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ي المملكة المتحدة. وتشتمل أهدافها عىل النهوض بالتعليم
ية مستقلة غ�ي حكومية مقرها �ف   هي منظمة خ�ي

ي هذا دعماً لمبدأ وجوب تسجيل
ي مجال ممارسات وإجراءات تسجيل ضحايا العنف المسلح. ويأ�ت

 والبحث �ف

علناً. بها  اف  واالع�ت بصورة صحيحة،  وتحديد هويتها  الفور،  المسلح عىل  العنف  بسبب  تُزَهق  روح   كل 

ف الفهم العالمي لنطاق الممارسات المتاحة  ولتحقيق هذه الغاية تقوم منظمة Every Casualty بتحس�ي

، ي عمل تسجيل الضحايا الحالي
 لتسجيل الضحايا وبإعداد إرشادات تطبيقها. ويتضمن ذلك بحثاً أصلياً �ف

 والذي يساعد عىل تحديد المعاي�ي والممارسة الجيدة ووضعها. ويمكن تنفيذ ذلك من خالل مجموعة واسعة

ي ذلك المنظمات غ�ي الحكومية، والدول، والمنظمات الحكومية الدولية. وباالإضافة
 من الجهات الفاعلة، بما �ف

ف هي شبكة مسجىلي الضحايا. الممارس�ي فإنها تيرس شبكة دولية من  المنظمة،  به  الذي تقوم  البحث   إل 

ي أطر عمل السياسات الوطنية والدولية.
ي صدارة دمج تسجيل الضحايا �ف

وقد وضعت المنظمة نفسها �ف

تاريخ الن�ش

ية ف 1.01 وتحويل لغته إل لغة إنجل�ي 1.0(. تم تنقيح االإصدار  2016 )االإصدار  ي عام 
ت الأول مرة �ف  نرُسش

ي عام 2020.
ه �ف جمون بال حدود وتم نرسش جمة من قبل منّظمة م�ت بسيطة الأغراض ال�ت

،enquiries@everycasualty.org ي
و�ف لك�ت يد االإ  ونرحب بالتعقيبات والمالحظات. ينبغي إرسالها إل ال�ب

يدية الخاصة بنا. كما يمكنكم طلب االنضمام إل القائمة ال�ب

https://everycasualty.org/standards-v1-ar وهذه الورقة متاحة للتحميل ع�ب 

http://www.everycasualty.org
mailto:enquiries%40everycasualty.org?subject=
https://everycasualty.org/standards-v1-ar
https://everycasualty.org/standards-v1-ar
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مقدمة

شكر وتقدي
 

الفصل الأول: الشفافية التنظيمية 

ي ترتكز عليها معاي�ي الشفافية التنظيمية.
 القسم الأول – المبادئ ال�ت

يذاء’. ف مبادئ الشفافية و’عدم االإ يجب عىل جهات إحصاء الضحايا تحقيق التوازن الصحيح ب�ي

ي – معاي�ي الشفافية التنظيمية
 القسم الثا�ن

يجب عىل جهات إحصاء الضحايا التحىلي بالشفافية فيما يتعلق بمهمتهم ودوافعهم لالإحصاء.   .1

ها مما قد يؤثر 2.  ينبغي عىل جهات إحصاء الضحايا توف�ي معلومات حول االنتماءات السياسية وغ�ي

امهم بالتسجيل الشامل. ف  عىل ال�ت

3.  ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا توف�ي معلومات عن شفافية منهجيتهم وجعلها متاحة للجميع.

4.  ينبغي أن تكون الهياكل التنظيمية لمنظمات تسجيل الضحايا معروفة ومتاحة لجميع أصحاب المصالح.

ف شفافة ومتاحة للجميع. 5.  ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالممول�ي

: المنهجية ي
الفصل الثا�ن

ي عملية تسجيل الضحايا.
ي تستند عليها معاي�ي المنهجية �ن

القسم الأول – المبادئ ال�ت

ي صحة
 يجب عىل مسجىلي الضحايا أن يتمتعوا بالشفافية فيما يتعلق بمنهجيتهم. وهو ما يزيد من الثقة �ف

ي كيفية
هم من أصحاب المصالح باتخاذ القرار المناسب �ف ف وغ�ي ف النهائي�ي  بياناتهم، ويسمح للمستخدم�ي

استخدامها.

ي يقومون بعملهم بها.
ي الطريقة ال�ت

يجب أن يتسق مسّجىلي الضحايا �ف

ي تسجيالتهم.
ف �ف  يجب أن يكون مسّجىلي الضحايا شامل�ي

ي – المصادر
القسم الثا�ن

 6.  يجب أن يكون لدى جميع مسّجىلي الضحايا وسائل واضحة للتعامل مع كل من االأدلة الوثائقية

وإفادات الشهود.

تحديد المصادر وتقييمها

 7.  يجب أن يكون مسّجلو الضحايا عىل دراية بجميع المصادر المحتملة المتاحة لهم والقيود

ي سياقات عملياتهم.
المفروضة عليها �ف

ي استخدام مقياس يصنفون به مصداقية مصادرهم ويكون
 8.  يجب أن ينظر مسّجلو الضحايا �ف

مفتوحاً للمراجعة.

اختيار المصادر

يجب أال يرفض مسجلو الضحايا أي مصدر يمكنه تقديم معلومات ذات صلة، ح�ت لو كانت   .9 

المعلومات المقدمة ضئيلة.

مكان لكل ُمدَخل يسجلونه. 10.  يجب أن يستخدم مسّجلو الضحايا مصادر متعددة ومستقلة قدر االإ

القسم الثالث – البيانات

 11.  يجب أن يظل مسجلو الضحايا عىل دراية بأهمية وجود نظام حسن التنظيم ومتسق للتعامل مع

ي تطبيقه.
ي والمرونة �ف  المعلومات، مع فسح مجال للحكم البرسش

جمع البيانات

ي تسجيل نقاط محددة من المعلومات بمنهجية للمساعدة
 12.  يجب عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي �ف

عة ودقتهاه. عىل ضمان انسجام المعلومات الُمجمَّ
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13.  يجب أن يحتفظ مسجلو الضحايا بجميع الوثائق ذات الصلة.

التحقق من صحة البيانات

ي
 14.  يجب أن يكون لمسجىلي الضحايا طرق للتأكد من صحة البيانات كي يقوموا بتقييم البيانات ال�ت

جمعوها.

15.  يجب أن يعمل مسجلو الضحايا عىل تأكيد بياناتهم من خالل استخدام مصادر مستقلة متعددة.

ف المصادر. 16.  عىل مسجىلي الضحايا التخطيط لكيفية التعامل مع وجود اختالفات ب�ي

إدخال البيانات

ي
 17.  عىل مسجىلي الضحايا إنشاء إجراءات تشغيلية معيارية لضمان إدخال البيانات بشكل متطابق �ف

قاعدة بياناتهم.

دخال معلومات جديدة. ك المجال مفتوحاً الإ 18.  يجب أن تبقى جميع سجالت البيانات مفتوحة ل�ت

مراقبة الجودة

ف لخفض نسبة ف أشخاص مختلف�ي  19.  عىل مسجىلي الضحايا توزيع عنارص عملية تسجيل الضحايا ب�ي

ية وتسهيل س�ي العمل.  وقوع أخطاء برسش

ف يراجعون عمل بعضهم البعض قبل تأكيد  20.  عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي بجعل عدة موظف�ي

الحادثة\الشخص.

21.  يجب أن يمتلك مسجل الضحايا طرقاً لتجنب تكرار تسجيل القيد.

الفصل الثالث: التعريفات والتصنيفات

القسم الأول – المبادئ الأساسية للتعريفات والتصنيفات

عىل مسجىلي الضحايا اختيار تعريفات وتصنيفات شاملة

ي يستخدمونها
 يجب أن يتحىل مسّجلو البيانات بالشفافية حول التعريفات والتصنيفات ال�ت

ي استندوا لها.
والمصادر ال�ت

ي اختارها بشكل ثابت خالل عملية
 عىل مسجل الضحايا استخدام التعريفات والتصنيفات ال�ت

تسجيل الضحايا بأكملها.

ي – اختيار وتطبيق مسجل الضحايا للتعريفات والتصنيفات
القسم الثا�ن

ح المنطق المستخدم الختيارها. 22.  عىل مسجل الضحايا وضع معاي�ي واضحة للشمول واالستثناء و�ش

ي تناسب السياق والهدف من مبادراتهم.
23.  عىل مسجىلي الضحايا اختيار التعريفات والتصنيفات ال�ت

ي
 24.  يجب أن يحدد مسجلو الضحايا مجموعة أولية من نقاط المعلومات والفئات والتعاريف قبل البدء �ف

ي عملية التسجيل.
 مبادرة تسجيل الضحايا وتطبيقها باستمرار �ف

 25.  يجب أن يكون لدى مسّجىلي الضحايا خيار وصف المعلومات بأنها »غ�ي مؤكدة« أو »مؤقتة« عند

عدم توفر معلومات كافية التخاذ قرار واضح.

26.  يجب أن يفحص مسجلو الضحايا قضايا التصنيف عند إنشاء قاعدة بياناتهم.

ي مجهول الهوية والمفقودين ي حالة وجود رفات ب�ش
القسم الثالث – تسجيل الضحايا �ن

 27.  يجب أن يسجل مسجلو الضحايا وفيات االأفراد الذين لم تحدد هويتهم، إل مستوى التفاصيل

 الممكنة.

 28.  يجب عىل مسجىلي الضحايا الرجوع إل قواعد البيانات الخارجية بشأن االأشخاص المفقودين أو

ي اكتشاف ما إذا كانوا ضحايا أم ال.
يقومون بأنفسهم بتأليف قائمة، للمساعدة �ف
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 جدول المحتويات
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الفصل الأول: الشفافية التنظيمية 

ي تسجيل الضحايا
ي تقوم عليها المعاي�ي الأمنية �ن

القسم الأول – المبادئ ال�ت

ار”. يجب أن يضع مسجلو الضحايا سياساتهم االأمنية المتعلقة بالبيانات وفقاً لمبدأ “عدم االإرصف

وتوكوالت االأمنية بالنسبة للجماه�ي  ويجب تنفيذ درجة معينة من الشفافية فيما يتعلق بال�ب

الرئيسية المحددة.

ي جميع االأوقات عمن قد تعرضهم بياناتهم للخطر.
ومسجلو الضحايا مسؤولون �ف

ي – المخاطر وعملية تسجيل الضحايا
القسم الثا�ن

 29.    يجب أن يجري مسجلو الضحايا تقييماً مستمراً للمخاطر لضمان أمن االأشخاص الذين

ي أنشطة تسجيل الضحايا خاصتهم.
كونهم �ف يرسش

ي يجمعونها.
30.   ويجب عىل مسجىلي الضحايا تحليل المخاطر المرتبطة بنوع البيانات ال�ت

 31.   وينبغي عىل مسجىلي الضحايا تقييم أي أنواع البيانات يتم جمعها أو استبعادها بناًء عىل

ي يمكنهم ضمانها والحاجة إل االحتفاظ بهذه المعلومات.
مستويات الحماية ال�ت

 32.   ويجب أن يكون مسجلو الضحايا عىل دراية بأن المخاطر تتغ�ي وينبغي عليهم تحديد ماهية

المخاطر المرتبطة بكل مرحلة من مراحل دورة تسجيل الضحايا.

ة من شهودهم عىل كافة االأغراض  33.  ويجب عىل مسجىلي الضحايا الحصول عىل الموافقة المستن�ي

ي سيستخدم فيها مسجلو الضحايا بياناتهم الأجلها.
ال�ت

غاثة ي مجالي االإ
ف االآخرين للدعم �ف لمام بأنشطة المقدم�ي  34.   وينبغي عىل مسجىلي الضحايا االإ

ي منطقة عملهم، وذلك ح�ت يمكنهم إعادة توجيه الشهود إليهم
نسان �ف نسانية وحقوق االإ    االإ

شكاليات النفسية االجتماعية والدعم(.   )بخصوص إشكاليات، مثل: المأوى، والتعليم، والغذاء واالإ

القسم الثالث – معاي�ي السالمة لموظفي تسجيل الضحايا

ي أو ف من خالل عقد كتا�ب ينبغي عىل مسجىلي الضحايا أن يحددوا بوضوح عالقتهم بالموظف�ي   .35 

شفوي، ويجب أن يستلزم منهم الرسية والحرصية.

36.  يجب أن يتمكن جميع موظفي تسجيل الضحايا من الوصول لالإجراءات االأمنية الموضوعة لضمان

ف عليها. ف بها وموافق�ي  سالمتهم وأن يكونوا ملم�ي

37.  عىل مسجىلي الضحايا تطوير وتوف�ي بروتوكوالت أمنية لموظفيهم.

ي لموظفيهم عند الحاجة لذلك.
38.  عىل مسجىلي الضحايا توف�ي تدريب أم�ف

. 39.  عىل جميع مسجىلي الضحايا ضمان إمكانية وصول موظفيهم لمستوى من الدعم النفسي

القسم الرابع – معاي�ي أمن البيانات

والعنرص ي 
التق�ف العنرص  وأخذ  شمولي  بشكل  البيانات  أمن  مع  التعامل  الضحايا  مسجىلي  عىل   .40 

ف االعتبار. ي بع�ي البرسش

التخطيط

ي جمعها.
ي كيفية تخزين بياناتهم قبل البدء �ف

42.  يجب عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي �ف

ف مستويات مختلفة من الوصول لبياناتهم داخل المنظمة عىل  43.  يجب أن يوفر مسجلو المصاب�ي

أساس الحاجة إل المعرفة.

داد الوصول إل بياناتهم. 44.  يجب أن يخطط مسجلو الضحايا الس�ت

وع أو يصل لنهاية طبيعية. 45.   يجب أن يخطط مسجلو الضحايا الأرشفة بياناتهم حينما يتم وقف المرسش

o

o

o

37

39
39

39

39

40
40

40

41

42

43

44

44
44

45

45

45

46

46
46

47
47

48

48

48



 46.   يجب أن يحدد مسجلو الضحايا متطلبات أمان البيانات الخاصة بهم بوضوح عند مشاركة

البيانات مع أصحاب المصلحة االآخرين.

ف االأخرى عىل نشاطهم ي كيفية تأث�ي حماية البيانات والقوان�ي
 47.  يجب عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي �ف

والتخطيط وفقاً لذلك.

