياطية والحفاظ عليها في مكان 

 

 تخزين المعلومات 4.2.3
 

ا كان شكلها أو صيغتها، وفقا لنظام يسمح باسترجاعها بسهولة عند قم ب  تخزين الوثائق، أيا

 :ما يليمالحاجة إليها. ويتكون نظام التخزين الكامل 

                                           
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في . CODESRIA ،Ukweliمنظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إفريقيا  182

 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdfمتاح على الرابط (، 2000) 24 أفريقيا: كتيب،
 عن قائمة يتم فيها تسجيل كل مرجع على بطاقة منفصلة. كتالوج بطاقات التبويب هو عبارة 183
الفهرسة تعني اختيار مصطلحات أساسية تمثل محتويات وثيقة أكثر من غيرها. وحيث توجد مصطلحات فهرس متعددة سيكون هناك  184

إن الملخص هو عبارة عن نقاط وصول متعددة. وتستخدم الفهرسة مفردات قياسية منظمة في قائمة مصطلحات الفهرس. وفي المقابل، ف

 HURIDOCS ،29 ما هو التوثيق؟كلمة، انظر: مانويل غوزمان وبيرت فيرستابن،  1000ملّخص موجز للنص، وعادة ما يكون أقل من 

 ./https://www.huridocs.org/resource/what-is-documentation متاح على الرابط(، 2007)
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  مادية للوثائق؛حاويات 

 كيفية ترتيب الوثائق؛ل إيعاز 

  185للمساعدة في استرداد المعلومات المطلوبة آليةجهاز أو. 

 

ا  ا  أو رتِّّب الوثائق داخل مجلد أبجديا ا  زمنيا  صيغةحجم أو  وأطبيعة  وألموضوعات ل أو وفقا

 تقدّم، التي ("HURIDOCS)حقوق اإلنسان وتوثيق معلومات "نظم منظمات، مثل وتوجد الوثيقة. 

 186.توسجال كامل للحفظ في ملفاتنظام المساعدة في تطوير 

 

ا  العلنيةالوثائق تقم بحفظ ألسباب أمنية، ال  بمزيد هذا الموضوع يتم مناقشة . ووالسرية معا

التي  اآلليةأمن وسرية المعلومات. ويستند اختيار الجهاز أو  حولأدناه  4.3في القسم من التفصيل 

ا وإن . للتبويبجاع المعلومات على األسلوب الذي يتم اختياره تساعد في استر  األشكال األكثر شيوعا

 :هي للتبويب

 كتالوج بطاقات التبويب؛ 

  قيود الكتالوج؛قائمة 

 .قاعدة بيانات محوسبة 

 

ا لتخزين الوثائق هي باستخدام المجلدات. وقد تحتوي المجلدات  وإن الطريقة األكثر شيوعا

على وثائق فردية أو مجموعات من الوثائق ذات الصلة. ويمكن تنظيم هذه الوثائق حسب الترتيب 

ا أو األبجدي  حسب المؤلف أو المصدر، أو على أساس النطاق الجغرافي، أوالترتيب الزمني، أو وفقا

يعة أو حجم أو صيغة الوثيقة أو موضوع الوثيقة. وإن استخدام قاعدة بيانات محوسبة لحفظ لطب

وسيلة للبحث  قاعدة البيانات المحوسبة وفّرتالمعلومات يحظى بمزايا عدم استخدام مساحة كبيرة، و

يانات وضع كل المعلومات في قاعدة بفإن . ومع ذلك، اويسهل تحديثه البياناتوحماية  المعلوماتعن 

ا طويالا يمكن أن  محوسبة ا كون ي، وقد ال يستغرق وقتا حيث ال يوجد وصول موثوق إلى  مناسبا

 187.الكهرباء

 

تشير إلى مواقعها.  داللية عالمات/رموزتعيين قم ب، وتبويبللحفاظ على نظام تخزين و

ا لعادة ما يتم تعيين و ا أو أبجديا ضمن نفس المجلد. المحفوظة لوثائق أرقام أو رموز متسلسلة عدديا

ا شمول  العالمات/الرموز جغرافية في  مصطلحاتأسماء مصادر أو أو سنوات أو شهور ويمكن أيضا

ا الداللية األحداث، مع  حسبفات سجل فريدة. ويمكن تجميع الوثائق الوثائق معرّ  اءعطإ . ويمكن أيضا

لمجلد، الرئيسية لمحتويات لاالقياسية بمثابة  تكون الصيغيمكن أن ود. مجلّ كل حدث واحد في إدراج 

 188.حداث مثل تقارير تقصي الحقائق والشهاداتاألحول  بهاالوثائق يمكن إرفاق و

 

 المعلومات المادية 4.2.4

                                           
متاح على الرابط 23 (2007 ،)(، HURIDOCS) التوثيق؟ما هو مانويل غوزمان وبيرت فيرستابين،  185

https://www.huridocs.org/resource/what-is-documentation/. 
 755 22 41+، هاتف Geneva, Switzerland-11 Rue du Cornavin, CH 1201( على: HURIDOCSيمكن االتصال بـ) 186

 .info@huridocs.org، بريد الكتروني: 52 52
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في . CODESRIA ،Ukweliمنظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إفريقيا  187

 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdfمتاح على الرابط (، 2000) 24 أفريقيا: كتيب،
متاح على الرابط 32 (2007 ،)(، HURIDOCS) هو التوثيق؟ مامانويل غوزمان وبيرت فيرستابين،  188

https://www.huridocs.org/resource/what-is-documentation/. 
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ا، القاعدة العامة  ا هي أن كما نوقش سابقا حيث . اس بهمسالمسرح الجريمة دون  تترك دائما

ا التعامل مع األدلة عادة تدريبيقتضي  ا  ا ا  جنائيا تم الحصول عندما يولكن ب التلوث. من أجل تجنّ  محترفا

وتخزينها  ووضع بطاقة الوصف عليها والتعامل معها وتعبئتهامن جمعها  ال بدّ  على معلومات مادية،

جمع وإدارة  وما إذا كان ينبغيكيفية  حول 3.3و 3.2)انظر القسم  هاوفقدان هالمنع تلوثبشكل صحيح 

 (.ئيةالجناالمعلومات المادية و

 

 :ومن أجل تخزين المعلومات المادية بشكل صحيح

 .ا منفصالا  تأّكد من أن كل معلومة مادية تحمل بيانا

 .اكتب في البيان تفاصيل متى وأين ومن عثر على الدليل المحتمل 

  م قوالب تسلسل العهدة )كما هو مبيّن في الملحق األول( لتوثيق بدء واستمرار استخدِّ

 المعلومات. احتضان عهدة

  ّا يوقّ  الغرض وجدد من أن الشخص الذي تأك  189.البيانعلى  ع أيضا

 

لكل شخص وقم بتوثيق المعلومات التالية الوصول إلى المعلومات المادية المحتملة.  احظر

 :وصول إلى المعلوماتن من التمكّ 

 اسمه؛ 

 متى وصل إلى المعلومات؛ 

 كيف استخدم المعلومات؛ 

  المعلوماتلماذا كان من المهم منحه حق الوصول إلى. 

 

 لكترونيةالمعلومات اإل 4.2.5
 

على انتهاكات محتملة عند مصادفة معلومات إلكترونية أو رقمية يمكن أن تكون بمثابة أدلة 

 وي عتبرق من أن المعلومات اإللكترونية أو الرقمية لم يتم العبث بها. لتحقّ احقوق اإلنسان من المهم 

، تمق من المعلومات اإللكترونية أو الرقمية التي إرشادات حول كيفية التحقّ لتوفير  اا مفيد قكتيّب التحقّ 

 .يوتيوبالأو  تويترالأو  الفيسبوكحميلها على تعلى سبيل المثال، 

 

من هذا الكتيّب عدة إرشادات بشأن المعلومات الرقمية. على سبيل  3.1.2ويقدّم القسم 

المثال، فإنه يناقش عدداا من األدوات التي يمكن استخدامها لجمع المعلومات وتأمين بياناتها الوصفية 

. وض ع في اعتبارك أن البيانات (CameraVشاهد عيان على الفظائع، في نفس الوقت )مثل 

صفية قد ت فقد عند تحميل المعلومات على منصة، أو عند نقل المعلومات من منصة إلى أخرى. الو

تطبيق وي عتبر يمنع فقدان البيانات الوصفية.  على نحوولذلك فمن المهم تأمين المحتوى األصلي 

ومات تحميل المعلوإن  190للمعلومات. ةاألصليالبيانات الوصفية أداة مفيدة لتأمين ( Martusمارتس )