 48.  من غ�ي الممكن تحديد جميع التهديدات المحتملة. لذلك يجب عىل مسجىلي الضحايا التخطيط

اقه وتعرضت بياناتهم للخطر. أن أمن بياناتهم قد تم اخ�ت

التنفيذ
ي يستخدمونها

 49.   يجب أن يُجري مسّجلو الضحايا تقييماً شامالً لمعرفة ما إذا كانت االأدوات ال�ت

ف بياناتهم. تتوافق مع أغراض تأم�ي

الفصل الخامس: المشاركة والن�ش

القسم الأول – مبادئ ن�ش بيانات تسجيل الضحايا

ها. ي يقومون بنرسش
  يجب أن يتحىل مسّجلو البيانات بالشفافية بشأن البيانات ال�ت

رين ي آخر االأمر عن إتاحة البيانات الموجودة لديهم للسكان المترصف
 ومسّجلو الضحايا مسؤولون �ف

من السياق العنيف الذي يقومون برصده.

ي – معاي�ي ن�ش البيانات وتوزيعها
القسم الثا�ن

ي قد تصبح بها بياناتهم مفيدة
ف االعتبار الطرق المتعددة ال�ت  50.   ينبغي أن يأخذ مسّجلو البيانات بع�ي

. عند اتخاذهم لقرارات بشأن النرسش

ها. ي لن يقومون بنرسش
 51.  وينبغي أن يحدد مسّجلو الضحايا أسبابهم لتقرير ماهية البيانات ال�ت

وها أم ال وم�ت تصل إل ي ينرسش
 52.  يجب أن يش�ي مسجلو الضحايا إل ما إذا كانت تصل المعلومات ال�ت

 مستوى من التأكيد الذي يسمح بتوثيق الحدث بالكامل.
 53.   ينبغي أن يستخدم مسجلو الضحايا مستوى من التجميع يناسب أهدافهم المحددة عند نرسش

ي التعرف عىل كل خسارة.
ي المتمثل �ف

ي الهدف النها�أ
البيانات، ولكن دائماً ما ينظر �ف

54.  يجب عىل مسجىلي الضحايا تقييم أك�ش الطرق فعالية وتحديدها لتوصيل بياناتهم.

ي تستند إليها
ي المنطقة ال�ت

 55.  يجب دائماً عىل مسجىلي الضحايا محاولة نرسش البيانات باللغة االأم �ف

أنشطتهم.

 56.  يجب أن يقوم مسجلو الضحايا بأنشطة توعية للتأكد من أن الجماه�ي المستهدفة عىل دراية

ببياناتهم واستخدامها.

ن الآخرين القسم الثالث – معاي�ي مشاركة البيانات مع المختص�ي

ي سيشاركونها مع الجهات الفاعلة
 57.  يجب أن يحدد مسجىلي الضحايا مستويات تفاصيل البيانات ال�ت

االأخرى عىل أساس كل حالة عىل حدة.

 58.  وينبغي عىل مسّجىلي الضحايا السعي إل مشاركة البيانات الموجودة لديهم - وفقاً للمعيار )57(

- عىل أوسع نطاق ممكن لتجنب تكرار العمل.

المصطلحات المختارة

o

o

49

49

50

50
50

53

55
55

55

56

56

57

57

58

58

59

59
59

60

61

 جدول المحتويات



                                             EVERYCASUALTY  | معاي�ي تسجيل الضحايا 

اف بكل ضحية من ضحايا العنف المسلح ميثاق لالع�ت

أ هذا الميثاق عىل مبدأ عدم جواز وفاة أي شخص دون توثيق، ويدعو الدول ال دعم هذا المبدأ  أنسش

فيما يخص ضحايا العنف المسلح.

إنه ميثاق عالمي يطبق عىل كل االأشخاص بالتساوي، ويشمل كافة أطراف العنف المسلح، وبالرغم من قلة

 بنوده إال أنها ممتدة االأثر.

ار ي ذلك بعض االأرصف
ر لالأفراد والمجتمعات المحلية، بما �ف  يؤدي العنف المسلح إل العديد من أشكال الرصف

ين والذين كانت ف والمبا�ش ة أو غ�ي المميتة أو المتأخرة، ويُخص هذا الميثاق الضحايا الحالي�ي  غ�ي المبا�ش

ي معظم االأحيان مفقودة من السجالت العامة، ولذلك
 كل هوياتهم ووثائق وفاتهم الناجمة عن العنف �ف

فإنه ينطبق

 

ي ال يتم فيها تسجيل الضحايا عادة، سواء كان ذلك
بالتساوي عىل كافة أشكال وظروف العنف المسلح ال�ت

اك مع الجهات ي أقرت هذا الميثاق، الدول باالش�ت
ي واالأطراف المعنية، وال�ت

  تدعو منظمات المجتمع المد�ف

اف بكل ضحية عنف مسلح من خالل ضمان أن كافة الضحايا: الفاعلة االأخرى إل االع�ت

تسجيلها عىل الفور 

تحديد هويتها عىل نحو صحيح 

اف بها علناً  الع�تِ

قتلوا والذين  ف  مقاتل�ي أو  ف  مدني�ي كانوا  واالأطفال سواء  والنساء  الرجال  »كل ضحية«، جميع  بقولنا   نقصد 

ي العالم.
ي أي مكان �ف

ي أعمال عنف مسلحة �ف
ة �ف مبا�ش

نقصد »بمسجلة فوراً« أن ذلك عىل الفور كلما كان الوضع آمناً للقيام بذلك.

نقصد »بمحددة بشكل صحيح«، أن التفاصيل الشخصية مثل االسم والجنس والعمر يمكن التحقق منها.

. ف ي ذلك المفجوع�ي
ف بها علناً« أن هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع بما �ف نقصد »بمع�ت

ف كة عىل نطاق واسع، لكن تتحمل الدول مسؤولية خاصة عن السكان الخاضع�ي  قد تكون هذه المهام مش�ت

 لتحكمها أو واليتها القضائية أو الذين يتعرضون للخطر بسبب أفعالهم.. كما يجب أن تكون المعلومات

 عن عدد القتىل وهوياتهم متاحة للعلن، وذلك أوالً بعد ابالغ عائالت القتىل حيثما أمكن ذلك، وال يجوز

فصاح عنها إل خطر حقيقي عىل االأحياء عىل أال يكون هذا التأخ�ي  تأخ�ي هذه االإجراءات إال عندما يؤدي االإ

الأجل غ�ي مسمى.

•
•
•



عند تلبية هذه الدعوة، ينبغي للدول والجهات الفاعلة االأخرى:

لمعالجة حقوق  كأساس  إليها  الوصول  ويمكن  كافية  المنتجة  المعلومات  تكون  أن   ضمان 

واحتياجات الضحايا

ي 
اتخاذ جميع االإجراءات ذات الصلة عىل المستوى الوط�ف

العمل مع االآخرين لوضع إطار دولي لتسجيل الضحايا 

ي لحقت باالأموات وأ�هم وأصدقائهم، فإننا مقتنعون بأن
ار ال�ت  مع قبول مسألة أننا ال نستطيع محو االأرصف

ي سوف:
الكث�ي من هذه النوايا الحسنة تنبع من هذه المبادرة، وال�ت

ض أنهم ماتوا ي سببها عدم معرفة مص�ي أحبائهم المفقودين والمف�ت
تخفف المعاناة الشائعة ال�ت

ه ي ذلك تأث�ي
ي الوقت المناسب بشكل أك�ش شفافية وموثوقية وشمولية )بما �ف

ف رصد العنف المسلح �ف  تمك�ي
عىل مجموعات محددة( أك�ش من أي وقت م�ف

ي كث�ي
ف والبعيدين �ف ي للعديد من ضحايا العنف المسلح مجهولي الهوية والمخفي�ي

 إعطاء طابع إنسا�ف

من االأحيان

العنف من  ف  المدني�ي لحماية  ممكنة  خطوة  كل  التخاذ  االأطراف  لجميع  االأساسية  المعلومات   توف�ي 

المسلح، وبالتالي تشجيعهم عىل القيام بذلك

دعم وتعزيز حقوق ضحايا العنف المسلح

الدولي ي 
نسا�ف االإ القانون  امتثال أفضل لروح ونص  المسلح إل حالة  العنف  ي 

الدول واالأطراف �ف  دفع 
ف نسان وقانون الالجئ�ي وحقوق االإ

ي يجب دائماً أن تكون مستندة إل الحقيقة
ي والتسوية بعد الرصاع  وال�ت

دعم التعا�ف

كة اف بإنسانيتنا المش�ت ي يبدأ فيها تنفيذ مطالب هذه المبادرة، ستؤكد وتزيد من قوة االع�ت
 من اللحظة ال�ت

ي جميع أنحاء العالم.
 �ف

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

ميثاق
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ما أهمية تسجيل الضحايا؟

 تسجيل الضحايا هو عملية محاولة توثيق وتسجيل معلومات عىل مستوى الحادث أو الفرد حول الوفيات الناتجة

نسان، ومن أجل أفراد ام كرامة االإ ة عن العنف المسلح بصورة منهجية ومستمرة.1 وهذا أمر هام الح�ت  مبا�ش

ي تكون شفافة، ومفصلة،
ثبات الحقائق. كما أن سجالت الضحايا المتاحة للجمهور وال�ت ، والإ ف  العائلة الناج�ي

اع. وهذه ف عمار واالستقرار بعد ال�ف ي إعادة االإ
ورية لضمان المساءلة، ويمكنها أن تساهم إيجابياً �ف  وموثوقة رصف

فهم عىل  المجتمعات  وتساعد  القتىل،  أعداد  حول  الخالف  من  وتحد  الضحايا،  تؤنسن   السجالت 

ية الحقيقية للحروب، وتدعم الحقيقة وجهود المصالحة.  التكاليفالبرسش

اع. فبيانات الضحايا يمكن أن تساعد عىل تخطيط ف  وتظهر االأبحاث أن تسجيل الضحايا مهم أيضاً أثناء ال�ف

ف عن طريق تحديد جوانب المخاطر واالحتياجات. كما يمكن لسجالت نسانية وحماية المدني�ي  االستجابة االإ

ر الذي يلحق اع وأن تحد من الرصف ف ي من جانب أطراف ال�ف
 الضحايا أن تدعم تداب�ي زيادة االمتثال القانو�ف

ف بسبب أفعالهم. بالمدني�ي

 لماذا يجب أن تكون هناك معاي�ي لتسجيل الضحايا؟

من لعديد  بالنسبة  الدوام  عىل  أعاله،  المبينة  النحو  عىل  الضحايا،  لتسجيل  الجمة  المنافع  تتحقق   ال 

الفاعلة والجهات  الضحايا2  تسجيل  مجال  ي 
�ف ف  الممارس�ي من  عديد  يتفق  حيث  المسلح.  اع  ف ال�ف  ضحايا 

لعمل فاعلية  أك�ش  واستخدام  البيانات  نوعية  ف  تحس�ي تعزيز  المعاي�ي  لهذه  يمكن  أنه  عىل   االأخرى 

الضحايا. تسجيل  لممارسة  عليه  متفق  أساس  خط  الضحايا  تسجيل  معاي�ي  وتضع  الضحايا3.   مسجىلي 

 كما تمّكن عديد من الجهات الفاعلة من الوصول إل البيانات الصادرة من مسجىلي الضحايا، والثقة بها،

واستخدامها، و/أو مشاركتها.

إل تهدف  بل  صارمة.  تشغيلية  إرشادية  توجيهات  بوصفها  المعاي�ي  استخدام  يتم  أن  المقصود   وليس 

وعاتهم  تشجيع مسجىلي الضحايا عىل أخذ الجوانب الرئيسية للممارسة الجيدة وكيفية تطبيقها عىل مرسش

ي الحاالت الميدانية كافة. ففي بعض
ف االعتبار. وتهدف هذه المعاي�ي إل االنطباق �ف  لتسجيل الضحايا بع�ي

ي
ال�ت الحاالت  ي 

�ف هذا،  ومع  بذلك.  القيام  نشجع  ونحن   ، المعاي�ي هذه  الممارسون  سيتجاوز   الظروف، 

العمل بصورة مستمرة عىل ف  الممارس�ي ، يكون عىل  المعاي�ي الممكن استيفاء  أو  العمىلي   ال يكون فيها من 

مع التأقلم  عىل  الضحايا  تسجيل  مجال  ي 
�ف ف  الممارس�ي لمساعدة  المعاي�ي  هذه  ُوِضَعت  وقد   استيفائها. 

لممارسة يمكن وينبغي ي أنحاء العالم. كما تضع معياراً 
 طريقة عملهم وتحسينها، وتوحيد الممارسات �ف

مساعدة عن  وفضالً  ونُُهجه.  وطرقه،  فيه،  الفاعلة  الجهات  تنوع  ام  اح�ت مع  بأكمله،  المجال  ي 
�ف  تطبيقه 

ي
�ف أسهل  الضحايا  بيانات  جعل  إل  تهدف  فإنها  الضحايا،  تسجيل  مجال  ي 

�ف ف  للممارس�ي المعاي�ي   هذه 

االستخدام والمشاركة.

 

1

2

3

عالن جنيف بشأن العنف المسلح والتنمية عىل أنه: “االستخدام المتعمد   ، يُعرّف العنف المسلح وفقاً الإ   الأغراض هذه المعاي�ي
عية )بشكل فعىلي أو من خالل التهديد( باستخدام أسلحة أو المتفجرات ضد شخص أو مجموعة أو مجتمع أو دولة مما يؤدي إل  للقوة غ�ي الرسش

 إضعاف أمن االأشخاص و/أو التنمية المستدامة”. )أمانة إعالن جنيف بشأن العنف المسلح والتنمية، 2008، العبء العالمي للعنف المسلح، ص.
ي االستخدام المتعمد

ي الذي يع�ف
ي تعريف العنف الذا�ت

ف العام لالأمم المتحدة للعنف المسلح لكنه يستث�ف  2، يرتكز التعريف ذاته عىل تعريف االأم�ي
 للقوة البدنية استخداماً حقيقياً أو عىل سبيل التهديد باستخدام السالح ضد النفس أو ضد شخص آخر أو جماعة أو مجتمع أو دولة مما ينتج

نجازات واالآفاق التنموية ار نفسية اجتماعية تصيب فرد أو أفراد والذي يمكن أن يؤدي إل إضعاف االأمن واالإ  عنه خسارة أو جرح أو موت و/أو أرصف
.)A/64/228 ،ف العام لالأمم المتحدة، 2008، تعزيز التنمية عن طريق الحد من العنف المسلح ومنعه لمجتمع أو بلد أو إقليم )االأم�ي

ي مجال تسجيل الضحايا )أو مسّجل الضحايا( يُعرّف عىل أنه منظمة، أو فرد، أو جماعة من االأفراد   
  الممارس �ف

تضطلع بتسجيل الضحايا ككل عملها أو جزء منه.
ي نهاية هذه المقدمة.  