ف هدتحقيق يضمن  االجتماعي التواصلقبل تحميلها على وسائل على تطبيق مارتس اإللكترونية 

 .محتملة في مرحلة الحقةالدلة األق من خلق وعي عام وتأمين البيانات الوصفية للتحقّ 

                                           
متاح (، 2001) 105 : دليل تدريبي على رصد حقوق اإلنسان،7سلسلة التدريب المهني رقم مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  189

 .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdfعلى الرابط 
190 https://www.martus.org/overview.html#infographic. 
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ا ألسلوب معايير ومفيدة لتخزين المعلومات. للبيانات الوصفية كور( دبلن )معايير وت عتبر  وفقا

يتعيّن على منتجي المعلومات الرقمية أو المستقبلين الالحقين لها أن يسّجلوا البيانات  ،(كوردبلن )

 :التالية

  ئ: االسم الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى واألسماء المستعارة ألي شخص نشِّ الم 

 ؛أو منظمة أو خدمة يتحملون المسؤولية األولى عن إنشاء المحتوى

  الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى واألسماء المستعارة ألي شخص المساهم: االسم

د ورِّ  ما؛ أو منظمة أو خدمة قدّموا مساهمة إلى م 

  الناشر: االسم الكامل واسم العائلة وأي أسماء أخرى واألسماء المستعارة ألي شخص أو

د متاح ورِّ ا؛منظمة أو خدمة يتحملون مسؤولية جعل الم   ا

  :د ورِّ دعنوان الم  ورِّ  من خاللها؛ االسم أو األسماء التي سيتم التعرف على الم 

  التاريخ: وصف التواريخ في دورة حياة معلومة رقمية، مثل: تاريخ اإلنشاء و/أو اإلتاحة

يوصي أسلوب معايير و/أو التعديل و/أو التقديم و/أو القبول، حسب مقتضى الحال. و

الشهر من التاريخ: العام من أربع خانات/استخدام التنسيق التالي لتسجيل ب كور(دبلن )

 خانتين/اليوم من خانتين؛

 د مثل الكلمات المكتوبة أو المنطوقة؛ ورِّ  اللغة: أي لغة ذات محتوى فكري للم 

 د )كأن يكون صورة ثابتة أو مقطع فيديو(؛ ورِّ  النوع: يشير إلى وصف لطبيعة الم 

 د ما، وهذا األمر مهم الصيغة: يشير إلى صيغة الملف أو واسطة تخزين البيان ورِّ ات لم 

د أو تشغيله؛ ورِّ  من أجل تحديد المعدّات الالزمة لعرض الم 

 المدى: يشير إلى حجم أو مدّة الموارد األصلية؛ 

 الواسطة: يشير إلى مواصفات الواسطة المستخدمة إلنشاء الموارد؛ 

 الموضوع: يشير إلى موضوع مورد ما عن طريق كلمات رئيسية؛ 

  إلى موضوع مطّول لمورد ما عن طريق عدة جمل كاملة؛الوصف: يشير 

 ف: يشير إلى أي رقم مرجعي داخلي أو خارجي متصل بمورد عّرِّ  ما؛ الم 

 التغطية: يشير إلى أي موقع مكاني ذي صلة بمورد ما؛ 

 د؛ ورِّ  الحقوق: يشير إلى أي شخص أو منظمة أو خدمة من أصحاب الحقوق على الم 

  من الناس المستهدفين بمورد ما؛الجمهور: يشير إلى أي فئة 

 .د ما ورِّ لكية وعهدة م  جّل الملكية: يشير إلى وصف التغيرات الواقعة على الم   191سِّ

 

 أمن وسرية المعلومات 4.3

 

مخاطر أمنية  يفرضلحقوق اإلنسان قد  ةخطير اتانتهاك حولجمع وإدارة المعلومات إن 

من حيث المبدأ، ينبغي أن يخضع  192.بهمجهات االتصال الخاصة و ينرسمياللمحققين غير على ا

قين رسميين تحت حماية اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف محقّ ك ذين تم نشرهمالن الدوليون الموظفو

                                           
متاح على الرابط (، 2012كانون الثاني/يناير،  6، )دليل المستخدم/إنشاء البيانات الوصفيةمبادرة )دبلن كور( للبيانات الوصفية،  191

http://wiki.dublincore.org/index.php/User_Guide/Creating_Metadata#Language. 
ظ أن حماية األشخاص هي مسؤولية تقع على كاهل الدول في المقام األول. 192  الحِّ
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أو عدم وجود الظروف الخاصة بالسياق مثل تدهور الوضع األمني ولكن  193مع الدولة المضيفة.

في هذه االتفاقات. و دون استخدامن األحيان في كثير ميحول ترخيص من الدولة إلجراء تحقيقات 

من الجهات  تمع المدني المحلية أو غيرهمأعضاء من منظمات المجينخرط هذه األنواع من الحاالت 

 ن.يمحققين غير رسمي بصفةق يوثالتي فالفاعلة في المجتمع المدني 

 

ومن المهم أن تدرك أن المحققين غير الرسميين ال يتمتعون بالحماية بنفس الطريقة التي 

ا للمحققين المحترفين الذين يتم  يتمتع بها المحققون الرسميون بالحماية. وعالوة على ذلك، خالفا

ا ما يبقى أعضاء منظمات المجتمع  نشرهم على وجه التحديد من الخارج على أساس مؤقت، غالبا

ا من موقع حدوث االنتهاك خالل وبعد أوقات األزمات. وهذا ال  يجعلهممدني المحليون قريبين ماديا

 حدّ تطريقة بلذلك،  هذا وتصرف وفقا  بكون على بينة تمن المهم أن وعرضة بشكل خاص لالنتقام. 

اكات معلومات عن انته يعرفونز هذا القسم على أمن أولئك الذين لهذا الغرض، يركّ ومن المخاطر. 

 .سرية المعلومات المخزنةعلى وظون عليها فاحوي تلك المعلومات ويتعاملون معحقوق اإلنسان 

 

 الشهود وجهات االتصال 4.3.1
 

ا في احترام مبدأ ال ضرر وال ضرار. وكقاعدة أساسية،  ت عتبر حماية المصادر أمراا أساسيا

)أكبر( بسبب أنشطة التوثيق التي تقوم يجب على الشهود وجهات االتصال أال يجدوا أنفسهم في خطر 

ا  اعتباركوقبل كل شيء، ضع في  بها. أوالا  اتصال أو مصدر ينطوي على  كجهةتصرف الأن  دائما

قيمة العمل الخاص بك، المصادر يمكن أن يهدّد مخاطر شخصية. وعالوة على ذلك، أن عدم حماية 

ا دوينبغي  194لة.محتمالدلة األ ردّ ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى  على خبر م  ال أن يكون ائما

ر ناجمة عن المعلومات، وكذلك أي مخاطِّ  قديمتبة على المترتّ المخاطر األمنية المحتملة امة بتدراية 

ا ين أخبر م  وعلى ال. بشأنه م معلوماتلوضع الذي قدّ لأي تطور  إلى شير يهذه المخاطر و فهم تماما

شخص للحصول على أو على الضغط ممارسة تحت أي ظرف من الظروف وال يجوز . بها قبوله

 195.المعلومات تقديمعلى  موافقتهفي جميع األوقات سحب  لهإعطاء معلومات ويجوز 

 

ا وقائيوتدبيراا  196ت عتبر السّرية الطريقة الرئيسية لضمان أمن المخبرين،و ا ضروري ا لمنع  ا

شهود ومصادر أخرى ذات ال/ضحاياالجعل ت انه. كما أللخطر معك ينخرطون تعّرض أولئك الذين

من قوات  اا األخرى ذات الصلة أفراد االتصال جهاتشمل تللتعاون. ويمكن أن  صلة أكثر استعداداا 

معلومات عن الخدمات الخاصة بهم، ون بسرّ ي ممنأو القوات المسلحة  أعضاء في الحكومةالشرطة و

ضع جميع المعنيين في أن يلسرية يمكن لأي خرق إن حساسة. وفي مواقع أو غيرهم من األفراد 

ينبغي االنتهاكات. بصفة عامة،  ونوثقي أولئك الذينخبرين وض الثقة بين الم  خطر شديد ويقوّ 

ا التشارك بال  .المعلومات الحساسة، فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة معلومات، وخصوصا

 

 :للحفاظ على سرية المعلوماتوفيما يلي نقاط مهمة ينبغي أن تضعها في اعتبارك 

                                           
( فيما يتعلق ببعثات 2005) 53مجلة حفظ السالم الدولية  10، حماية العاملين في عمليات السالمانظر على سبيل المثال عال انجدال،  193