وحة بمزيد من التفصيل �ف  العملية الُمتبعة لوضع هذه المعاي�ي مرسش



ي نهاية هذه المقدمة.4
وحة بمزيد من التفصيل �ف   هذه العملية مرسش

ي تساعده عىل النظر فيما إذا كان سيتم استخدام البيانات المقدمة
ي المعاي�ي ال�ت

 فهي توفر للمستخدم النها�أ

بيانات الضحايا إل تقييمات القيام بذلك. كما تتيح المعاي�ي استناد مناقشة   من مصادر مختلفة وكيفية 

ف عن أعداد من الضحايا معينة )أو المنتقدين لها(. نوعية البيانات، وليس إل الموقف السياسي للمعلن�ي

متنامي للمعاي�ي وتعزيزه. وسيكمل مرصف موارد  الفعال  التنفيذ  والنماذج عىل دعم  االأدوات   وستساعد 

. هذه الوثيقة. وسيساعد ذلك مسجىلي الضحايا عىل تطوير ممارستهم وصقلها وضمان توافقها مع المعاي�ي

مبادئ تسجيل الضحايا

 وكما ورد أعاله، فإن تسجيل الضحايا يستعيد إنسانية من ماتوا، ويشمل ذلك أحبائهم الذين بقوا عىل قيد

رين والجهات  الحياة. ولهذا السبب، عىل مسجل الضحايا تحمل مسؤولية تأث�ي أنشطته عىل السكان المترصف

اع ف ي سياق ال�ف
ي بيئات صعبة، إن لم يكن دائماً �ف

 المعنية االأخرى. وبحكم التعريف، يتم تسجيل الضحايا �ف
ف  المسلح. إال أن تسجيل الضحايا يكون مجدياً إن تحمل مسجلو الضحايا مسؤولية حماية جميع المشارك�ي

ء آخر، فحسب. ي
ي عملية تسجيل الضحايا، قبل أي سش

 �ف

الناس فهم تسجيل الضحايا ويشككون فيه ويتشككون به الأنهم يفتقرون إل معلومات ء  ما يسي  وغالباً 

ف للمعلومات، واختيارها، وتحليلها. ولهذا السبب، من المفيد أن تكون  واضحة حول طريقة جمع الممارس�ي

عية البيانات ي النهاية، يزيد وجود عملية شاملة ومتسقة من �ش
 عمليات تسجيل الضحايا متاحة للتدقيق. و�ف

ي آليات عدالة وآليات إنسانية أخرى، مع الحفاظ عىل
 الصادرة والثقة بها. إذ يتيح ذلك للبيانات المساهمة �ف

ورية من السالمة الشخصية. المستويات الرصف

.4 المعاي�ي أثناء وضع هذه  أساسية  مبادئ  االتفاق عىل خمس  تم  الضحايا هذه،  تسجيل  رؤية   ولدعم 

وع. ويتم  وتستند كافة المعاي�ي الواردة هنا عىل هذه المبادئ، وينبغي إعالئها طوال مدة عمل أي مرسش

ي بداية كل فصل. وهي:
مناقشة تطبيقها عىل جوانب معينة من الممارسة بالتفصيل �ف

ر عدم إلحاق ال�ن

نسانية أن ر مستمد من آداب مهنة الطب. ويتطلب هذا المبدأ من المنظمات االإ  ومبدأ عدم إلحاق الرصف

ف وتقديمها ي سياق مع�ي
�ف بوجودها  تلحقه عن غ�ي قصد  قد  الذي  ر  الرصف التقليل من  إل   تسعى جاهدة 

ي مزيد
ي تتعامل مع الضعفاء. وتجنب التسبب �ف

 لخدمة ما. ويرسي هذا المبدأ عىل جميع المنظمات ال�ت

ر لالأحياء هو المبدأ االأساسي والشامل الذي يجب عىل كافة مسجىلي الضحايا إعالئه. وبإمكانه أن  من الرصف

 يتخطى المبادئ االأربعة االأخرى. فهو يرسي عىل كافة جوانب تسجيل الضحايا بدايًة من جمع البيانات، ثم

ها. وضع السياسات االأمنية، وصوالً إل مشاركة البيانات ونرسش

 

الشفافية

ينبغي حيث  أنشطتهم.  جوانب  كافة  حيال  مكان  االإ قدر  بالشفافية  الضحايا  مسجلو  يتسم  أن   ينبغي 

يستخدمونها، ي 
ال�ت والتعاريف  ومنهجيتهم،  منظمتهم،  تفاصيل  حيال  بالشفافية  االتسام   عليهم 

عىل المبدأ  هذا  ينطبق  كما   . للنرسش المنطقي  أساسهم  وكذلك  خاصتهم،  دماج  واالإ االستبعاد   ومعاي�ي 

 كيفية ضمانهم الأمن موظفيهم، وشهودهم، وبياناتهم )دون الكشف عن االإجراءات االأمنية إن كان ذلك
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ف الممارس�ي ف  وب�ي ف  الممارس�ي ف  ب�ي فيما  الثقة  تعزيز  عىل  الشفافية  وتساعد  للخطر(.  سالمتهم   سيعرض 

عىل ف  المستخدم�ي الشفافية  تساعد  كما  البيانات.  عية  برسش قرار  االإ عىل  وتشجع   ، ف النهائي�ي ف   والمستخدم�ي

منع سوء ذلك عىل  ويساعد  بحدودها.  الوعي  بناًء عىل  بصورة صحيحة  البيانات  استخدام  كيفية   فهم 

يساعد أن  يمكن  الذي  االأمر  الضحايا،  مسجل  بيانات  تدقيق  عىل  الشفافية  تشجع  كما  البيانات.   تفس�ي 

ف نوعية البيانات. بدوره عىل تحس�ي

الشمول

منحازة اعتبارها  يمكن  أسباب  تدفعهم  فبعضهم  ورة،  بالرصف سياسياً  محايدين  الضحايا  مسجىلي   ليس 

ي تسجيل الضحايا إن كانوا يسعون إل إعالء المعاي�ي
 سياسياً. ولكن ال ينبغي لهذا االأمر أن يبطل عملهم �ف

لهذه بالنسبة  أساسية  بصورة  هام  أمر  خاصتهم  التسجيل  طرق  ي 
�ف الشمول  مبدأ  وتطبيق   المهنية. 

ي سجالتهم سواء كانت هذه البيانات
ي السعي إل إدراج جميع االأحداث والضحايا �ف

 المنظمات. فهو يع�ف

بياناتهم ي 
المنظمة أم ال، وكذلك السعي إل استخدام مصطلحات وتعاريف �ف  تدعم قضية من قضايا 

الضحايا ينبغي عىل مسجىلي  حيث  بالشفافية.  الصلة  وثيق  المبدأ  وهذا  بالتساوي.  الجميع  عىل   تنطبق 

ي ذلك. ويشمل
ي يستبعدونها من التسجيل، إن وجدت، والسبب �ف

عالن بوضوح عن ماهية البيانات ال�ت  االإ

 ذلك االلتفات إل صعوبات الوصول إل المعلومات من مجتمعات مناهضة، للموقف السياسي أو االنتماء

المجتمعي لمنظمة ما.

التساق

للبيانات جمعهم  عىل  خاصًة  الضحايا،  مسجىلي  لعمل  المنهجية  الجوانب  عىل  غالباً  المبدأ  هذا   يرسي 

ي سياقات متنوعة وبعض المواقف تجعل من الصعب تسجيل
 ومعالجتهم لها. ويعمل مسجلو الضحايا �ف

ي طريقة جمعهم ومعالجتهم للمعلومات
وع ما. وهنا يكون االتساق �ف ي قد يحتاجها مرسش

 كافة المعلومات ال�ت

 أقل ما يمكن لمسجىلي الضحايا عمله لضمان أن تكون بياناتهم قابلة لالستخدام وأنها من أفضل نوعية.

ي الظروف الخارجية
ات �ف  عليهم توضيح إذا كان اتساق منهجيتهم قد تأثر، لالأفضل أو االأسوأ، بسبب تغ�ي

أو تحسينات تم إدخالها عىل طرقهم )انظر بند الشفافية أعاله(.

المسؤولية

ورة قيام مسجىلي الضحايا بأخذ حقوق مختلف الجهات المعنية المتأثرة  المقصود بالمسؤولية هنا هو رصف

حماية عن  بالمسؤولية  التحىلي  المنظمة  بإمكان  االعتبار.  ف  بع�ي واحتياجاتها  فيه  المشاركة  أو  وع   بالمرسش

للمنظمة يمكن  كما  يتم جمعها.  ي 
ال�ت بالمعلومات  المتأثرين  االآخرين  واالأشخاص   ، ف والموظف�ي  المصادر، 

أثناء هنا  الواردة  المبادئ  وتطبيق  يتم.  هذا  أن  حقيقة  مع  بشفافية  تتعامل  بأن  بالمسؤولية   االضطالع 

ثقة ذلك عىل ضمان  ويساعد  الضحايا.  مسجل  جانب  من  المسؤولية  تحمل  عىل  مؤ�ش  العمل   ممارسة 

االأشخاص الذين يوفرون هذه المعلومات والذين يستخدمون البيانات الموجودة لديهم بهم.

 



5. ف أثناء عملية وضع هذه المعاي�ي ف النهائي�ي ف والمستخدم�ي   من خالل البحث والمناقشات مع الممارس�ي

النقاط الرئيسية لمعلومات تسجيل الضحايا

ي يتم
وعه وفق أهدافه كما يحدد فئاته الخاصة لفرز المعلومات ال�ت  يحدد كل مسجل للضحايا نطاق مرسش

تسجيلها5. الضحايا  ينبغي عىل جميع مسجىلي  ي 
ال�ت الرئيسية  البيانات  نقاط  بعض  هناك  أن  إال   جمعها. 

، إال إن عدداً من مسجىلي الضحايا قد يتجاوزونها. وهي: ي
وتشكل هذه النقاط المعاي�ي الدنيا للعمل الميدا�ف

 موقع الحادث: يمكن تسجيل الموقع بمستويات مختلفة من التفاصيل، عىل سبيل المثال 

 بدايًة من اسم البلدة أو القرية وصوالً إل إحداثيات الموقع. ينبغي عىل مسجل الضحايا أن يسعى

دائماً لتسجيل أعىل قدر من التفاصيل المتاحة لتحري الدقة ومقارنتها بالبيانات االأخرى.

تاريخ أو وقت وقوع الحادث: ينبغي تسجيل أعىل قدر من التفاصيل المتاحة. 

، ينبغي تدوين نوع المصدر الذي تم إنشاء السجل منه وذلك   المصدر: كحد أد�ف

. وتشمل الفئات المحتملة التقارير االإخبارية، أو الوثائق الرسمية، أو تعهيد  لالستخدام الداخىلي

 الجموع، أو شهادة الشهود. وينبغي أن يحتفظ مسجلو الضحايا بسجل بالوثيقة المحددة )ورابط

 إليه إن أمكن(. ينبغي عىل مسجىلي الضحايا أن يقّيموا بعناية المخاطر المحتملة لتسجيل البيانات

الشخصية الأي شاهد يدلي بشهادته والوسائل المتاحة للتخفيف من هذه المخاطر.

ي حال 
ي نتج عنها ضحايا �ف

 عدد القتىل: الحد االأد�ف للتفاصيل الالزمة لتسجيل الحادثة ال�ت

عدم توفر بيانات عن كل الضحايا االأفراد )االسم، والعمر، والجنس(.

ي التسمية ووسيلة 
ي هذا معرفة وثيقة بالتقاليد المحلية المتبعة �ف

 االسم: غالباً ما يقت�ف
ورة ذلك )عىل سبيل المثال، الُك�ف ي الرصف

 إدراج االأسماء المختلفة للشخص نفسه عندما تقت�ف

واالأسماء المستعارة(.

ي حالة االأشخاص المفقودين، الأن وقت 
 العمر: عمر الشخص لحظة وفاته )أو اختفائه �ف

 االختفاء ووقت الوفاة قد يختلفان(. من الممكن تسجيل تاريخ الميالد إن كان متاحاً. إذا كان العمر

 الدقيق غ�ي معروف، فبإمكان مسجل الضحايا توضيح إذا ما كان الشخص طفالً أم بالغاً. كما ينبغي

َ عنده الشخص بالغاً وإتاحة هذا التحديد. كما يمكن استخدام فئات  عليه تحديد العمر الذي يُعت�ب

 إضافية واسعة النطاق، مثل: طفل، أو رضيع، أو مراهق، أو ُمسن.

الجنس/النوع االجتماعي: كيفية تحديد هوية الضحية وقت الوفاة. 

بطرق  التعامل مع هذا  الضحايا  بإمكان مسجىلي  الحادثة.  كيفية وفاة ضحايا  الوفاة:   نوع 

ي للوفاة، أو وصف الحادثة. مختلفة، منها عىل سبيل المثال وصف االأسلحة المستخدمة، أو السبب الط�ب

ي
ال�ت الحادثة  ي 

�ف تورطهم  عن  تقارير  وردت  الذين  االأفراد  و/أو  الجماعات  المتورطة:   الجهات 

أعلنت ي 
ال�ت الجماعات  أو  االأفراد  أو  ين  الحارصف اع  ف ال�ف أطراف  يشمل  وهذا  الوفيات.  عنها   نتجت 

ذلك(. تحديد  أمكن  )إن  الحادثة  ي 
�ف تورطها  ومستوى  العنف  أعمال  عن  مسؤوليتها  ادعت  أو 

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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تنفيذ هذه المعاي�ي والقيود

ي سياقات مختلفة بتنفيذ هذه المعاي�ي بطرق مختلفة. قد تختلف كذلك أهمية
 يقوم مسجلو الضحايا العاملون �ف

. ي المعاي�ي
ورة باستخدام “يجب” و”ينبغي” �ف  معاي�ي معينة حسب السياق. يتم التعب�ي عن مختلف درجات الرصف

ي أنه ينطبق عىل جميع مسجىلي الضحايا، بغض النظر عن سياق
 واحتواء المعيار عىل كلمة “يجب” يع�ف

شكاليات الجوهرية للمنهجية والسالمة.  عملهم، أو منهجيتهم، أو الظروف االأخرى. ويمثل ذلك االإ

ي بعض السياقات
ي أن المعاي�ي قد تتحقق بمرور الوقت فحسب. و�ف

 واحتواء المعاي�ي عىل كلمة “ينبغي” يع�ف

ي يعمل بها مسجلو الضحايا )مثل: مستويات العنف المرتفعة أو الموارد المالية والتقنية المحدودة( قد
 ال�ت

ي أن عليهم تجاهل كلمة
. لكن هذا ال يع�ف  ال يتمكن مسجلو الضحايا إال من العمل عىل تحقيق هذه المعاي�ي

. “ينبغي”. عوضاً عن ذلك، يجب عىل مسجىلي الضحايا إظهار ما يفعلونه لتحقيق هذه المعاي�ي

الضحايا يتطلع مسجلو  الذي  االأساس  تمثل خط  تطبيقها جميعها. فهي  المعاي�ي هو   فالقصد من هذه 

ي مجموعة واسعة من السياقات باستخدام
 الممارسون إل تنفيذه بأ�ع ما يمكن. ويعمل مسجلو الضحايا �ف

المنظمات بمقدور  ي 
ال�ت واالإجراءات  المنهجيات  العوامل عىل  وتؤثر هذه  الموارد.  من  متباينة   مستويات 

ف لزيادة توحيد المجال وتحسينه.  استخدامها. وتستهدف هذه المعاي�ي أن تكون شاملة لجميع الممارس�ي

ي ظل ظروف
، السيما �ف ف الممارس�ي المتطلبات قد يكون أصعب عىل بعض  ام ببعض  ف  فهي تقر بأن االل�ت

امهم بهذه المعاي�ي من حيث ف اعات المسلحة. إال أنه ينبغي عىل مسجىلي الضحايا توضيح ال�ت ف  معينة مثل ال�ف

ي أقرب ما يمكن.
المبدأ وتطلعهم إل تنفيذها بالكامل �ف

كيفية استخدام هذه المعاي�ي

الضحايا. تسجيل  نشاط  من  معينة  جوانب  تتناول  فصول  خمسة  إل  الضحايا  تسجيل  معاي�ي   تنقسم 

الوثيقة عىل )58( معياراً مرقماً. وباالإضافة إل  وينقسم كل فصل إل أقسام حسب الموضوع. وتحتوي 

ي هذه المقدمة
، فإن القسم االأول من كل فصل يستعرض كيفية تطبيق المبادئ المفصلة �ف  هذه المعاي�ي

بصورة أك�ش تحديداً عىل كل جانب.

المبادئ والمناطق االأساسية لتسجيل الضحايا

 المنهجية
والتعريفات

الن�ش

ر  عدم إلحاق ال�ن
 الشفافية
الشمولية

التساق
المسؤولية

الأمـــن

المنظمة
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ي نهاية هذه المقدمة.
  يمكن االطالع عىل تفاصيل هذه العملية أدناه �ف

 http://www.everycasualty.org/practice/ipn انظر  
http://www.everycasualty.org/towards                             Towards the Recording of Every Casualty, 

p.7, Every Casualty, 2012, E.Minor,
 ، متاح ع�ب الرابط:

بمزيد االأساسية  المبادئ  المالحظات  هذه  وتوضح  توضيحية.  بمالحظة  مصحوباً  معيار  كل   يكون 

المعيار، يتناولها  ي 
ال�ت الرئيسية  التحديات  توجز  كما  معيار.  لكل  رات  م�ب وتقدم  التفاصيل   من 

تغطي أنها  كما  الضحايا.  لمسجىلي  تشكلها  قد  ي 
ال�ت المعضالت  إل  باالإضافة  وقيوده   وحدوده، 

عملية عن  التوضيحية  المالحظات  هذه  نتجت  بتطبيقها.  المرتبطة  العملية  االعتبارات   بعض 

توضيحية. تكون  أن  إل  تهدف  باالأحرى  فهي  شاملة.   َ تُعت�ب ال  لكنها  النطاق6  واسعة   تشاورية 

تسجيل بأنشطة  القيام  أو  المعاي�ي  تطبيق  كيفية  حول  تشغيلياً  دليالً  ليست  المالحظات   وهذه 

ي ممارسته التشغيلية خاصته.
الضحايا. وكل مسجل ضحايا مسؤول عن تقرير كيفية دمج هذه المعاي�ي �ف

ف الرجوع إل ي موضوع مع�ي
 وقد تم وضع هذه المعاي�ي بشكل يمكن معه الأي شخص يقوم بالتحقيق �ف

ات تسجيل الضحايا  الفصل االأك�ش مالئمة. إال أنه من الهام قراءة الوثيقة بالكامل للفهم الصحيح لبارام�ت

ي تقدمها منظمة معينة.
والتقييم الدقيق لبيانات الضحايا ال�ت

ة والقدرة الالزمة للقيام بتسجيل الضحايا بمستويات أعىل مما هو  وتمتلك بعض الجهات الفاعلة الخ�ب

ي هذه الحاالت، تكون االأسبقية للمستويات االأعىل.
محدد هنا. و�ف

كيفية وضع هذه المعاي�ي

ي المؤتمر الدولي لشبكة
ي ذلك الأول مرة �ف

 ظهرت الحاجة إل مواءمة ممارسات تسجيل الضحايا والرغبة �ف

ي عام 2011. وقد تم تحديد
ي لندن �ف

 مسجىلي الضحايا7 ،السابع الذي استضافته منظمة Every Casualty �ف

ي تم إجراؤها منذ ذلك
ي سلسلة من الدراسات البحثية االأصلية ال�ت

ات الرئيسية للممارسة الجيدة �ف  البارام�ت

ي عام
ي أجرتها منظمة Every Casualty �ف

 الوقت. وكانت الدراسة البحثية االأول هي الدراسة الشاملة ال�ت

ف 40 منظمة غ�ي حكومية لتسجيل الضحايا. ثم تبعتها دراسات حول ممارسات الدول واالأمم  20128 من ب�ي

ف بصورة تدريجية عىل ممثىلي الدول، واالأمم المتحدة، والمجتمع  المتحدة. وقد تم توزيع النتائج والمضام�ي

ي نيويورك وجنيف. وقد
. كما تم ربطها بصورة خاصة، لكن غ�ي حرصية، بعمل االأمم المتحدة �ف ي

 المد�ف

ي تعزيز التسجيل الفعال للضحايا
مت الدور المركزي للمعاي�ي �ف يجابية ودعَّ  أوضحت التغذية المرتدة االإ

 واستيعاب مخرجاتها واستخدامها. وقام عدد كب�ي من الجهات المعنية بتشجيع ودعم نرسش هذه المعاي�ي

وتوزيعها عىل نطاق واسع.
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ي عام 2013 ومرحلة
ف بدأت �ف ي هذه الوثيقة هي نتاج مرحلة تشاورية استمرت لعام�ي

 والمعاي�ي الواردة �ف
ف ف والمستخدم�ي ي عام 2016. جمعت المرحلة التشاورية االأول فريقاً أساسياً من الممارس�ي

 مراجعة بدأت �ف

Resource Center )CERAC(و Every Casualty ي مدينة بوغوتا استضافتها منظمة
ي جلسة عامة �ف

ف �ف  النهائي�ي

 Conflict Analysis. وفيها قرر المشاركون تشكيل أفرقة عمل أصغر سيقوم فيها المتخصصون بمناقشة

2015. وبناء 2013 و  ف عامي  العمل هذه ب�ي أفرقة  التقت  المعاي�ي عىل أساس مواضيعي. وقد   محتوى 

المجموعة ِقبل  الوثيقة من  لهذه  االأول  وع  المرسش العمل، تم مراجعة  المناقشات ونتائج مجموعات   عىل 

ي استضافة منظمة Every Casualty وإحصاء
2015 �ف ي سبتم�ب 

ي ُعقدت �ف
ي الجلسة العامة ال�ت

 الرئيسية �ف

التشاور مع أصحاب مصالح مبدأ  المراجعة  تتضمن مرحلة  لندن.  ي 
�ف  )Iraq Body Count( العراق   قتىل 

ُصممت أوسع.  نطاق  عىل  الضحايا  إحصاء  عملية  ي 
�ف الخاصة  مصلحتهم  أو  تهم  خ�ب عىل  بناء  وا   اخت�ي

ف ب�ي كب�ي  بدعم  تحظى  ي 
ال�ت المعاي�ي  هذه  ي 

�ف العامة  النظر  وجهات  تأث�ي  مدى  من  للتحقق   المراجعة 

استفادة بالكامل  المعاي�ي  تنفيذ  عملية  استفادت   . الدولي الصعيد  عىل  الصلة  ذات  الفاعلة   الجهات 

Casualty  Every منظمة  أسست  امها.  ف وال�ت الضحايا  إحصاء  شبكة  ي 
�ف ايدة  ف الم�ت العضوية  ة  خ�ب من  ة   كب�ي

.Every  Casualty10 9وميثاق حملة منظمة  ي عقد 
�ف الواردة  للمبادئ  الضحايا دعماً  وسهلت شبكة إحصاء 

Casualty منظمة  بدأت  والصياغة.  التشاور  عملية  وسهلت  دارة  االإ أمور   Every  Casualty منظمة   تولت 

 Every باعتبارها برنامج لمجموعة أكسفورد لالأبحاث، إال أنها أصبحت منظمة غ�ي حكومية مستقلة )اسمها

ي سبتم�ب 2014. تم الحصول عىل دعم مالي للعمل عىل المعاي�ي
 الكامل Every Casualty Worldwide( �ف

Auslandsbeziehungenويجية و عانات المقدمة لمنظمة Every Casualty من وزارة الخارجية ال�ف  من االإ

Joseph Rowntree Charitable Trust ي ومؤسسة
االألما�ف ي االتحادي  االأجن�ب المكتب   lnstitut für بفضل 

الخاصة بمنظمة Every Casualty وكذلك دارة  ف واالإ الموظف�ي تكاليف  عانات  االإ ية. لقد غطت هذه   الخ�ي
ف . توفر المنظمات المشارِكة الوقت للموظف�ي ف ف الخارجي�ي قامة الخاصة ببعض المشارك�ي  نفقات السفر واالإ

ي العملية دون دفع أية رسوم أو أتعاب من منظمة Every Casualty الأي منهم.
للمساهمة �ف

جمة إل العربية والفرنسية ية بسيطة )2019( وال�ت ف جمون بال حدود بتحويل اللغة إل إنجل�ي  قامت منّظمة م�ت

ي ›‹إديث إم إليس ›‹ سبانية. وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل الدعم المالي الذي قدمه الصندوق الخ�ي  واالإ

ي سويرسا. ال تعكس وجهات
 Trust Charitable 1985 Ellis M Edith( 1985( ووزارة الخارجية االتحادية �ف

ورة السياسة أو الموقف الرسمي للحكومة السويرسية. ي هذا المنشور بالرصف
النظر واالآراء المع�ب عنها �ف

9

10

 http://www.everycasualty.org/campaign/charter انظر  
http://www.everycasualty.org/campaign انظر  



شكر وتقدير

أسماء يىلي  فيما  إدارته.  أمر  وتولت  وع  المرسش هذا   Every  Casualty  Worldwide  )ECW( منظمة   نسقت 

العمل: هاميت داردجان وأنابيل جيجر )مديرة ي هذا 
ف �ف المشارك�ي  Every Casualty أعضاء فريق منظمة 

وعات 2013 - 2014( ابيث مينور )2013 - 2014( وهنا سالمة )مديرة مرسش ف وعات 2014 -2016( وإل�ي  مرسش

وجون سلوبودا وإيفرت ريسلر )بصفته خب�ي استشارى(.

ي مجموعات العمل والجلسات العامة ومرحلة المراجعة بصفة شخصية وذلك
ف �ف  ساهم جميع المشارك�ي

ي وكاالتهم ومنظماتهم.
ي حصلوا عليها �ف

تهم ودرايتهم ببيانات الضحايا ال�ت بناء عىل خ�ب

ي المرحلة التشاورية الأوىل:
 المشاركون �ن

ابيث مينور ف المادة 36: إل�ي

يبو ي بموارد تحليل ال�اع: خوان ديفيد جونزاليس وجورج ريس�ت
 المركز المع�ن

نا حملة كولومبيا ضد الألغام الأرضية: خوان سيباستيان جونزاليس وخوان بابلو اسكوبار وكاميلو س�ي

ف راسكوفيتش التوثيق: إيجور روجينيك وسالف�ي

مركز إيلمان للسالم: إيلواد إيلمان

يلىلي ي غواتيمال: فريدى بيس�ي
عي �ن وبولوجيا الطب ال�ش مؤسسة أن�ش

: رشمي ثابا ن المنظمة الدولية للمعوق�ي

نسان: ميجان برايس مجموعة تحليل بيانات حقوق الإ

منظمة هيومان رايتس ووتش: جيمس روس

ف خ�ي ي مستقل: أ�ش
خب�ي استشاري تق�ن

ر ف  اللجنة الدولية لشؤون المفقودين: أندرياس كل�ي

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جويلهم رافي�ي
ف المحكمة الجنائية الدولية: كريستوف بيل�ي

ي
�ت  منظمة Iraq Body Count: جوشوا دوج�ي

 متتبع أزمة جيش الرب للمقاومة: كينيث ترانس�ي مؤسسة المجتمع المفتوح: سارة هان

ن الأمن أولً: روري ب�ي

ة: ماتياس نواك وايرين بافسي الدراسة الستقصائية لالأسلحة الصغ�ي

المركز السوري للعدالة والمساءلة: محمد العبد هللا

: طه كاس حوت وهند الحناوي ي
نسا�ن وع التتبع الإ التتبع السوري، م�ش

ل  مكتب الصحافة الستقصائية: أليس روس وجاك س�ي

نسانية: جيفري فيالفيسيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإ

ي مرحلة المراجعة:
 المشاركون �ن

منظمة العفو الدولية: ميلينا مارين

نسانية: روب جريس شبكة نظم  مؤسسة مكافحة العنف المسلح: إيان أوفرتون مبادرة هارفارد االإ

ستابن ت ف�ي نسان: ب�ي ي مجال حقوق الإ
المعلومات والتوثيق �ن

خب�ي استشاري عسكري مستقل: العميد ريتشارد آيرون

نسان: فرانشيسكا ماروتا وأحمد موتاال وسونيا مولر رابارد مكتب المفوض السامي لالأمم المتحدة لحقوق الإ