 حفظ السالم.
 1) 22 العثور على حقائق. معايير التعامل مع اإلثباتات والمعلومات في بعثات الرصد واإلبالغ وتقصي الحقائقستيفن ويلكنسون،  194

 .http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2400927 متاح على الرابط(، 2014شباط/فبراير 
)كريستين  24، 1حول رصد حقوق اإلنسان. مقدمة لموظفي حقوق اإلنسان الميدانيين  ، في دليلمراقبة حقوق اإلنسانماريت ماهلم،  195

 (.2002هودال، وانغريد كفامن ايكر، وليلين ساديوا، محررون، 
ا. فهي تتطلب الكثير من الموارد. 196 ا أو ممكنا  ال تمثل الحماية الجسدية بديالا عمليا
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  .أنهد من تأكّ وعامة. للمعلوماتهم  تقم بإتاحةال وتأّكد من عدم الكشف عن هوية المصادر 

 تعقّبهم. ال يمكن 

  المحتملةصاف اإلنهيئة وإن ذلك.  يكون من اآلمن فعلحتى  للعامةالحقائق  تقم بإتاحةال 

ا  اإلفصاح خياراا إذا كان ا هي التي تحدّد م ا  آمنا ال و. وفي أي مرحلة يصبح خياراا آمنا

ا قرار الخاذ يمكن اتّ   .رسميالق غير من قبل المحقّ  وأخبر من قبل الم  سواء  اعتباطا

  ا اينبغي صدر م  ال وافقإال إذا على أنها سرية والتعامل معها سرية ر المعلومات اعتبدائما

 .الضرورة القصوى في حالةيتم هذا إال أال لآلخرين. وينبغي  تمريرهالى عصراحة 

  يتعيّن على أول المستجيبين أن يحاولوا تخمين األطراف الذين يمكن التشارك في

موافقة في أن يسعوا للحصول على المعلومات معهم، عند االقتضاء، في المستقبل، و

 .ثالثةالطراف تلك األالمحتوى مع  المعلومات للتشارك فيمرحلة جمع 

  صدر، وبعد أن ذلك مع الم   تناقشتكون قد ثالثة قبل أن  معلومات إلى أطرافتسلّم أي ال

  197موافقته.على  تحصلتكون قد 

  ا فهم ويصدر الم  ال بدّ أن ي درك  .المعلومات للجمهور تاحةإأسباب وعواقب  كامالا فهما

  ا إجراء تقييم دقيق للمخاطر األمنية من قبل األشخاص المؤهلين للقيام بذلك ينبغي دائما

 .المعلومات للجمهورتاحة إقبل 

 م الحالة العاطفية للضحية أو قيّ لشخص محترف مؤهل أن ي، ينبغي على غرار ذلك

 198.إتاحة المعلومات للجمهورصدر آخر قبل م  ي ألأو  شاهدلل

 

طوال جميع ذلك صدر ويستمر م  الالسرية من لحظة أول اتصال مع وي شت رط الحفاظ على 

ا هذا االتصاالت الالحقة. ويعني  تخزين فيها سرية للطريقة التي يتم الأنه من المهم ضمان  أيضا

 199.واستخدامها ونقلهاالمعلومات 

 

، قد يتطلب إجراءاتها من أجلمعلومات  مفّوضيةأو  تحكيم عندما تطلب محكمة أو هيئةو

الف ضلى مصلحة مع وضع الهذه المؤسسات تعمل فترض أن حيث ي  إعادة النظر في السرية. ذلك 

يكون وعادة ما نفذ تدابير لحمايتهم من المخاطر األمنية. د في االعتبار، وينبغي أن ت  وهشوال لضحايال

ا  ينرسميالالمحققين غير لدى  ، مثل عدم الكشف وتنفيذها تدابير سريةحول إمكانية للتفاوض  عموما

( أو طلبات بحضورها لجمهورل ال ي سمحجلسات استماع  أي)سرية  استماع جلساتأو  ةهويالعن 

 .ن الجمهورعهوية الخفاء إل

 

توجد  أينمالحفاظ على السرية اإمكانية بالمحكمة الجنائية الدولية تسمح على سبيل المثال، 

في المحكمة الجنائية الدولية عادة تنظر و 200.همرِّ س  أل وأمخاوف على السالمة الشخصية للشهود 

 قائم: العوامل التالية في تحديد ما إذا كان هذا التهديد 

                                           
إرشادات حول زيارات تقصي الحقائق وتقارير حقوق لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني،  نقابة المحامين الدولية ومعهد راؤول والنبرغ 197

 .http://www.factfindingguidelines.org/guidelines.htmlمتاح على الرابط (، 2009) 42، الفقرة اإلنسان الدولية
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في . CODESRIA، Ukweliمنظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إفريقيا  198

 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdfمتاح على الرابط (، 2000) 36 أفريقيا: كتيب،
)كريستين  24، 1، في دليل حول رصد حقوق اإلنسان. مقدمة لموظفي حقوق اإلنسان الميدانيين مراقبة حقوق اإلنسانماريت ماهلم،  199

 (.2002هودال، وانغريد كفامن ايكر، وليلين ساديوا، محررون، 
 .U.N.T.S 90; 37 I.L.M 2187، 1998تموز/يوليو،  17()ه( 3)54انظر نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  200

-http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94متاح على الرابط (، 1998(، )1998) 1002

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf ( 2)82. والمحكمة الجنائية الدولية، القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، القاعدة
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 درجة المخاطر الجسدية/المادية؛ 

 الحاجة إلى الشهادة وموثوقيتها؛ 

 ما إذا كانت الشهادة كاملة مشروطة بالسرية؛ 

 ما إذا كانت اإلفادة ستكشف عن مسائل تتعلق باألمن القومي؛ 

  ما إذا كانت محكمة أو هيئة تحكيم أو مفوضية قادرة على منع الكشف عن هوية

 الضحية/الشاهد في وقت الحق.

 

أن يتم قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسلطة رفض طلب السرية. وينبغي  يحتفظومع ذلك، 

 ذا االحتمال.بهخبرين الم  إبالغ 

 

وعلى غرار ذلك، فإن المحاكم الجنائية الدولية المختصة، مثل المحكمة الجنائية الدولية 

ا تشمل طرق 203بسيراليون،والمحكمة الخاصة  202والمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 201لرواندا،  ا

تدابير  وال يتم إعطاء تخويل باتخاذسالمة الشاهد في خطر. أن السرية عندما يتم تحديد  الشتراط

وعدم الكشف عن هوية الشاهد إال إذا أمكن إثبات  مغلقةأبواب خلف وقائية مثل جلسات االستماع 

ا لجان أو  الحقيقةلعديد من لجان ليمكن و 204"ظروف استثنائية".وجود  الحصول على  التحقيق أيضا

 205شهادة على أساس سري.

 

وبالرغم من هذه التدابير للحدّ من المخاطر األمنية، من المهم أن تدرك أنه ال يزال هناك 

ن تهديدات لفظية فقد يواجه الضحايا والشهود والمخبرون اآلخروالعديد من المخاطر الماثلة. 

من المهم تقديم الدعم و. من ذلك كن أسوأبل ويمأو أضرار في الممتلكات،  اعتداءش ورّ وترهيب وتح

ا ذ برنامجويمكن للشرطة أن تنفّ واألمن لهؤالء األفراد.  ا أمني ا متورطة الشرطة تكون ، عندما لكنو 206.ا

 هاكات، ينبغي فرض حماية أمنية أخرى.في انت

 

 خالل النظر في اتخاذ التدابير األمنية التالية: ساهم المحققون غير الرسميين في هذا منيوقد 

 أو بلدة مجاورة؛ ترتيب تغيير مؤقت لمكان اإلقامة، إلى منزل أحد األقارب 

  بها في حاالت الطوارئ؛ أرقام لالتصالتوفير 

                                                                                                                              
-http://www.icc متاح على الرابط(، 2005)

cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RulesProcedureEvide

nceEng.pdf. 
متاح على الرابط (، 1995حزيران/يونيو  28، )53، القاعدة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،  201

https://www1.umn.edu/humanrts/africa/RWANDA1.htm. 
متاح على (، 2013أيار/مايو  22، )70، القاعدة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 1991ة ليوغوسالفيا السابقة منذ عام المحكمة الدولي 202

 .http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev49_en.pdfالرابط 
متاح على الرابط (، 2003، )69، القاعدة عد اإلثباتالقواعد اإلجرائية وقواالمحكمة الخاصة بسيراليون،  203

http://www.rscsl.org/Documents/RPE.pdf. 
القانون والممارسة في المحاكم  6 التدابير الخاصة بالضحايا والشهود في المحكمة الجنائية الدولية: تحليل مقارن، . ماكلولين،Tكولن  204

 (.2007) 192، 189الدولية 
المجلة الدولية للعدالة  7، عادة النظر في صالحيات لجان الحقيقة في ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإ أليسون بيسيت، 205

 (.2009) 969، 963الجنائية 
الممارسات الجيدة لحماية الشهود في اإلجراءات الجنائية المعنية (، UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ) 206

متاح على الرابط (، 2008)كانون الثاني/يناير  30، بالجريمة المنظمة
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/Projects/indonesia/Good_practices

_for_the_protection_of_witnesses_in_criminal_proceedings_involving_organized_crime.pdf. 
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 الفرد )بانتظام(؛قم هاتف تغيير رهاتف لال إحدى شركاتترتيب مع ال 

 (؛إقامة سياجأجهزة اإلنذار أو  وأ األمانبواب تركيب أجهزة أمن في منزل الفرد )مثل أ 

 توفير أجهزة إنذار إلكترونية وهواتف نقالة مع أرقام الطوارئ؛ 

 تقليل التواصل العلني مع أفراد الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي؛ 

  207.إعطاء إيجاز للشهودوآمنة لمقابلة والشهود و منفصلةاستخدام مباني 

 

ويعتمد مستوى ومدى تطبيق هذه التدابير على الموارد والخبرات المتاحة. وتأّكد من عدم 

تقديم وعود كاذبة فيما يتعلق بالسالمة. وإياك أن تقطع سوى تلك الوعود التي تعلم أنك تستطيع الوفاء 

ا، تواصل مع منظمات أكبر وذات موارد أكثر   لتواصلومع شبكاتها قبل ابها على نحو فعال. وأيضا

 متاح. عملي سريإجراء أكثر لمناقشة الخيار األكثر أمانا أو  خبرمع م  

 

 أمن المعلومات 4.3.2
 

ا جداا بسبب القيمة  باإلضافة إلى سالمة العاملين، ي عتبر األمن في التعامل مع المعلومات مهما

 االستداللية المحتملة للمعلومات نفسها.

 

 تأمين معلومات

 ة أو سرية بشكل آمن:لتخزين معلومات حساس

  احتفظ بالمعلومات في مكان آمن. وافصل المعلومات السرية عن المعلومات غير

 الحساسة.

  ِّالرطوبة، الخ(  ،الماء، )النار العوامل الطبيعيةمن في مأمن من اآلظ على هذا الموقع حاف

 إمكانيةب يتمتعونالذين  األشخاصعدد  وقم بتقييد 208ح به.ومن الوصول غير المصرّ 

 الوصول إلى المعلومات السرية إلى أدنى حد ممكن.

  ِّعلى علم بأن كن أمكن، وخزانة ملفات محكمة اإلقفال إن ن الوثائق المطبوعة في خّز

ا مزوداا بأو حتى  مقفالا  امكتب على دخول  يبقى الغرباء قادرينقد ف. حراسة قد ال يكون كافيا

 الدوام الرسمي.ساعات المبنى بعد انتهاء 

  تساعد اللصوص بتسمية خزائن حفظ الملفات بطريقة تشير إلى أن محتوياتها قد تكون ال

 سرية أو مهمة.

  تجنّب حمل أي معلومات حساسة للغاية معك، إال إذا كنت، على سبيل المثال، تنقلها إلى

ا.  محقّق محترف، أو تنقلها إلى مكان أكثر أمنا

  إال في حال وجود خطورة فعلية اتومالحظكتدبير وقائي، ال تقم بإتالف أي وثائق ،

 ألنها قد تصبح مفيدة في اإلجراءات الجنائية الالحقة. ،تتهدّدها

                                           
الممارسات الجيدة لحماية الشهود في اإلجراءات الجنائية المعنية (، UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ) 207

متاح على الرابط (، 2008)كانون الثاني/يناير  30، بالجريمة المنظمة
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/Projects/indonesia/Good_practices

_for_the_protection_of_witnesses_in_criminal_proceedings_involving_organized_crime.pdf. 
متاح على الرابط (، 2011) 57ماريا نيستد، وكريستيان أكسبو نيلسن، وجان كيه. كليفنر، كتّيب حول مساعدة التحقيقات الجنائية  208

https://www.folkebernadotteacademy.se/en/About-FBA/News/2011/A-Handbook-on-Assisting-Criminal-

Investigations/. 
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 هوية لتحديد  اا م رمزمن األسماء، استخدِّ  ترميز المعلومات. على سبيل المثال، بدالا قم ب

على وصدر عند القيام بذلك. الم  اسم تجنب استخدام األحرف األولى من والمصادر. 

جهات االتصال. ويمكن هوية لفية اك ةياحميوفر ال  إال أنهالرغم من أن هذا قد يساعد، 

، على سبيل المثال، تقليل كمية التفاصيل أو تمويهها عن طريقالمعلومات كذلك تشويه 

 االحتفاظ بها في ملف واحد.التي يتم 

 ا من جميع الوثائق الهامة واحتفظ بالنسخ في مكان منف إذا لم يكن وصل وآمن. اعمل نسخا

لها إلى شخص رسِّ أباستخدام الكاميرا أو الهاتف المحمول، و ط صوراا هناك آلة نسخ، التقِّ 

يكون أن حمل مواد حساسة في هاتفك يمكن أن ب ولكن ينبغي أن تدرك. آخر لتخزينها

 ، ثمإرسالها إلى شخص آخرالصور فقط عندما يمكنك  تلتقط. لذلك، حاول أن خطراا 

 209على الفور. فهاحذِّ ا

 

 الوثائق اإللكترونية

 الوثائق اإللكترونية:بفيما يتعلق 

  ِّلتخزين بدالا ل ركلمة سب مشفرة ومحمية أجهزة تخزين وبطاقات ذاكرة خارجيةم استخد 

 لكمبيوتر.لمن األقراص الصلبة 

  ا قرص صلب قابل لإلزالة.  )البتوب( معاستخدام جهاز كمبيوتر محمول  يمكنك أيضا

خارج المباني بسرعة في  يسهل إخفاؤها ويمكن نقلها/حملهااألجهزة المحمولة حيث أن 

ا ويجب أن تكون حالة اإلخالء في حاالت الطوارئ.  محمية بكلمة سر،  هذه األجهزة أيضا

رق جهاز كمبيوتر، فإن العواقب إذا س  وفي المكتب. حماية دون أبداا بترك ت  أاّل وينبغي 

 القرص الصلب معلومات حساسة. علىيكن ة إذا لم ستكون أقل حدّ 

  ّد من تمكين خاصية تشفير القرص على جهاز الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية تأك

األخرى )التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز أو أندرويد أو ماك؛ ويحدث هذا بشكل تلقائي 

ا طباعة المواد الهامة عند  رعلى أجهزة اآليفون واآليباد(. وتذكّ  أنه من الممكن دائما

الحاجة. وقم بتزويد أجهزة الكمبيوتر/األجهزة األخرى ببرمجيات موثوق بها لمكافحة 

إعادة كلمة سر  فضالا عنجدار الحماية،  وبرمجية لتجسسمكافحة لبرامج الفيروسات و

أنه على الرغم من  ع في اعتباركض  وإليها.  الولوج لمنع اآلخرين منالتشغيل 

 أو القرصنة انتقال الفيروسخطر يبقى ، المحدّثة المضادة للفيروساتالبرمجيات 

ب على كيفية اكتشاف هذه القضايا، وكذلك ما يتدربالحصول على نصح ي  و 210.موجوداا 

 مصادفتها. عندما فعله يجب 

 يتها بكلمة سر. باإلضافة إلى ذلك، قم بتشفير جميع الملفات اإللكترونية الحساسة وحما

ا على شبكة اإلنترنت.  ا ما تكون أدوات التشفير متاحة مجانا  GNU Privacy)وغالبا

Guard) ألنظمة ويندوز وماك ولينوكس( أو( (AxCrypt)  هي )لنظام ويندوز فقط(

 211أدوات ممتازة وسهلة االستخدام.