: سيسيليا فرتادي وع أسف�ي م�ش

 . ي
منظمة الصحة العالمية: ايرين كي�ف

    9  |  مقدمة



                                             EVERYCASUALTY  | معاي�ي تسجيل الضحايا  |  10

ي مهدى نواف صوراً فوتوجرافية لأعضاء
 يعرض العرا�ق

 العائلة المتوفية أثناء مراسم تشييع الجنازة بمدينة الرمادي
.Anja Niedringhaus/AP image ©



الفصل الأول:
 الشفافية التنظيمية 
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  مقدمة

ورياً لضمان أن تكون جهات إحصاء الضحايا مصادر موثوق بها للمعلومات وأنها تدير  تُعد الشفافية أمراً رصف

المعلومات لجهات إحصاء الضحايا لجمع   بياناتها بصورة مسؤولة. فالطبيعة الحساسة والسياسية غالباً 

 تجعل الشفافية مهمة بشكل خاص. يمكن أن تساعد الشفافية عىل التحقق من صحة بياناتهم من ِقبل

عالم والمنظمات العالمية والحكومات والجمهور. وسائل االإ

ي عملية إحصاء الضحايا توف�ي معلومات واضحة ويسهل الوصول إليها الأصحاب
 تشمل الشفافية التنظيمية �ف

، يتطلب ذلك إجراء حوار المنهجية والعمليات واالنتماءات السياسية والتمويلية. وبالتالي  المصالح حول 

ف جهات إحصاء الضحايا وأصحاب المصالح معهم. مستمر ب�ي

وعاتهم بأك�ش الطرق  يحدد هذا الفصل المعاي�ي الخاصة بجهات إحصاء الضحايا لتقديم منظماتهم ومرسش

ي
ال�ت المعلومات  مسؤولية  الضحايا  إحصاء  لجهات  المعاي�ي  هذه  تطبيق  يولي  قد  مكان.  االإ قدر   شفافية 

ف لبياناتهم. ف النهائي�ي ي يعملون بها وكذلك المستخدم�ي
يقدمونها إل المجتمعات ال�ت

يناقش القسم االأول من هذا الفصل كيفية موازنة مبادئ عملية إحصاء الضحايا الإظهار الشفافية التنظيمية.

ي عملية إحصاء الضحايا. وسيساعد ذلك
ي خمس معاي�ي أساسية للشفافية التنظيمية �ف

 يقدم القسم الثا�ف

جهات إحصاء الضحايا عىل تطوير ثقافة الشفافية وتطويرها داخل منظماتهم.

ي ترتكز عليها معاي�ي الشفافية التنظيمية.
 القسم الأول - المبادئ ال�ت

تُعد المبادئ التالية أك�ش المبادئ ذات الصلة بمجال الممارسة ومقدمة هنا بالتفصيل:

 

يذاء’. ن مبادئ الشفافية و’عدم الإ يجب عىل جهات إحصاء الضحايا تحقيق التوازن الصحيح ب�ي

ومنهجيتهم ومموليها  هياكلها  حول  النرسش  معلومات  أخذ  الضحايا  إحصاء  منظمات  عىل   يجب 
ف االعتبار. وبالتالي دائماً ي قد تعرض موظفيها أو مواردها للخطر، بع�ي

ال�ت ها من االإجراءات   وغ�ي

يذاء”. ودائماً ما يُعت�ب ضمان سالمة كافة ف مبادئ الشفافية و”عدم االإ  ما يجب عليهم الموازنة ب�ي

الضحايا تحديد ينبغي عىل جهات إحصاء  للشفافية.  الحاجة  أهمية من  أك�ش  المصالح   أصحاب 

الضحايا أال تستخدم جهات إحصاء  ينبغي  المخاطر. ومع ذلك،  تقييم   اختياراتهم عىل أساس 

فصاح عن المعلومات المتعلقة بمنظمتهم. هذه المبادئ كسبب لتجنب االإ

اف بذلك.  عندما تمنع أسباب السالمة الشفافية الكاملة، يجب عىل جهات إحصاء الضحايا االع�ت

)مثل معينة  معلومات  مشاركة  من  تمنعهم  ي 
ال�ت االأسباب  بشأن  بالشفافية  التحىلي  مبدأ   يُعد 

الصلة. ذات  بالقيود  اف  االع�ت دون  المعلومات  حجب  من  أفضل  ممارسة  مصادرهم(  طبيعة 



ي - معاي�ي الشفافية التنظيمية
 القسم الثا�ن

1.  يجب عىل جهات إحصاء الضحايا التحىلي بالشفافية فيما يتعلق بمهمتهم ودوافعهم لالإحصاء.

منظمتهم الضحايا  مسجىلي  تقديم  ي 
�ف المصلحة  أصحاب  مع  الثقة  لبناء  المهمة  الجوانب  أحد   تتمثل 

ف بصفة خاصة فيما يتعلق بأهدافهم وأسباب إحصاء الوفيات الناجمة  بوضوح. ينبغي أن يكونوا واضح�ي

كاء االآخرين تقييم صحة المعلومات المقدمة ف والرسش  عن العنف المسلح. يمكن لمستخدمي البيانات النهائي�ي

غب العديد من الجهات الفاعلة ي المنهجية، س�ي
ي حال كانت هذه االأهداف واضحة. قبل النظر �ف

 فقط �ف

ي تقييم المنظمة بأنفسهم. قد تساعد الشفافية فيما يتعلق بهؤالء الذين بدأوا مبادرة إحصاء الضحايا
 �ف

ي مواجهة الشكوك الممكنة وانعدام الثقة.
وسبب قيامهم بذلك �ف

رين من العنف. يجب عىل جهات إحصاء الضحايا توف�ي  ويُعد ذلك أمراً بالغ االأهمية بالنسبة للسكان المترصف

ي مساعدة جهات إحصاء
يتعلق بمنظماتهم �ف الشفافية فيما  أثبتت  رة. لقد  المترصف  بياناتهم للمجتمعات 

عيتها. الضحايا عىل إيصال �ش

بيانات الضحايا، ي تسجيل 
بالشفافية، بشأن مهمتهم ودافعهم �ف التحىلي  المطاف، يساعد مبدأ  ي نهاية 

 �ف

ف جودة بياناتهم عن طريق تشجيع المزيد من التعقيبات ومشاركتها مع  جهات إحصاء الضحايا عىل تحس�ي

أصحاب المصالح االآخرين.

الخاص الشبكة  موقع  عىل  وضعها  المثال،  سبيل  عىل   - للجميع  المعلومات  هذه  إتاحة  ينبغي   لذلك، 

بالمنظمة - وينبغي أن تظل محدثة ودقيقة وكاملة.

ها مما قد يؤثر 2.  ينبغي عىل جهات إحصاء الضحايا توف�ي معلومات حول النتماءات السياسية وغ�ي
امهم بالتسجيل الشامل. ن  عىل ال�ت

ي حد ذاته المنظمات
 تُعد الشمولية هي المبدأ االأساسي لعملية إحصاء الضحايا. ال يمنع مفهوم الشمولية �ف

ي
 من وجود دوافع سياسية لديهم. ومع ذلك، ينبغي أال يؤثر ذلك عىل اختيارهم للموارد والمنهجية. و�ف

ي محاسبة بعض الجهات الفعالة
 العديد من الرصاعات، قد تنجم مبادرات إحصاء الضحايا عن الرغبة �ف

جميع إحصاء  الضحايا  إحصاء  جهات  عىل  ينبغي  الدوافع،  تلك  من  أي  عن  النظر  وبغض  الرصاع.  ي 
 �ف

 االأفراد الذين قتلوا. ينبغي تطبيق هذه المنهجية الشاملة بغض النظر عن انتماءات الضحايا السياسية أو

 العنرصية أو القومية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية أو الجنسانية. كما ينبغي تطبيقها بغض النظر عن

ي قتلهم.
اع معروف أو مشتبه �ف ف ي ال�ف

أي طرف �ف

عن فصاح  االإ المنظمات  عىل  ينبغي  لذا،  اً.  ف تح�ي االآخرين  ه  يعت�ب قد  بما  دراية  عىل  تكون  أن  المهم   من 

 كافة انتماءاتها. إل جانب الشفافية فيما يتعلق بالمنهجية والموارد، يُعد ذلك هو السبيل الوحيد بالنسبة

اهة. ينبغي أن تأخذ جهات إحصاء الضحايا ف ف وانعدام ال�ف  لجهات إحصاء الضحايا لمواجهة تصورات التح�ي

ي اعتبارها أن التحىلي بالشفافية فيما يتعلق بانتماءاتهم السياسية قد يؤثر عىل عملياتهم. قد تثبط هذه
 �ف

 االنتماءات البعض من مشاركة المعلومات معهم. مما يجعل االأمر أك�ش صعوبة لتحقيق مبدأ الشمولية

 بكفاءة. ومع ذلك، ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا أال يتجنبوا مبدأ التحىلي بالشفافية فيما يتعلق بانتماءاتهم
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اهتهم. وبدال من ذلك ينبغي عىل مسّجىلي ف  السياسية بسبب ذلك. حيث أن إخفاء انتماءاتهم قد يمس ب�ف

 الضحايا التعامل مع تلك العواقب عن طريق إظهار شفافية وحيادية منهجيتهم عىل سبيل المثال. وينبغي

 عىل مسّجىلي الضحايا عند نرسش معلوماتهم أن يذكروا أنه لم يتم استبعاد أي أحد من  عملية التسجيل

ي قد يكون حدث بالفعل.
عمداً عىل الرغم من أن االستبعاد الذا�ت

3.  ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا توف�ي معلومات عن شفافية منهجيتهم وجعلها متاحة للجميع.

 كما ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا أن يوضحوا طريقة عملهم بمنهجية واضحة وشفافة ومتاحة للجميع. هذه

ي قسم
 المنهجية يجب أن تتضمن تفاصيل حول المجاالت الخمسة لعملية تسجيل الضحايا والُمحددة �ف

:) ي
 المنهجية )انظر الفصل الثا�ف

أنواع المصادر المستخدمة؛

عملية جمع البيانات؛

تقييم المصادر والمعلومات؛

عملية التأكد؛ و

مراقبة الجودة.

دراج االإ معاي�ي  ح  بياناتهم و�ش قاعدة  ي 
�ف المستخدمة  للفئات  تعاريف  نرسش  الضحايا  مسّجىلي   ينبغي عىل 

 واالستبعاد الخاصة بهم )انظر الفصل الثالث(. حيث تسمح هذه التوضيحات الأصحاب المصالح بتحديد

 كيفية جمع مسّجىلي الضحايا للبيانات وإدارتها وتنسيقها. كما يمكنهم ذلك من تقييم كيفية التعامل معها.

 ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة يجب عىل مسّجىلي الضحايا مراقبتها وتحديثها باستمرار لتكون دقيقة

وحديثة ومكتملة دائماً.

4.                ينبغي أن تكون الهياكل التنظيمية لمنظمات تسجيل الضحايا معروفة ومتاحة لجميع أصحاب المصالح.

ف ح هياكل منظماتهم بوضوح. وذلك يتضمن توف�ي معلومات عن الموظف�ي  ويجب عىل مسّجىلي الضحايا �ش

امج والسياسات. ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا تحديث هذه داري وال�ب  )دون تعريضهم للخطر( والهيكل االإ

من النوع  هذا  الجميع.  قبل  من  إليها  الوصول  وتسهيل  دقيقة  بقاءها  لضمان  دائم  بشكل   المعلومات 

هم من أصحاب ف وغ�ي عية جهات تسجيل الضحايا. فهي تسمح للمستخدم�ي  الشفافية يساعد عىل تعزيز �ش

ي نهاية المطاف
ي استخدام البيانات المقدمة وكيفية القيام بذلك. و�ف

 المصالح بتقدير ما إذا كانوا يرغبون �ف

توف�ي هذا النوع من المعلومات والرصاحة يساعد عىل بناء مستويات أعىل من الثقة.

•
•
•
•
•



ن شفافة ومتاحة للجميع. 5.  ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالممول�ي

تتصف هذه أن  تمويلها. ويجب  تنرسش معلومات حول مصادر  أن  الضحايا   ينبغي عىل منظمات تسجيل 

يتم وأن  المنظمة(  موقع  عىل  ذلك  يكون  أن  )يُفضل  للجميع  متاحة  تكون  وأن  بالشفافية   المعلومات 

ي
ال�ت للحدود  تبعاً  الشفافية  من  مختلفة  مستويات  تطبيق  الضحايا  لمسجىلي  ممكن  باستمرار.   تحديثها 

ف عدم الكشف عن هويتهم أو قد يكون  يفرضها عليهم الموقف. ففي بعض الحاالت قد يطلب الممول�ي

الضحايا مسّجىلي  يفضل  فقد  وبالتالي  المثال.  سبيل  11عىل  الجماعي  التمويل  ي 
�ف كما  جداً   ٌ كب�ي  عددهم 

عات الخاصة أو وا إل نوع مصادر التمويل مثل التمويل الحكومي أو الت�ب ي مثل هذه الحاالت أن يش�ي
 �ف

ي أي وقت فينبغي
ي أي نشاط ينتج عنه ربح مالي �ف

 رسوم االستشارات. وإذا شارك أحد مسّجىلي الضحايا �ف

أن يتم توضيح ذلك أيضاً.

ة من عدد كب�ي من االأشخاص وعادًة ما يكون11   التمويل الجماعي هو عملية الحصول عىل التمويل عن طريق جمع الكث�ي من المبالغ المالية الصغ�ي
نت. ن�ت ذلك ع�ب االإ

الفصل الأول: الشفافية التنظيمية    15  |  
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ي رصاع جمهورية
 تتحدث أرس الأشخاص الذين لقوا حتفهم �ف

ي العرض العام الذي أقامه مركز
 كوسوفو عن أحبائهم �ف

 . ي
نسا�ف ي مدينة بريزرن، © مركز القانون الإ

ي �ف
نسا�ف القانون الإ



: ي
الفصل الثا�ن

 المنهجية
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  مقدمة

نا ي تخ�ب
ي جوهر جميع أنشطتهم. إن مجموعة الخطوات والقواعد هي ال�ت

 تكمن منهجية مسّجىلي الضحايا �ف

ي عليه
 كيف ينجز مسّجىلي الضحايا عملهم. وبالتالي فإن منهجية عمل مسّجىلي الضحايا هي االأساس الذي ب�ف

 تسجيل الضحايا. ومن أجل أن ينجزوا عملهم بكفاءة، يتوجب عىل مسّجىلي الضحايا أن يبنوا عملهم عىل

ف لتسجيل الضحايا. ويهدف كالهما إل ي هذا الفصل عىل نهج�ي
 منهجية سليمة. تركز المعاي�ي الموجودة �ف

ف هما: ضمان وجود منطق يمكن الدفاع عنه وطرق قابلة للتكرار. هذين النهج�ي

تسجيل توثيقي يستند عىل المصدر؛ و
وتسجيل توثيقي يستند عىل المصدر ومقرون بالتحقيق عىل أرض الواقع.12

ي
ال�ت المبادئ  ويدعم  الجيدة  الممارسة  ويوضح  الشائعة  االأخطاء  حدوث  يمنع  للمنهجية  معاي�ي   وجود 

ف حيث أنها تساعد ف النهائي�ي  تحكم عملية تسجيل الضحايا. تعت�ب معاي�ي المنهجية مهمة أيضاً للمستخدم�ي

ك لعملية تسجيل الضحايا وتضمن لهم بأن نتائجها قابلة لالستخدام المتكرر. عىل استحداث فهم مش�ت

  تم تصميم هذه المعاي�ي لتساعد مسّجىلي الضحايا عىل بناء منهجية سليمة. وهو ما سيساعدهم عىل

يد ف ف وزيادة احتمالية مشاركة بياناتهم )وهو ما س�ي ف جودة البيانات وجذب عدد أك�ب من المستخدم�ي  تحس�ي

ف جودة البيانات(. وكما ُذكر أعاله فإن العديد من مسّجىلي الضحايا قد بدأوا نشاطهم الأسباب  من تحس�ي

ي
 ذات أهمية سياسية. ومع ذلك فإن هذا النوع من المنظمات مازالت تستطيع أن تفي بالمعاي�ي الواردة �ف

هذا المستند إذا اتبعت منهجيتها مبادئه التوجيهية وعنارص الممارسة الجيدة.

ي تحكم جميع منهجيات تسجيل الضحايا. ويصل هذه المبادئ بخمس
 ويتناول هذا الفصل المبادئ ال�ت

ي دورة تسجيل الضحايا:
نقاط مختلفة �ف

جمع البيانات؛

تحديد وتقييم المصادر؛

التحقق من صحة البيانات؛

إدخال البيانات؛ و

ي مراقبة الجودة.
 االستمرار �ف

ي الوقت ذاته وذلك تبعاً لطريقة تسجيل
ف وقد تحدث �ف  وال ينبغي أن تتم هذه الخطوات وفق ترتيب مع�ي

توضح المعاي�ي  هذه  فإن  ذلك  ومع  مختلفة.  وفق طرق  الضحايا  مسّجىلي  من  كٌل  يعمل  وقد   البيانات. 

ي جميع مشاريع تسجيل الضحايا.
الممارسة الجيدة القابلة للتطبيق �ف

ي تحدد منهجيات تسجيل الضحايا وكيف يؤثر تطبيقها
 القسم االأول من هذا الفصل يوضح المبادئ ال�ت

عىل عملية التسجيل.

ي تعطي المعلومات لمسّجىلي الضحايا. ويركز القسم
ي عىل كيفية التعامل مع المصادر ال�ت

 يركز القسم الثا�ف

ي قاعدة البيانات.
الثالث عىل معالجة البيانات وتجميعها وتوثيقها وتدوينها �ف

•
•

•
•
•
•
•

12E. Minor, Towards the Recording of Every Casualty: Policy recommendations and Analysis From a 
Study of 40 Casualty Recorders, Oxford Research Group, 2012, 

http://www.everycasualty.org/towards
 متاح ع�ب



ي عملية
ي تستند عليها معاي�ي المنهجية �ن

 القسم الأول – المبادئ ال�ت
تسجيل الضحايا.

 تم تحديد المبادئ التالية والوارد ذكرها بالتفصيل هنا عىل أنها االأك�ش صلة بمجال الممارسة هذا:

 

 يجب عىل مسجىلي الضحايا أن يتمتعوا بالشفافية فيما يتعلق بمنهجيتهم. وهو ما يزيد من

هم من أصحاب المصالح باتخاذ ن وغ�ي ن النهائي�ي ي صحة بياناتهم، ويسمح للمستخدم�ي
 الثقة �ن

ي كيفية استخدامها.
القرار المناسب �ن

  المنهجية الواضحة والشفافة تمّكن مستخدمي البيانات من تقييم عمل مسّجىلي الضحايا. وذلك

 يتضمن كيفية جمعهم للبيانات وتطبيقهم للتعاريف باستمرار وكيفية وصولهم للنتائج.  العديد

نسان. ويُعد السماح  من مسّجىلي الضحايا يقومون بعملهم لدوافع سياسية أو من أجل حقوق االإ

ف بتقييم منهجيتهم أمرا هاما من أجل تعزيز مصداقية بياناتهم. وتساعد المنهجية  للمستخدم�ي

ة أو متحاملة وعىل معرفة ف ي تتصف بالشفافية االآخرين عىل تقييم ما إذا كانت البيانات متح�ي
 ال�ت

القيود المفروضة عليها وما إذا كانوا سيستخدمون البيانات وكيف.

ح المنهجية بأك�ب قدر ممكن من التفاصيل. يجب أن يتم �ش

يجب المثال،  سبيل  عىل  مكان.  االإ قدر  دقيقة  المستخدمة  المصادر  أنواع  تكون  أن   وينبغي 

أو العيان  شهود  أو  الوثائقية  للمصادر  الصحفية  التقارير  أو  الرسمية  الوثائق  ف  ب�ي ف   التمي�ي

ية. وتوضيح ما إذا تم استخدام نوع ي للمصادر البرسش
نسا�ف ي المجال االإ

ف �ف ف أو العامل�ي  المسؤول�ي

ه أو استبعاده والسبب وراء ذلك. ف من المصادر أك�ش من غ�ي مع�ي

ات محتملة من قبل ف االعتبار أي تح�ي ف  ف بع�ي الضحايا مصادرهم واضع�ي  وكيف قّيم مسّجىلي 

ي حال وجودها.
ات �ف ف هذه المصادر وتقييمهم لها. وتوضيح كيف تم التقليل من التح�ي

الوثائقية يجب أن يتم توضيح  وكيف جمع مسّجىلي الضحايا المعلومات. وبالنسبة للمصادر 

 كيف تم الوصول إليها. أما بالنسبة للوثائق الرسمية فيجب توضيح ما إذا كان لديهم ترصيح

عقد تم  كيف  توضيح  يتم  أن  فيجب  ية  البرسش بالمصادر  يتعلق  وفيما  إليها.  للوصول   رسمي 

المثال(. وينبغي أن يذكر من قام الهاتف عىل سبيل   المقابالت )هل كانت شخصية أم ع�ب 

 بإجراء المقابلة )عىل سبيل المثال هل كان أحد موظفي المنظمة، أم وسطاء مثل كنيسة أو

ي إجراء المقابلة )عىل سبيل
غاثة( كما ينبغي أن يتم توضيح التقنية المستخدمة �ف  منظمات االإ

ي حال عمل المقابالت المنظمة مسبقاً
أو غ�ي الرسمية(. و�ف  المثال المقابالت المنظمة مسبقاً 

ي حال كان ذلك آمناً.
فقد يقرروا نرسش االأسئلة �ف

ي تم اتخاذها من أجل ضمان دقة المعلومات وكيفية تعامل مسّجل
 وأن يذكروا الخطوات ال�ت

الضحايا مع المعلومات الغ�ي واضحة أو المتعارضة.

ية وأخطاء إدخال البيانات والتناقضات  وكيف راجع مسّجل الضحايا عمله لتقليل االأخطاء البرسش

ات المحتملة. ف والتح�ي

•

•

•

•

•

: المنهجية ي
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ي يقومون بعملهم بها.
ي الطريقة ال�ت

يجب أن يتسق مسّجىلي الضحايا �ن

 

 ولكي تكون بيانات تسجيل الضحايا جديرة بالثقة وصالحة لالستخدام ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا

السعي لجمعها عىل نحو متسق عن طريق وضع رؤية واضحة لذلك منذ البداية.

 وذلك يتضمن اختيار المصادر بعناية وتحديد طريقة التثبت من الحوادث وحاالت الوفيات ووضع

. ف رشادية لجميع العامل�ي ي ينفذ بها العمل وتوف�ي التدريب وإعطاء القواعد االإ
 معاي�ي للطريقة ال�ت

البيانات دقة  لزيادة  هاماً  أمراً  الضحايا  مسّجىلي  عمل  بها  ينفذ  ي 
ال�ت للطريقة  معاي�ي   يعد وضع 

 الناتجة عن تنفيذ العملية بطريقة متسقة. وينبغي عىل مسّجىلي الضحايا تحديد ومشاركة معاي�ي

. ويمكنهم مشاركتها ي
ي دليل تدوي�ف

ي ينفذ بها العمل فيما بينهم، عىل سبيل المثال �ف
 الطريقة ال�ت

تزال ما  طالما  المنهجية  عىل  ات  تغي�ي إجراء  من  يمنع  ال  وذلك  منهجيتهم.  ح  �ش أجل  من   علناً 

ات. العمليات تنفذ عىل نحو متسق ويتم توضيح أي تغ�ي

ي تسجيالتهم.
ن �ن   يجب أن يكون مسّجىلي الضحايا شامل�ي

ورة تسجيل جميع ية. يوىص عموماً برصف ف  من المهم أن يتجنب مسّجلو الضحايا الممارسات التمي�ي

وفيات تسجيل  المنظمات  بعض  تقرر  قد  لكن،  العنف.  أو  المسلح  اع  ف ال�ف عن  الناجمة   الوفيات 

ي هذه الحاالت، فإنَّ مبدأ الشفافية يُلِزم
، أو ضحايا طرف واحد من الرصاع. �ف ف  سببها سالح مع�ي

استبعدوه وما  أدرجوه  وما  بياناتهم،  عىل  المفروضة  القيود  بوضوح  التحديد  الضحايا   مسّجىلي 

)انظر الفقرة 3(.

 بإمكان منظمات تسجيل الضحايا كذلك تطبيق مبدأ الشمولية داخلياً. عىل سبيل المثال، بإمكانهم

العرقية الفئات  رة من الرصاع، أو جميع  المترصف المجتمعات  ف يمثلون جميع  الموظف�ي  ضمان أن 

ي طمأنة المصادر المحتملة أو مستخدمي البيانات بأن
 للشعب. يمكن أن تساعد هذه الشمولية �ف

ي يستطيع مسّجلو الضحايا
عة نزيهة. يزيد هذا االإجراء من حجم المعلومات ال�ت  البيانات الُمجمَّ

الوصول إليها.

ي – المصادر
القسم الثا�ن

الوثائق( أو  )الرسد  المستندية  االأدلة  أو  المنظمات  أو  االأشخاص  من  المعلومات  مصدر  يكون  أن   يمكن 

المقدمة.

الوثائقية  6.  يجب أن يكون لدى جميع مسّجىلي الضحايا وسائل واضحة للتعامل مع كل من الأدلة 

وإفادات الشهود.

 ستتضمن المادة المرجعية كل من االأدلة المستندية وإفادات الشهود. وينطبق ذلك ح�ت وإن كان ُمسّجل

 الضحايا ال يتمتع بنفس إمكانية الوصول إل الناس مقارنة بإمكانية وصوله إل االأدلة المستندية. قد يحدث

ذلك، عىل سبيل المثال، إذا ُسِجل الضحايا عن بعد؛ أي خارج المنطقة أو خارج البلد المتأثر بالعنف.



ي من شخص أو منظمة
 تتداخل المصادر الوثائقية والشهود الأن جميع االأدلة الوثائقية المفيدة يجب أن تأ�ت

ي يقدمونها قابلة
 موثوقة. وبالمثل، ال يعد االأشخاص والمنظمات سوى مصادر مفيدة إذا كانت المعلومة ال�ت

للتوثيق والتخزين والتحليل.

ي بعض الحاالت، قد يتوفر مبدئياً صنف واحد من جملة المصدرين. ومع ذلك، يمكن أن تتغ�ي سياقات
 �ف

ي البداية،
 ومبادرات تسجيل الضحايا. عىل سبيل المثال، عىل الرغم من أنه قد ال يمكن تق�ي الشهود �ف

 فقد يتغ�ي ذلك مع مرور الوقت. لذا يجب أن يدرك مسّجلو الضحايا كيفية التعامل مع نوعي المصدرين.

ي قاعدة بيانات منفصلة.
ي ال يمكنهم التعامل معها عىل الفور �ف

 قد يحتاجون إل تخزين المعلومات ال�ت

ي سجلهم
 وبدالً من ذلك، قد يحتاجون إل وضع إجراءات لدمج معلومات إضافية من مصادر جديدة �ف

    الحالي للضحايا.

تحديد المصادر وتقييمها

والقيود لهم  المتاحة  المحتملة  المصادر  بجميع  دراية  عىل  الضحايا  مسّجلو  يكون  أن  يجب    .7 

ي سياقات عملياتهم.
المفروضة عليها �ن

ي السياقات المعنية حيث يعملون
 يوىص بأن يمسح مسّجلو الضحايا جميع المصادر المختلفة المتوفرة �ف

 ويحددون قيمة المعلومات. كما هو مذكور أعاله، ينبغي أن يشمل ذلك كل من شهادات الشهود واالأدلة

المستندية.

ة،  يجب عىل مسّجىلي الضحايا النظر فيما إذا كان يمكن استكمال االأدلة المستندية بشهادة الشهود المبا�ش

 وم�ت يمكن ذلك، وكيف يمكن أن تؤخذ الشهادات من الناس الذين شاهدوا الحادث المميت بأنفسهم، أو

الذين عرفوا الضحية شخصياً وظروف وفاته أو وفاتها.