                                           
)كريستين  25، 1، في دليل حول رصد حقوق اإلنسان. مقدمة لموظفي حقوق اإلنسان الميدانيين مراقبة حقوق اإلنسانماريت ماهلم،  209

 (.2002هودال، وانغريد كفامن ايكر، وليلين ساديوا، محررون، 
210 (Comparatives-Av( منظمة مستقلة متخصصة في اختبار البرمجيات، وتوصي باستخدام أفيرا ،)Avira( )متاح على الرابط 

http://www.avira.com/fr/index ( أوF-Secure( )متاح على الرابط https://www.f-

secure.com/fr_FR/web/home_fr/home.) 
متاح على الرابط (، 2010ديسمبر  31) أدوات لتشفير الملفاتأفضل خمسة جايسون فيتزباتريك،  211

http://lifehacker.com/5677725/five-best-file-encryption-tools. 
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  .باإلضافة إلى ذلك، تأكد من أن يتم نقل الوثائق اإللكترونية بانتظام إلى موقع تخزين آمن

ها إلى نقلقم ب، وحيثما أمكنوقد يكون هذا المقر الرئيسي للمنظمة أو مكان آمن آخر. 

 نتهاكات.اال فيه توقع يمكان آمن خارج البلد الذ

 بشكل منتظم.نية احرص على عمل نسخة احتياطية من الوثائق اإللكترو 

 

منصة القد وضعت فلوثائق اإللكترونية، اتشفير وحماية أدوات من أجل التعرف على و

ا  دليالا ( box-a-Security inاإللكترونية ) وتوصي  212،منةاآلتخزين البيانات  تكتيكات حول عمليا

ستخدم من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني. ، وت  (TrueCrypt)برامج تشفير محددة مثل ب

ا الوصي وت لتجسس ومكافحة البرمجيات الخبيثة بما في ذلك برنامج امكافحة ببرمجيات  منصة أيضا

(Avast) و(Clam Win).213 ( وإن البرمجيات التي توصي بها منصةbox-a-Security in )

ا.  متاحة مجانا

 

 الحوسبة السحابية 

ملفات االلكترونية وهو االعتماد على الحوسبة السحابية. وإن الحوسبة ثمة خيار آخر لل 

السحابية أو التخزين على اإلنترنت ومزامنة الملفات هي المكان الذي يتم فيه استضافة البيانات على 

م بعيد. أي  منوتوفّر الحوسبة السحابية وسيلة للتأكد من أن الملفات يمكن الوصول إليها  214جهاز خادِّ

المعلومات فإن عند استخدام خدمات التخزين السحابية، واإلنترنت. متّصل بمكان وعلى أي جهاز 

ا ت حفظ التي يتم حفظها في السحابة  الحوسبة ولكن في مركز البيانات في مكان آخر في العالم.  تلقائيا

غير المصرح التعديل والملفات من الكشف وينبغي حماية  215من القضايا األمنية. ثير عدداا تالسحابية 

 من هذه المخاطر: االحتياطات التالية للحدّ بلتزم يأن  وينبغي للشخصبه. 

  ّد من أن لديك كلمة سر قوية؛تأك 

  ِّلخدمات ومواقع أخرى على اإلنترنت؛م كلمة مرور مختلفة عن تلك المستخدمة استخد 

 216الخاصية متاحة؛للتعّرف على الهوية حيثما كانت تلك  ينعامل  خاصية تمكين قم ب 

 قم بتشفير الملفات الحساسة؛ 

  ّأي إزالة قم بسحابة واللى إمكانية الولوج إ لديهامن األجهزة التي  بشكل منتظمد تأك

 ؛ح بها أو ال لزوم لها وفقا لذلكأجهزة غير مصرّ 

  ِّللوصول إلى المعلومات العامة  "واي فايال"شبكات إمكانية الولوج عبر  م أبداا ال تستخد

 الحساسة.

 

حيث . على االستضافةالسعر والقدرة  من حيثمعظم خدمات التخزين السحابية تختلف وإن 

. (LexisNexisمن قبل ) شاهد عيان على الفظائعالمحمول تطبيق كاميرا الهاتف  يتم استضافة

، وبعد ذلك وتقييمها نة على هذا الخادمالمعلومات المخزّ الوصول إلى قانونيين الخبراء لليمكن و

                                           
 .storage-file-https://securityinabox.org/en/guide/secure(: box-a-Security inانظر الموقع اإللكتروني لـ) 212
 .https://securityinabox.org/en/guide/malware(: box-a-Security inانظر الموقع اإللكتروني لـ) 213
متاح باللغة الفرنسية (، 2014، )كانون األول/ديسمبر Sécuriser les données cloud de son entrepriseجان فرانسوا بيلو،  214

 .http://www.commentcamarche.net/faq/42206-securiser-les-donnees-cloud-de-son-entrepriseعلى 
، في مجال الشبكات والهندسة المعمارية التخزين اآلمن عن بعد من خالل تشفير مصادق عليهفانغيونغ هو، ويوهوا تاند، ونونغ شياو،  215

 (.2008، طبعة IEEE)جمعية الحاسبات  3والتخزين 
متاح على (، 2013تشرين أول/ أكتوبر  12) إليك كل مكان ينبغي عليك فيه تفعيل خاصية عاملين للمصادقة اآلنويتسن غوردون،  انظر 216

-http://lifehacker.com/5938565/heres-everywhere-you-should-enable-two-factor-authentication-right الرابط

now. 
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مزيد من جراء المعلومات مع المؤسسات ذات الصلة إلب التشارك واالخبراء أن يقرريستطيع 

التي يعمل فقط على الهواتف النقالة  شاهد عيان على الفظائعهو أن تطبيق األهم من ذلك، والتحقيق. 

 .(أندرويد)م أنظمة التشغيل تستخد

 

طورتها المبادرة اإلنسانية في جامعة ( التي KoboToolboxإن حقيبة أدوات كوبو )

ال حقيبة أدوات كوبو على الرغم من أن وهارفارد، هي برنامج بديل يمكن استخدامه على )اآليفون(. 

ا  استخدام البرنامج من خالل دمج نماذج  )اآليفون(يمكن لمستخدمي إال أنه ، (فون)آيتطبيق  تملك حاليا

أطباء من أجل حقوق تقوم منظمة ، وعلى غرار ذلك 217.(Enketo( بناء على )webforms)الويب 

ا  )لمزيد من المعلومات حول هذه التطبيقات، انظر القسم  (MediCapt)تطوير تطبيق ب اإلنسان حاليا

 218المعلومات الرقمية(.حول  3.1.2

 

 واألنشطة على االنترنت االتصاالت

 وتنفيذ أنشطة أخرى على اإلنترنت، من المهم النظر في العوامل التالية: تصالعند اال

 .إياك أن تفترض أن خطوط االتصال آمنة 

  ّوالبريد  والفاكس والالسلكياألرضي عن طريق الهاتف ب نقل المعلومات الحساسة تجن

 مسجلة.الالهواتف المحمولة حتى بو اإليميل(اإللكتروني )

 م رموزاا منه،  ال مفرّ  اا إذا كان ذلك أمرو ماكن أو األألسماء أو لإلشارة إلى ا استخدِّ

 حداث.األ

  ِّالمحمول بطاقات الهاتف م استخد(SIM ا  219أو الهواتف العمومية.( المدفوعة مسبقا

  ،مزّود خدمة يستطيع انتبه إلى أنه يمكن تعقّب النشاط على االنترنت. على سبيل المثال

من  ااإلنترنت وتسجيله ةنشطأبكل بسهولة تحكم أن ي معهالذي تتعامل ( ISPاإلنترنت )

وفي العديد من الدول ال يوجد سوى مزود خدمة إنترنت جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

ا  جميع  علىالعديد من البلدان األخرى وتشترط الحكومة.  لمراقبة يخضعما  واحد وغالبا

 220واإلبالغ عنها.أنشطة اإلنترنت رصد بأن يقوموا بمقدمي خدمات اإلنترنت 

 ( تشفير المفتاح العامPKE ،هو طريقة شائعة لتشفير االتصاالت االلكترونية والرقمية )

، سيكون تشفير المفتاح العامعند استخدام والرسائل اإللكترونية بشكل رئيسي. السيما و

 هريشفيتم تما وفتاح خاص. مو مفتاح عام: ديك مفتاح يتكون من جزأين متشابكينل

 .إال بالمفتاح الخاصتشفيره  ال يمكن فكّ باستخدام المفتاح العام 

   ا. وعندما تريد التواصل مع شخص تشار ا بالمفتاح الخاص سّريا ك معه احتفظ دائما

ل ويتم فّك  رسِّ بالمفتاح العام. ويتم تشفير الرسائل بالمفتاح العام للمستقبِّل من قبل الم 

 221لخاص عند وصول الرسالة.ا همفتاحب ستقبِّلالتشفير من قبل الم  

                                           
 .block-x.org/#blockhttp://www.kobotoolbo-9انظر  217
 .http://physiciansforhumanrights.org/medicaptانظر  218
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في . CODESRIA ،Ukweliمنظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إفريقيا  219

 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdfمتاح على الرابط (، 2000) 38 أفريقيا: كتيب،
األمن الرقمي (. ديمتري فيتاليف، FSBفي روسيا على سبيل المثال، يتم نقل هذه المعلومات مباشرة إلى جهاز األمن الفيدرالي ) 220

تاح على الرابط م(، 2007)شباط/فبراير  43(، FRONT LINE، )والخصوصية للمدافعين عن حقوق اإلنسان
http://www.frontlinedefenders.org/files/en/esecman.en_.pdf. 