 يجب أن يتول مسجلو الضحايا أوالً مراجعة جميع االأدلة الوثائقية المتاحة، والحقاً )كلما كان ذلك ممكناً وآمناً(

ي المعلومات المتبقية.
ف المكان لمعالجة أي ثغرات �ف  يمكنهم استخدام شهادات الشهود والتحقيق عىل ع�ي

يسجلونها. ي 
ال�ت البيانات  ي 

�ف الدقة  من  عالية  مستويات  الضحايا  مسّجلو  يحقق   ، ف النوع�ي كال  باستخدام 

ي االعتبار فئات مختلفة من االأدلة الوثائقية مثل:
يجب عىل مسّجىلي الضحايا االأخذ �ف

ي تصدرها وكاالت الدولة
 التقارير والبيانات الرسمية: تشمل جميع التقارير المستندة إل الحوادث ال�ت

الطبية المؤسسات  المستشفيات؛  االستخبارات؛  خدمات  توفرها،  حد  وإل  والجيش،  طة  الرسش  )مثل 

 القانونية؛ والمحاكم(. وتشمل أيضاً تقارير المنظمات الحكومية الدولية )مثل اللجنة الدولية لشؤون

الحوادث إل  المستندة  التقارير  هذه  تنتج  ما  وعادة  المتحدة(.  االأمم  وكاالت  بعض  أو   المفقودين 
 وكاالت محددة، باعتبار ذلك جزءاً من االإجراءات الداخلية الخاصة بهم. قد تنرسش هذه الوكاالت أيضاً

ة محددة. ي منطقة أو ف�ت
تقارير متكاملة توفر بيانات مجمعة عن الضحايا �ف

المنظمات وتقارير  عالم  واالإ الصحافة  التقارير  هذه  تشمل   : ي
المد�ن المجتمع  وبيانات   تقارير 

نسان، االإ حقوق  منظمات  وخاصة   ، ي
المد�ف المجتمع  من  المعلومات  من  ها  وغ�ي الحكومية   غ�ي 

االجتماعي. التواصل  ووسائل  والزعماء  الدينية  والمجتمعات  القدامى  ف  والمحارب�ي الضحايا  منظمات 

•

•

: المنهجية ي
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 الصور 13ومقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتية: يزداد استخدامها لتوثيق االنتهاكات. وتعت�ب مصدرا

 مفيدا يجب تناوله، لكن يجب أن يكون مسّجلو الضحايا عىل دراية بأن مثل هذه الوسائط قد تتعرض

ي حد ذاتها.
للتالعب. ومن ثم، فهي ليست موثوقة �ف

يجب عىل مسجىلي الضحايا اعتبار فئات مختلفة من الناس والمنظمات مثل:

االستخبارات ووكاالت  والجيش  طة  الرسش مثل:  الحكومية،  الوكاالت  وتشمل  الرسمية:   المصادر 

وغ�ي الرسمية  العالقات  استخدام  يمكن  لديها  يعملون  الذين  االأفراد  أيضا  وتتضمن   والمستشفيات. 

الرسمية مع هؤالء االأفراد للحصول عىل المعلومات.

الذين بهم  الموثوق  ف  والصحفي�ي عالمية  واالإ الصحفية  المنظمات  تشمل   : ي
المد�ن المجتمع   مصادر 

ي ذلك التفاصيل غ�ي المنشورة. وتشمل أيضاً المنظمات غ�ي
 يمكنهم إتاحة بياناتهم االأساسية، بما �ف

ي توفر إمكانية التعاون ومشاركة البيانات.
الحكومية المحلية والدولية ال�ت

 الأفراد: هؤالء هم أشخاص ليسوا عىل صلة بأية منظمة. يمكن أن يكونوا أفراد عائلة الضحية أو شهودا

ف يملكون معلومة إضافية محددة. عىل الحادث أو مواطن�ي

ويكون مصادرهم  مصداقية  به  يصنفون  مقياس  استخدام  ي 
�ن الضحايا  مسّجلو  ينظر  أن  يجب    .8 

مفتوحاً للمراجعة.

 يعد مقياس التصنيف الرسمي وسيلة مفيدة لتقييم موثوقية المصدر )سواء كان منظمة أو فرداً( ومصداقية

الضحايا. لتسجيل  الكاملة  العملية  ويقوي  انتظاماً  أك�ش  المصدر  تقييم  يجعل  ما  هذا  الوثائقية.  االأدلة 

ي طور التطوير
ي يقدمونها يمثل مساراً متنامياً �ف

ومع ذلك، فإن تقييم المصادر ومصداقية المعلومات ال�ت

ت سابقا موثوقة إل ي اعُت�بِ
  قد يفقد المصدر الذي اعت�ب موثوقاً به مصداقيته، وقد تتحول المعلومات ال�ت

ف المصادر  معلومات خاطئة بعد جمع معلومات إضافية. لهذا السبب، يجب عىل مسجىلي الضحايا ترم�ي

ي يقدمونها.
بشكل منفصل بناًء عىل موثوقيتها ومصداقية المعلومات ال�ت

اختيار المصادر

كانت لو  ح�ت  صلة،  ذات  معلومات  تقديم  يمكنه  مصدر  أي  الضحايا  مسجلو  يرفض  أل  يجب    .9 

المعلومات المقدمة ضئيلة.

 عند مسح المصادر المختلفة المتاحة، يجب أال يستبعد مسجلو الضحايا أية مصادر الأنها توفر مستويات

ي نشاط تسجيل الضحايا، ح�ت لو
ف أي معلومات ذات صلة �ف  محدودة فقط من المعلومات. يجب تضم�ي

ز الحقاً، أو تشكيل حجر أساس لمزيد من ي ت�ب
وري فهم المعلومات ال�ت  كانت ضئيلة. قد يكون من الرصف

التحقيقات.

  يمكن أن تشمل الصور صوراً فوتوغرافية أو صوراً ساتلية.13

•

•

•

•



مكان لكل ُمدَخل يسجلونه. 10.  يجب أن يستخدم مسّجلو الضحايا مصادر متعددة ومستقلة قدر الإ

 يعد استخدام مصادر مستقلة ومتعددة مفيداً لجميع مناهج تسجيل الضحايا. هذا ال ينطبق فقط عىل

 أولئك الذين يستخدمون مجموعة من التحقيقات القائمة عىل المستندات والتحقيقات عىل أرض الواقع.

ل الذي يستخدم تقارير إعالمية فقط من جمع أك�ب عدد ممكن من  عىل سبيل المثال، سيستفيد الُمسجِّ

 التقارير عن نفس الحادث؛ الأن التقارير توفر مصادر أولية عديدة أو تقدم تفاصيل مختلفة. يمكن أن تكون

 جميع أنواع المصادر غ�ي موثوقة ومنحازة، سواء كانت مصادر حكومية أو منظمات غ�ي حكومية أو شهود

ي تحديد وتصحيح تلك االنحيازات وتقديم
 عيان. يمكن أن يساعد استخدام مصادر متعددة ومستقلة �ف

كة لالأدلة. ي االأدلة أو كشف أي ف�ب
ي حل المالبسات �ف

صورة أكمل عن الحادث. هذا يمكن أن يساعد أيضاً �ف

القسم الثالث – البيانات

 11.  يجب أن يظل مسجلو الضحايا عىل دراية بأهمية وجود نظام حسن التنظيم ومتسق للتعامل مع

ي تطبيقه.
ي والمرونة �ن  المعلومات، مع فسح مجال للحكم الب�ش

  مهما كانت منهجيتهم، يجب أن يدون مسّجلو الضحايا البيانات باستمرار وفق االإجراءات المعمول بها.

ي لتحديد كيفية
نسا�ف فساح المجال للحكم االإ  ومع ذلك، يجب أن يكون هذا النظام مرناً دائماً بما يكفي الإ

ي حالة الشك.
تسجيل المعلومات �ف

جمع البيانات

ي تسجيل نقاط محددة من المعلومات بمنهجية للمساعدة
 12.  يجب عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي �ن

عة ودقتهاه. عىل ضمان انسجام المعلومات الُمجمَّ

 يمكن أن تساعد النماذج مسجىلي الضحايا عىل جمع معلومات محددة باتساق ومصداقية. وهذا ينطبق عىل

كل من االأدلة الوثائقية وبيانات الشهود.

ي الوثيقة إل نموذج طريقة جيدة لضمان دقة معالجة البيانات. إل جانب
 يعد نسخ المعلومات الموجودة �ف

ية. ف مراجعة المواد العديدة المختلفة من أجل الحد من االأخطاء البرسش ف المختلف�ي أنه يُسِهل عىل الموظف�ي

ي جمع كل المعلومات
 يمكن أن تكون النماذج أداة مفيدة بشكل خاص للتحقيق عىل أرض الواقع. الفشل �ف

ي ُمكِلف من متابعة أصحاب المعلومات، أو فقدان
ي المقام االأول يمكن أن يؤدي إل عمل إضا�ف

 المتاحة �ف

ًة يِحد من هذا الخطر. لكن عىل مسّجىلي  دائم للمعلومات. إنجاز النماذج خالل المقابلة أو بعدها مبا�ش

)راجع الخاص بهم  المخاطر  لتقييم  الشهود طبقا  أثناء مقابلة  المطروحة  االأسئلة  نوعية   الضحايا حرص 

ي عملية تسجيل الضحايا(.
ف وأصحاب المصالح االآخرين �ف الفصل الرابع الخاص بالحفاظ عىل سالمة الموظف�ي

المسجل لتوجيه  إرشادات  تكون  أن  يجب  بل  استبيانات جامدة  عن  عبارة  االستمارات  تكون  أن  يجب   ال 

بالغة الرصامة قد تقيد عملية ي ينبغي عليه تسجيلها. االستمارات 
ي جميع فئات المعلومات المهمة ال�ت

 �ف

ورية. ف من الحصول عىل المعلومات الرصف المقابلة وتمنع المسجل�ي

: المنهجية ي
الفصل الثا�ف   |  23    



                                             EVERYCASUALTY  | معاي�ي تسجيل الضحايا  |  24

13.  يجب أن يحتفظ مسجلو الضحايا بجميع الوثائق ذات الصلة.
 

ة )أو تحليلها بشكل كامل( الأسباب متنوعة.  قد يكتشف مسجىلي الضحايا معلومات ال يمكنهم تحليلها مبا�ش

 لذا فعليهم االستعداد لتخزين هذه المعلومات كي ال تُفقد أو يتعذر الوصول إليها الحقاً عندما  يمكن

ورية لها. إجراء التحليالت الرصف

ي
حها �ف االأمنية كما تم �ش البيانات والوثائق مع االعتبارات  أو تخزين هذه  يتوافق قرار تسجيل  أن   يجب 

ي يحتاجونهاوينوون
 الفصل الرابع من هذه الوثيقة. كقاعدة عامة فعىل مسجىلي الضحايا جمع المعلومات ال�ت

استخدامها فقط )راجع المعاي�ي رقم 30 و31(.

التحقق من صحة البيانات

 يحتاج تسجيل الضحايا إل تقييم جوانب مختلفة من أي حادثة. يمكن التأكد من واقعة الوفاة بسهولة، عىل

حة. لكن إثبات المعلومات االأخرى المرتبطة ي المرسش
 سبيل المثال إذا كان هناك سجل بالمستشفى لجثة �ف

بالوفاة قد يكون أصعب. وهذا يشمل:

هوية الميت؛

ي جماعة مسلحة؛
ما إذا كان مدنياً أو عضواً �ف

َمن قتله؛ و

كيف مات؟

وتأكيدها متعددة  من مصادر  ي جمعوها 
ال�ت البيانات  من مصداقية  التحقق  إل  الضحايا  مسّجىلي   يحتاج 

ي البداية لكن
مكان إثبات جميع الجوانب المرتبطة بالواقعة �ف وها ُمرضية. قد ال يكون باالإ  وتقييمها ح�ت يعت�ب

 ذلك سيصبح ممكناً تدريجياً مع توفر المعلومات بشكل أك�ب الحقاً. إذا لم يتم تأكيد البيانات بالكامل فوراً،

ي أن بإمكانه
ي أنها غ�ي موثوقة أو زائفة. تضمن عملية التأكيد المفتوحة هذه للمستخدم النها�أ

 فهذا ال يع�ف

ي بيانات الضحايا.
وضع قدر كب�ي من الثقة �ف

 تم استخدام مصطلح »تأكيد« هنا بدالً من مصطلح »التحقق«. قانونياً، ال يمكن »التحقق« من البيانات

ثبات.  إال بمشاركة الجهات المؤسسية الفاعلة كالمحاكم القانونية. وهذه البيانات تتبع المعاي�ي المحددة لالإ

 إذا لم يكن مسجلو الضحايا أنفسهم جزءاً من هذه العمليات أو يستخدمون البيانات المحددة الناتجة

 عنها فال يمكنهم االدعاء بأن هذه البيانات »قد تم التحقق منها«. لكن بإمكانهم تقديم البيانات الموثوقة

. ف ف النهائي�ي والمؤكدة لدرجة تجعلها مفيدة للمستخدم�ي

ي
 14.  يجب أن يكون لمسجىلي الضحايا طرق للتأكد من صحة البيانات كي يقوموا بتقييم البيانات ال�ت

جمعوها.

. الخطوة االأول هي تحديد التماسك الداخىلي ف  عادة ما تتكون عملية التأكد من صحة البيانات من خطوت�ي

للمعلومات المقدمة، أما الخطوة الثانية فهي التحقق منها بمقارنتها مع المعلومات المقدمة من مصادر أخرى.

ف الحجج منطقية أي عندما تصبح  تعت�ب البيانات المكتوبة أو الشفوية متماسكة داخلياً إذا كانت الروابط ب�ي

، ضمن أشياء أخرى، أن المعلومات المقدمة ي
ي سياق العالم الواقعي. التماسك الداخىلي يع�ف

 ذات مع�ف �ف

ي قد ترصف بموثوقية المعلومات.
خالية من التضاربات والتناقضات المنطقية )أو ما شابه( وال�ت

•
•
•
•



 التدقيق بالمقارنة هو محاولة التحقق من المعلومات عن طريق مصادر أخرى. ع�ب محاولة التحقق من

 صحة معلومة بالحصول عىل معلومات عن نفس الموضوع من مصادر مستقلة أخرى. وهذا يشمل مصادر

 مختلفة من نفس النوع )عىل سبيل المثال، مقاالت إخبارية من ثالث مصادر إخبارية مختلفة بأقالم كتاب

ف يعتمدون عىل مصادر رئيسية مختلفة(. ويتضمن أيضا أنواعاً مختلفة من المصادر )عىل سبيل  مختلف�ي

ف فيديو وتقارير إعالمية وشهادات الشهود لحادث واحد(. المثال، المقارنة ب�ي

عملية التأكد من صحة البيانات قد تنتج مخرجات مختلفة. فقد تؤدي إل:

إثبات المعلومة االأصلية؛

ي الوقت الحالي نظرا لظهور منظورات مختلفة
شارة إل عدم إمكانية الوصول إل نتيجة حتمية �ف  االإ

 أخرى تبدوا محتملة عىل حد سواء، أو

قد يقود إل قرار برفض المعلومة االأولية.