متاح على (، 2007)شباط/فبراير  38(، INELRONT F، )األمن الرقمي والخصوصية للمدافعين عن حقوق اإلنسانديمتري فيتاليف،  221
 .http://www.frontlinedefenders.org/files/en/esecman.en_.pdf الراط
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  يعتبر برنامج(GPG4Win مثاالا على البرامج التي تعمل باستخدام تشفير المفتاح )

 222العام.

  مثل على الخصوصية  نيركزوالذين لكتروني اإلبريد الاستخدام مضيفي بكما ي وصى

(Mozilla Thunderbird ) أو(RiseUp.net) .223لحماية المعلومات الشخصية 

 

 خذ المسائل التالية في االعتبار:وفيما يتعلق بالنشاط على االنترنت، 

  م أنماط، الهويةبالنسبة لعدم الكشف عن لمنع دون الكشف عن الهوية تصفح  استخدِّ

ا المتصفّ برنامج  . ومع ذلك، يجب أن تدرك أن ح من حفظ المعلومات الخاصة بك تلقائيا

ا.لن  الهوية األنماط من إخفاءاستخدام هذه   تخفي هويتك تماما

  برمجية من ذلك، استخدم  بدالاTOR ماية خصوصيتك وسهلة لح كوسيلة متاحة ومجانية

ويب الهو متصفح  وإن المكون الرئيسي من هذه البرمجية. وعدم الكشف عن هويتك

( Firefox)فايرفوكس  اآلمن منو المقّوىهذا اإلصدار حيث يقوم . (TORالخاص بـ)

من خالل أجهزة الكمبيوتر في جميع  يجعله يتنقّلشبكة اإلنترنت وبتشفير نشاطك على 

 .أكثر صعوبةتعقّبه أنحاء العالم، مما يجعل 

  باإلضافة إلى ذلك، ألغراض السرية، ولضمان أن الغرباء ال يجمعون المعلومات عنك

م شبكة افتراضية خاصة ) ( لتبدو وكأنك شخص VPNعند تصفح االنترنت، استخدِّ

في مكان مختلف. حيث تعمل الشبكة االفتراضية الخاصة على تأمين آخر، موجود 

تتوفر و( الخاص بك. IPحركة المرور بين الكمبيوتر والخوادم، وتخفي عنوان وموقع )

 المجانية (HotspotShield) خدمة من ، بدءاا الخاصةفتراضية االالعديد من الشبكات 

 .(SurfEasy Total)خدمات االشتراك الراقية مثل ى لإبسيطة الو

 ( استخدم برنامج مثلCCleaner للقيام بانتظام بحذف جميع المعلومات وكلمات السر )

 التي يخزنها متصفح الويب الخاص بك. والمواد التي تم تنزيلها والملفات

 

 Securityوكما هو الحال مع تأمين الوثائق اإللكترونية، فقد طّورت المنصة اإللكترونية )

in-a-boxر الموقع يالا حول االتصاالت اآلمنة والخاصة عبر اإلنترنت. وعالوة على ذلك، يوفّ ( دل

لمزيد من القراءة، على سبيل المثال، عن تزوير هوية البريد اإللكتروني الخاص  اإللكتروني روابط

 224بك.

 

 النقل

ا عند التنقّل ونقل المعلومات، من المهم أن تأخذ في االعتبار اإلرشادات التالية )ا نظر أيضا

 حول الخدمات اللوجستية للتخطيط والتحضير ألنشطة التوثيق(. 2.2.6القسم 

  ا ادرس بعناية الطريق الذي ستسلكه ووسائل النقل التي  .ستستقلّهادوما

  تأّكد من أن وثائق السفر الخاصة بك في وضع سليم، بما في ذلك رخصة القيادة

 وتصاريح العبور المحتملة وتسجيل المركبة.

                                           
 .http://www.gpg4win.orgيمكن تنزيل البرنامج من  222
 متاح على الرابط(، 2014حزيران/يونيو  17) كيفية إخفاء هوية كل شيء تفعله على شبكة اإلنترنتأندي غرينبرغ،  223

http://www.wired.com/2014/06/be-anonymous-online/. 
 .communication-https://securityinabox.org/en/guide/secure(: box-a-Security inانظر الموقع اإللكتروني لـ) 224
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  في حال االقتراب من نقاط تفتيش غير متوقعة أو حواجز الشرطة، حاول الوقوف من

 أجل مراقبة المركبات األخرى تمّر أوالا.

  تجنّب المناطق المعّرضة لخطر قطع الطريق وحاول التنقّل مع قافلة من المركبات، ألن

 هذا يمكن أن يردع الهجمات.

 .تجنب القيادة وحدك أو في الليل 

  ا وامتنع عن جذب انتباه ال لزوم له.حاول أن  تبقى محترسا

 .توّخ الحذر في حركة المرور، واحترم القواعد المحلية لقيادة المركبات 

 .خذ معك مواد غذائية وماء، ألنها قد ال تكون متاحة في الوجهة التي تقصدها 

 .احرص على ارتداء اللباس المناسب للظروف السائدة 

 

 األمن الشخصي 4.3.3
 

ا ليس  معلومات هامة حول انتهاكات خطيرة ب االحتفاظفقط جمع المعلومات، ولكن أيضا

حول التدابير  2.2.2الشخصي )انظر القسم  كل تهديداا خطيراا ألمنشكّ يلحقوق اإلنسان قد 

حتى  التي تّم مناقشتهاتدابير أمن المعلومات وإن األمنية في مرحلة التخطيط والتحضير(. 

ا أمن المعلوماتعلى  اآلن هي مهمة للحفاظ حماية جميع المعنيين من اآلخرين  ، ولكن أيضا

ن مرتكبي انتهاكات حقوق إو. من حيث توثيق الوقائعيفعل وماذا  الذين يعرفون من يعرف

ا في استخدام وسائل عنيفة  اإلنسان لديهم مصلحة في إتالف األدلة، ويمكن أن يفكروا أيضا

المخاطر األمنية من العديد من األشخاص أو المنظمات المختلفة، للقيام بذلك. ويمكن أن تنشأ 

بما في ذلك اإلرهابيين والعصابات وعصابات المخدرات والمجرمين )الدوليين( وأمراء 

ا أن تنشأ من الشرطة أو القوات المسلحة أو جماعات  الحرب. ويمكن لهذه المخاطر أيضا

ن أو مرتكبين فرديين النتهاكات حقوق المعارضة أو قوات الثوار أو الزعماء المحليي

اإلنسان. ويمكن أن تشمل المخاطر األمنية القتل )الشروع في القتل( أو االغتصاب أو 

الضرب أو وحشية الشرطة أو المضايقة أو االعتقال التعسفي أو التفجيرات أو الترهيب أو 

 225.حرق الممتلكات، إلى آخره

 

ا في أنه من الناح ية اإلحصائية تبقى حوادث المرور على الطرق ومع ذلك، انظر أيضا

ويوجد لدى معظم  226واأللغام غير المنفجرة تمثّل اكبر المخاطر األمنية لمعظم البعثات الميدانية.

منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق الخطرة إجراءات أمنية يتم تطويرها من قبل 

ة. وحيثما أمكن، هذه اإلجراءات وتلتزم بها بدقّ لع على وينبغي أن تطّ  227متخصصين في مجال األمن.

ا بالتفصيل أي خطة للطوارئ.  ادرس أيضا

 

                                           
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في . CODESRIA ،Ukweliمنظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إفريقيا  225

 .https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdf متاح على الرابط(، 2000) 58 أفريقيا: كتيّب،
، اللجنة الدولية البقاء على قيد الحياة: إرشادات السالمة واألمن للمتطوعين في العمل اإلنساني في مناطق الصراعديفيد لويد روبرتس،  226

متاح على الرابط (، 2005) 41للصليب األحمر، 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0717.htm 

)كريستين  26، 1، في دليل حول رصد حقوق اإلنسان. مقدمة لموظفي حقوق اإلنسان الميدانيين مراقبة حقوق اإلنسانماريت ماهلم،  227

إرشادات حول زيارات (؛ نقابة المحامين الدولية ومعهد راؤول والنبرغ، 2002هودال، وانغريد كفامن ايكر، وليلين ساديوا، محررون، 
متاح على الرابط (، 2009) 33، الفقرة وتقارير حقوق اإلنسان الدوليةتقصي الحقائق 

http://www.factfindingguidelines.org/guidelines.html. 
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في الحاالت التي تشهد حشوداا من الناس، مثل المظاهرات، خذ التدابير األمنية التالية في  

 االعتبار: 

  ّمرتفع من الشعور باألمن الشخصي والوعي المكاني. قم بتبنّي حس 

  واحرص على ارتداء اللباس المناسب.ابتعد عن االضواء 

  ا في أين وكيف ستغادر/تصل إلى وسيلة النقل الخاصة بك من أجل تجنب الوقوع ر مليا فّكِّ

قم باصطفاف وفي شرك بين الحشود وللسماح بخروج سريع وآمن إذا لزم األمر. 

 سيارتك بعيداا عن وسط المدينة، على سبيل المثال.

 لخروج من المنطقة، وإذا أمكن، قم بتحديد طرق خروج كن على وعي بالطرق البديلة ل

 متعددة.

  اعلم أن الضعف يزداد عند السفر في المناطق ذات شبكات اتصاالت ضعيفة أو حيث

 تستعر جذوة الصراع والعنف.

 

 ويمكن اتخاذ عدة تدابير وقائية من أجل الحد من المخاطر األمنية أو التخفيف منها:

  المخاطر بانتظام.قم بإجراء عمليات تقييم 

 .ا أو تخرج للعلن ا للحالة، قم بتحديد ما إذا كان من األفضل أن تظل أكثر تكتما  تبعا

  قم ببناء واستخدام كل القنوات التي يمكن أن تلفت انتباهك إلى التهديدات األمنية، بما في

 ذلك تلك القنوات الخاصة بالمنظمات األخرى.

 ا، اعرف أين تقع سفار ة بلدك، وتواصل معهم لتعلمهم بوجودك في البلد، إذا كنت أجنبيا

 وادرس طرق الوصول الى السفارة في حال كنت على عجل.

  قم، حيثما أمكن، بإنشاء عالقة جيدة والحفاظ عليها مع سلطات إنفاذ القانون على

المستوى المحلي و/أو الوطني و/أو االتحادي ومع مقدّمي خدمات الطوارئ، وكذلك مع 

 لسياسيين.المسؤولين ا

 .اعمل مع أشخاص يمكن الوثوق بهم 

 .قم بتثقيف عائلتك وأصدقائك حول الوقاية من المخاطر 

 .ا، وحافظ على اتزانك  حافظ على لياقتك، وكن يقظا

 .حيثما أمكن، تنقّل مع رفيق واحد على األقل، وتجنّب األماكن المنعزلة 

  والمنزل وتمّرن عليها.حدّد الطرق المختلفة التي يمكن سلوكها بين المكتب 

 ،أو الجأ إلى إحدى مراكز الشرطة أو سفارة أو أي مكان  228اتخذ مخبأ إذا كنت في خطر

 آخر آمن.

 

 ل إدارة المعلومات، انظر الجدول أدناه:وق إليها حالتي تم التطرّ ولتلخيص اإلرشادات 

 

 اقتراحات عملية  التوصيات/األنشطة 

 موثوقية الم صدر؛قيِّّم مدى   التحّقق من المعلومات

  قم بتدعيم المعلومات بمعلومات يتم جمعها من

                                           
ا إنشاء "شبكا 228 ت يمكن للمرء على سبيل المثال إنشاء أماكن آمنة يمكنه الذهاب إليها في حالة الخطر. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للمرء أيضا

أشخاص مختلفين سيساعدونك خالل هذه الفترات. انظر منظمة العفو الدولية ومجلس تنمية البحوث االجتماعية في إفريقيا  أمنية" من

CODESRIA ،Ukweli .،متاح على الرابط(، 2000) 60 رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في أفريقيا: كتيب 

https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/ukw_eng.pdf. 
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 مصادر مستقلة؛

 .تحقّق من المعلومات إزاء الخلفية الوقائعية 

 تنظيم المعلومات على نحو متطابق
 

  لإلدارة؛ متجانسةطبِّّق معايير 

  ِّوالتبويب؛ استمارات الحالة ماستخد 

 .ا لترتيب معيّن ن الوثائق وفقا  خّزِّ

 الشهود وجهات االتصالحماية 
 

  خبرين على وعي تام احرص بأن يكون الم 

 بالمخاطر األمنية المحتملة؛

 .م مبدأ السرية  احترِّ

 احتفِّظ بالمعلومات مخّزنة في موقع آمن؛  تأمين المعلومات الورقية

 قم بتركيب خزانة ملفات محكمة اإلقفال؛ 

  لم تعد بحاجة قم بشكل منتظم بإتالف الوثائق التي

 إليها؛

  قم بترميز المعلومات وتشويهها؛ 

  ا من جميع الوثائق المهمة واحتفظ بها اعمل نسخا

 في مكان منفصل وآمن.

م أجهزة تخزين خارجية؛  تأمين المعلومات اإللكترونية  استخدِّ

  د أجهزة الكمبيوتر بكلمة سر إعادة التشغيل زّوِّ

وبرمجيات موثوق بها لمكافحة الفيروسات 

 ؛لتجسس وبرمجية جدار الحمايةلمكافحة برامج و

 قم بتشفير الملفات الحساسة؛ 

 توّخ الحذر عند اللجوء إلى الحوسبة السحابية؛ 

 .احرص على عمل ن سخ احتياطية بشكل منتظم 

 االتصاالت واألنشطة على اإلنترنت 
 

 .إياك أن تفترض أن خطوط االتصال آمنة 

  تجنّب نقل المعلومات الحساسة عن طريق

 والهاتف والالسلكي والفاكس؛اإليميل 

  ِّم كلمات مرّمزة/مشفرة؛استخد 

 ( د على تشفير المفتاح العام للتواصل  (PKEاعتمِّ

 اإللكتروني؛

 ( م شبكة افتراضية خاصة ومن  (VPNاستخدِّ

عند تصفح  TORالم ستحسن استخدم برمجية 

 اإلنترنت.

ا؛  التنّقل ر في طريق التنقّل ووسائل النقل مسبقا  فّكِّ

  ا.حاول أن  تبقى محترسا

 الحرص على األمن الشخصي
 

  كن على اّطالع والتزم باإلجراءات األمنية في

 حال كان هناك إجراءات أمنية معمول بها؛

 ادرس خطط الطوارئ بالتفصيل؛ 

  ا وقم بشكل منتظم بإجراء تقييمات ا كن يقظا دوما

 للمخاطر؛ 
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 ال تضع نفسك في مواقف تعّرضك للخطر؛ 

  ذ مخبأ  .تعرّضك للخطرفي حال اتّخِّ
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 العهدة تسلسل نماذج األول: الملحق
 

 229من أجل الحفاظ على تسلسل العهدة، يمكنك استخدام هذا النموذج العام.

 النموذج العام لتسلسل العهدة
 رقم التتبع عهدة الدليل/الملكية 

 

 رقم هوية التحقيق

رف ق المستلم وقِّع اسم الم   الم 

 

 االتصال بالشخص الذي تم استالم العهدة منهاسم وعنوان ومعلومات 

 

 العنوان

 

 

 الموقع الذي تم الحصول على العهدة منه

 

 تاريخ/وقت الحصول عليها أسباب الحصول عليها

 

 

 وصف المواد )بما في ذلك الطراز والرقم المتسلسل ووضعها وأي عالمات غير عادية أو خدوش( الكمية  رقم الصنف

   

 

 العهدةتسلسل   

 الغرض من تغيير العهدة تم استالمها من قبل تم إصدارها من قبل التاريخ رقم الصنف

 

  التوقيع التوقيع  

 االسم ومعلومات االتصال  

 

 

 االسم ومعلومات االتصال

 

 

  التوقيع التوقيع  

 االسم ومعلومات االتصال  

 

 

 االسم ومعلومات االتصال

 

 

  التوقيع التوقيع  

 

 

                                           
 متاح على الرابط، المالحق المحدّثة لإلرشادات واإلجراءات الفنية: الملحق السابع مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، 229

http://www.un.org/disarmament/WMD/Secretary-General_Mechanism/appendices/VII/COC_Form.pdf. 
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م النموذج الخاص بمجموعة ) ا والذأدناه، ( PILPGأو بدالا من ذلك، استخدِّ أن  ي يمكن أيضا

مشروحة الللنسخة  3.1.1المعلومات الوثائقية. انظر القسم مع  للتعامل استمارة تغطيةبمثابة  ي ستخد م

 الورقية.  الوثائقيةفي سياق المعلومات  العهدة من النقاش حول تسلسل مزيدو

 

 (PILPGملّخص تسلسل العهدة الخاصة بمجموعة ) استمارة

 
 معلومات البنوند العامة 

 اسم أو رقم هوية جامع الوثائق:

 
 اسم منظمة جامع الوثائق:

 

 الرقم المرجعي للصنف )إن ُوجد(

 

 موقع المنظمة:

 

 

 اسم أو رقم هوية الشخص الذي تم استالم الوثيقة منه:

 

 

 

 الرقم المرجعي للصنف )إن ُوجد(

 اسم المنظمة التي ينتمي إليها الشخص الذي تم استالم الوثيقة منه:

 

 الرقم المرجعي للصنف )إن ُوجد(

 

 الموقع:

 

 

 الموقع الذي تم الحصول على الوثيقة منه:
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم المرجعي للصنف )إن ُوجد(

 أسباب الحصول على الوثيقة:

 

 

 

 الرقم المرجعي للصنف )إن ُوجد(

 

 الحصول على الوثيقة:تاريخ/وقت 

 

 الرقم المرجعي للصنف )إن ُوجد(

 

)مثال: عدد الكمية  رقم الصنف

 الصفحات(

)بما في ذلك الطراز ورقم )أرقام( التسلسل والحالة وأي عالمات غير وصف األصناف 

 عادية(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسلسل العهدة

 رقم الصنف:
 

 التاريخ/الوقت

 

 

 تم األصدار بواسطة:

  

 

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 تم االستالم بواسطة:

 

 

 

. 

 

 التوقيع:

 

 

 

 

 الغرض من تغيير العهدة:
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 تم األصدار بواسطة: التاريخ/الوقت رقم الصنف

  

 

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 تم االستالم بواسطة:

  

 

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 الغرض من تغيير العهدة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بواسطة:تم األصدار  التاريخ/الوقت رقم الصنف

  

 

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 تم االستالم بواسطة:

  

 

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 الغرض من تغيير العهدة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم األصدار بواسطة: التاريخ/الوقت رقم الصنف

  

 

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 تم االستالم بواسطة:

  

 

 

 

 

 التوقيع:

 

 

 الغرض من تغيير العهدة:
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 الجسدية المالحظات تدويل أجل من الجسم مخطط الثاني: الملحق
 

 

 الخلف     األمام
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 العام الدولي والقانون الدولية السياسات مجموعة حول نبذة
 

 

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

مجانية لعمالئها الذين يشملون تعمل للصالح العام لتقديم مساعدة قانونية غير ربحية بوصفها شركة محاماة عالمية 

كيانات الدولة الفرعية ومنظمات المجتمع المدني. وتختص مجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي حكومات و

 في مجاالت المزاولة التالية:  العام

 

 مفاوضات السالم 

 الصياغة الدستورية ما بعد الصراع 

  جرائم الحربالعدالة االنتقالية ومحاكمة 

 التخطيط للسياسات 

 الديمقراطية والحكم 

 

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

آليات  م النصح بشأن إنشاء وتنفيذء خالل مفاوضات السالم، وتقدّ لعمالل ة مجانيةر المجموعة استشارات قانونيوتوفّ 

م النصح بشأن سبل تعزيز سيادة القانون العدالة االنتقالية، وتوفّر الخبرات أثناء صياغة دساتير ما بعد الصراع، وتقدّ 

ا فعالة. ولتيسير االستفادة من هذه المساعدة القانونية، توفّر المجموعة المؤسسات الو المشورة بشأن صياغة أيضا

 النزاع.السياسات والتدريب على المسائل المتعلقة بفّض 

 

بترشيح تمت خدمتهم بالمجان  الذين عدد من عمالء المجموعةقام ، 2005من عام يناير /وفي كانون الثاني

الم من خالل المجموعة لنيل جائزة نوبل للسالم بسبب "المساهمة بشكل كبير في تعزيز السالم في جميع أنحاء الع

توفير مساعدة قانونية مجانية للصالح العام للكيانات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مفاوضات السالم وتقديم 

 مجرمي الحرب للعدالة".

 

مساعدة  المجموعة، تستفيد المجموعة منبرامج  ونذنفّ ي الذينغين وباإلضافة إلى طاقم من المحامين المتفرّ 

من مكاتب  المساعدة المجانيةالمتطوعين من المحامين الدوليين والدبلوماسيين وخبراء العالقات الخارجية، وكذلك 

ا ما قيمته رتوفّ  وتستطيع المجموعة أنالمحاماة الدولية الكبرى.  من الخدمات القانونية  دوالرمليون  20أكثر من  سنويا

 .المجانية الدولية

 

تفظ حت، تاريخهحتى ووالهاي.  ونيويورك العاصمةمن واشنطن مقراا لها في كل وتتخذ المجموعة 

 وليبيا وكوسوفو وكينيا والعراق وجورجيا ساحل العاج ومصرو ع في: البوسنة والهرسكيرامكاتب مشالمجموعة ب

 ا.وسري النكا وتنزانيا وتونس وتركيا وأوغند السودانوجنوب  وأرض الصومال ونيبال

 

البوسنة وأرمينيا و أفغانستانفي  مجانية لعمالءمساعدة  المجموعةعلى مدى العقدين الماضيين، قدمت و

 ومصر الشرقيةتيمور و الهولنديةجزر األنتيل و ودارفور وساحل العاج وكمبوديا وبورما والهرسك وبوتسوانا

 األسودالجبل و وموريشيوس ومقدونيا وليبيا وليبيريا ولبنان وكوسوفو وكينيا والعراق وجورجيا وإثيوبيا واستونيا

 وجنوب السودان وسري النكا الصومالأرض و وجنوب الكاميرون والصومال وجزر سيشل ورواندا والفلبين ونيبال

ا المجموعة رت وزيمبابوي. وقد وفّ  واليمنأوغندا و وتونس وتنزانيا وسوريا والسودان مجانية مساعدة قانونية  أيضا

 محاكم جرائم الحرب الدولية والمختلطة.لجميع 

 

 



 

 

ا منها لجمع األدلّة  تشارك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على نحو متزايد، في عمليات التوثيق والتحقيق، سعيا

الكتيّب حول توثيق المجتمع المدني نسان. ويوفّر هذا ضدّ أولئك المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإل

مبادئ  (PILPGالنتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان الذي تعدّه مجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام )

وإرشادات وممارسات ف ضلى لجمع وإدارة المعلومات حول مواقف خطيرة لحقوق اإلنسان ألولئك الذين لم يتلقوا 

ا في ممارسات توثيق من هذا القبيل. ا متخصصا ا مهنيا وفي حين يؤّكد هذا الكتيّب بقوة على ضرورة االمتناع عن  تدريبا

إال أن الممارسة العملية ت ظهر أن هذا ليس  إلى المهنيين المحترفين،التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وإحالتها 

ا.  ا دائما وكمالٍذ أخير، يجوز للجهات الفاعلة في المجتمع المدني النظر في االنخراط  ،وفي ظّل هذه الظروف فقطممكنا

ا إلشراك مهنيي ن متى وحيثما كان ذلك في ممارسات توثيق معينة وليس في غيرها، إذ يتعيّن عليهم أن يسعوا دائما

ا  . ولكنّهم قد يفعلون ذلك فقط من خالل االلتزام بالمبادئ األخالقية للتوثيق وإرشاداته الواردة في هذا الكتيّب. ممكنا

حيث تمّكن هذه المبادئ المحققين غير الرسميين بالتقّيد بمبدأ ال ضرر وال ضرار وتحديد المخاطر األمنية والحفاظ 

األدلة وإدارة المعلومات بطريقة تحافظ على السرية واألمن والقيمة اإلثباتية، مع  ضياعومنع على مسرح الجريمة 

  صاف في وقت الحق.إمكانية استخدامها في عمليات اإلنالتطلّع إلى 

 

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

شركة محاماة عالمية غير ربحية تعمل للصالح العام لتقديم مساعدة قانونية مجانية لعمالئها الذين يشملون حكومات 

قانون وكيانات الدولة الفرعية ومنظمات المجتمع المدني. ولمزيد من المعلومات حول مجموعة السياسات الدولية وال

ا على اإلنترنت، يرجى زيارة موقعنا  الدولي العام، والكتّيب والمواد اإلضافية التي يمكن الوصول إليها مجانا
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