 يجب القيام بهذه العملية بالتوازي مع عملية تقييم المصادر )راجع المعيار رقم 8( للوصول إل مستوى

ي من التأكيد.
مرىصف

15.  يجب أن يعمل مسجلو الضحايا عىل تأكيد بياناتهم من خالل استخدام مصادر مستقلة متعددة.

 يساعد استخدام مصادر مستقلة متعددة لتأكيد المعلومات مسجىلي الضحايا عىل إجراء عملية التقييم

 بشكل أفضل. عىل جميع مسجىلي الضحايا تأكيد المعلومات عن أي واقعة أو وفاة ع�ب التدقيق بمقارنتها

 مع المعلومات الواردة من مصادر أخرى. كما يجب عليهم استخدام المعلومات المتوافقة مع السياق أثناء

إجراء التقييم ومعرفتهم الشخصية بالوقائع الثابتة عن ديناميكية العنف أو الرصاع أحياناً.

 الحصول عىل معلومات عن حدث واحد من مصادر مستقلة مختلفة سيسهل عملية التأكيد. )راجع المعيار

 رقم 10( وإذا لم يكن ذلك ممكنا فقد يكون من المقبول االعتماد عىل مصدر واحد مضمون وموثوق به.

ظهار محدودية بياناتهم  عىل مسجىلي الضحايا تسليط الضوء عىل المعلومات المستندة إل مصدر واحد الإ

ف لهذه البيانات من اتخاذ القرار بخصوص كيفية النظر لهذه ف النهائي�ي  بشفافية. وهو ما سيمكن المستخدم�ي

القضايا.

ن المصادر. 16.  عىل مسجىلي الضحايا التخطيط لكيفية التعامل مع وجود اختالفات ب�ي

التعامل مع معلومات إل  الضحايا  يحتاج مسّجىلي  ما  غالبا  البيانات،  لتأكيد  استخدام عدة مصادر   عند 

مختلفة عن نفس الحدث أو الضحية.

أخرى. وتشمل إل مصادر وعوامل  الوصول  إمكانية  لالختالفات عىل  الضحايا  كيفية حل مسجىلي   تعتمد 

الحلول:

 منح الأولوية لبعض المصادر: هذا مرتبط بتقييم المصدر. بإمكان مسجل الضحايا أن يختار تسجيل

ف عدة مصادر متضاربة. ه االأك�ش موثوقية من ب�ي المعلومات المقدمة من المصدر الذي يعت�ب

 تقديم التقارير عن الختالفات: عىل سبيل المثال، بإمكان مسجىلي الضحايا استخدام نطاقات عددية

ي حدث واحد. وهو ما سيسمح بتسجيل أقل وأعىل عدد
 عند وجود أنباء متضاربة عن أعداد القتىل �ف

ممكن من الضحايا.

•
•

•

•

•
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»غ�ي مثل  مصطلحات  وتشمل  الختالفات:  ي 
�ن البت  ترجئ  أو  تتجنب  وتصنيفات  فئات   استخدام 

معروف« أو »غ�ي مؤكد« أو »غ�ي مثبت«.

ما حدث  متابعة  الضحايا  مسجىلي  بإمكان   : أك�ث معلومات  توفر  ح�ت  مفتوحة  القضايا  ملفات   إبقاء 

. بانتظار معلومات جديدة قد توضح تفاصيل الحدث وتمكنهم من إثبات الواقعة حسب أد�ف المعاي�ي
ف  الحوار مع المصادر: هذا لن يكون ممكناً دائماً ويجب أن يتم تبعاً لمعاي�ي ضمان سالمة الموظف�ي

والشهود أيضاً.

المصادر وإن تضاربت  دائماً ح�ت  بياناتهم  قاعدة  ي 
�ف الحادثة  بملف عن  االحتفاظ  الضحايا   عىل مسجىلي 

ة. نرسش البيانات الغ�ي مؤكدة أمر مختلف ويجب أال يؤثر مكان التأكد من الحدث مبا�ش  أو إذا لم يكن باالإ

ي المطبوعة(.
علىالقرارات الخاصة بتسجيل البيانات واالحتفاظ بها )راجع الفصل السادس �ف

إدخال البيانات

ي
 17.  عىل مسجىلي الضحايا إنشاء إجراءات تشغيلية معيارية لضمان إدخال البيانات بشكل متطابق �ن

قاعدة بياناتهم.

يد ف ية. س�ي  عىل مسجىلي الضحايا إدخال البيانات إل قواعد بياناتهم بشكل متطابق لتجنب االأخطاء البرسش

المدخالت صالحة بشكل متساوي. سيساعد ي تم جمعها وسيضمن أن جميع 
ال�ت البيانات   ذلك من دقة 

 تطوير االإجراءات التشغيلية المعيارية وتصنيف عملية إدخال البيانات عىل الوصول لهذا التطابق. يمكن

. وهي وثيقة واحدة تصف: ي
ي هيئة دليل تدوي�ف

وضع االإجراءات والتصنيفات �ف

محتويات وهيكل قاعدة البيانات؛  

كيفية استخدام أو مىلأ قاعدة البيانات؛ و

 تعريف الفئات المختلفة المستخدمة.

ي تم إدخالها من قبل
 تضمن هذه الوثيقة إدخال البيانات بشكل دقيق ومتناسق وهذا يشمل البيانات ال�ت

ف الجدد ويجب أن تشمل تعليمات واضحة لتجنب تكرار البيانات المدخلة وتعديل البيانات الموجودة. الموظف�ي

دخال معلومات جديدة. ك المجال مفتوحاً لإ 18.  يجب أن تبقى جميع سجالت البيانات مفتوحة ل�ت

 عىل مسجىلي الضحايا إبقاء سجالتهم مفتوحة ومؤقتة للسماح بإضافة أي معلومات جديدة وتأكيداتها. ترك

ف قواعد بياناتهم باستمرار من حيث الجودة والحجم. السجالت مفتوحة سيسمح لمسجىلي الضحايا بتحس�ي

 عىل مسجل الضحايا استخدام برنامج ضبط إصدار م�ت ما كان ذلك ممكناً وقابالً للتطبيق لضمان إدارة

ي تم
ات ال�ت ي السجالت الموجودة بشكل صحيح. وهو ما سيسمح لهم بتعقب التغي�ي

 المعلومات الجديدة �ف

 إدخالها عىل قاعدة البيانات والشخص الذي قام بها. كما سيسمح لهم بالعودة للنسخ القديمة من قواعد

أ سلسلة الحفظ  البيانات إذا دعت الحاجة لذلك. متابعة المعلومات ومصادرها ممارسة جيدة أيضاً وتنسش

ي للوثائق الأغراض قانونية.
والتسلسل الزم�ف

•

•

•

•
•
•



مراقبة الجودة

ن لخفض نسبة ن أشخاص مختلف�ي  19.  عىل مسجىلي الضحايا توزيع عنارص عملية تسجيل الضحايا ب�ي

ية وتسهيل س�ي العمل.  وقوع أخطاء ب�ش

ف ك أشخاص مختلف�ي  من االأسهل ضمان جودة البيانات إذا كانت عملية متعددة المراحل، ومن االأمثل أن ترُسش

ي مراحل مختلفة. تقسيم أي مهمة معقدة إل خطوات بسيطة لتيس�ي س�ي العمل والتقليل من فرص وقوع
 �ف

ف آخرين لمراجعة العمل بعد كل مرحلة لتحديد وتصحيح  أي أخطاء ية. يجب اختيار موظف�ي  أخطاء برسش

أو خالفات حول كيفية تفس�ي البيانات.

ن يراجعون عمل بعضهم البعض قبل تأكيد  20.  عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي بجعل عدة موظف�ي

الحادثة\الشخص.

ف عدم تحريف أو إضاعة أو التخلص من المعلومات المرتبطة أو قد تكون مرتبطة بالضحية.  عىل الموظف�ي
ف ترم�ي ف جودة  لتحس�ي  . ف م�ي ال�ت بعملية  يقوم  الذي  الشخص  بسيط حسب  بشكل  ف  م�ي ال�ت نتائج  تختلف   قد 

. وهو ما سيخفض ي
 البيانات، من الممارسات الجيدة قيام عدة أشخاص بمراجعة كل قيد قبل التأكيد النها�أ

فرص تجاهل المعلومات أو منحها أولوية أك�ش أو أقل مما تستحق.

21.  يجب أن يمتلك مسجل الضحايا طرقاً لتجنب تكرار تسجيل القيد.

وري جمع المعلومات عن نفس الحدث من مصادر مستقلة لتعزيز موثوقية الواقعة. لكن ذلك  من الرصف

 ال يجب أن يؤدي إل تكرار تسجيل القيد. الأن ذلك سيؤدي بشكل غ�ي مقصود إل زيادة العدد االإجمالي

نقوم ي 
ال�ت الواقعة  أو  الضحية  تحديد  المهم  فمن  العد  تكرار  لتجنب  الحوادث.  أو  للضحايا   المسجل 

ات منتظمة أو عندما تنتهي عملية التجميع. تسمى هذه العملية عادة  بوصفها. يمكن القيام بذلك عىل ف�ت

 »بإلغاء التكرار«. من الممكن القيام بذلك إما يدوياً أو بمساعدة برامج الحاسوب بناء عىل حجم المعلومات

ي تم جمعها.
 ال�ت
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  مقدمة

من وري  رصف جزء  هو  المعلومات  تصنيف  وطريقة  الضحايا  مسجىلي  قبل  من  المستخدمة   المصطلحات 

3 من القسم  ي 
البيانات تحديداً )كما تم تعريفها وعرضها �ف  أسلوب عملهم. وهذا يخص جمع وإدخال 

وري أن يقوم مسجل الضحايا باختيار التصنيفات والتعريفات  الفصل 2 من هذه الوثيقة(. لذا فمن الرصف

ي الحد االأد�ف من المتطلبات الموحدة. ي تل�ب
ال�ت

 التعريفات والتصنيفات الواضحة هي العنرص الرئيسي للممارسة الجيدة أثناء تسجيل الضحايا. وبالتحديد

ي يتم إنتاجها. هذا مهم بشكل
وري لضمان جودة البيانات ال�ت  اختيار التعريفات وتطبيقاتها الثابتة وهذا رصف

ي تم جمعها فيها. للتعريفات والتصنيفات دالالت سياسية
 خاص بسبب طبيعة المعلومات والظروف ال�ت

 وقانونية محتملة. وبالمقابل فإن التعريفات والتصنيفات المنسجمة والشفافة تعزز من فهم المستخدم

ي لبيانات الضحايا المسجلة.
النها�أ

 سيقدم هذا الفصل إطاراً عملياً لمساعدة مسجىلي الضحايا عىل اختيار التعريفات المناسبة لمشاريعهم.

كما يقدم إرشادات عن القرارات المرتبطة بالتصنيف وكيفية استخدام هذه التصنيفات بشكل مناسب.

ي يجب أن توجه مسجىلي الضحايا عند اختيار
 يعرض القسم االأول من هذا الفصل المبادئ االأساسية ال�ت

واستخدام التعريفات والتصنيفات.

ح وع لتسجيل الضحايا. كما يرسش ي عىل كيفية اختيار التعريفات والتصنيفات عند إنشاء مرسش
 يركز القسم الثا�ف

ما يجب عىل مسجىلي الضحايا إتباعه عند اتخاذ هذه القرارات.

أو ف  المجهول�ي باالأشخاص  الخاصة  البيانات  يتعامل مسجىلي الضحايا مع  الثالث كيفية  القسم   يستكشف 

المفقودين بشكل خاص.

القسم الأول – المبادئ الأساسية للتعريفات والتصنيفات

تم تحديد المبادئ التالية عىل أنها االأك�ش مالءمًة لهذا المجال من الممارسة وسيتم تقديمها هنا بالتفصيل:

عىل مسجىلي الضحايا اختيار تعريفات وتصنيفات شاملة

الأي مبا�ش  غ�ي  أو  مبا�ش  بأي دعم  توحي  ال  وتصنيفات  تعريفات  اختيار  الضحايا   عىل مسجىلي 

ي أن عليهم تجنب استخدام المصطلحات أو
اع المسلح. وهذا يع�ف ف اع أو حالة ال�ف ف  من أطراف ال�ف

. ف اً تجاه أي مذهب أو مجموعة أو منظمة أو شخصية أو كيان مع�ي ف ي قد تظهر تح�ي
 التصنيفات ال�ت

ي مجاالت كالمصادر
 وبالتالي فعىل مسجىلي الضحايا استخدام مصطلحات معروفة مفصلة جيداً �ف

مكان. القانونية واالأكاديمية قدر االإ



ي إظهار شمولية عمله.
ي نطاق عمله �ف

ف �ف  كما يساهم اختيار مسجل الضحايا لالأشخاص المشمول�ي

ي الوضع المثالي أن تشمل جميع
مكان كما يجب �ف  يجب أن تكون معاي�ي الشمول واسعة قدر االإ

وع مسجل الضحايا فإن . لكن بناًء عىل الهدف من مرسش ف ي السياق المع�ي
 ضحايا العنف المسلح �ف

ي هذه الحاالت فعىل مسجل الضحايا
 وضع نطاق واسع قد ال يكون دائماً ممكناً أو مرغوباً به. و�ف

ي تم استثناؤها. وعليهم أن
 أن يكون شفافاً بهذا الخصوص ويقوم بنرسش المعاي�ي المشمولة وال�ت

اتيجية أو واقعية بحتة. حوا أسباب هذه الخيارات سواء كانت إس�ت يرسش

ي يستخدمونها
ال�ت والتصنيفات  التعريفات  بالشفافية حول  البيانات  يتحىل مسّجلو  أن   يجب 

ي استندوا لها.
والمصادر ال�ت

ي يستخدمها بوضوح. كما
 كعامل أساسي للشفافية فعىل مسجل الضحايا أن يذكر التعريفات ال�ت

ف المحلية أو الدولية أو  يجب عليهم ذكر مصدر التعريفات المأخوذة من مجاالت أخرى كالقوان�ي

كيفية ح  و�ش والحوادث  االأفراد  لتصنيف  المستخدم  المنطق  نرسش  وعليهم  االأكاديمية.   المصادر 

ي الحاالت الخالفية أو الغ�ي مؤكدة.
اتخاذ هذه القرارات. وهذا مهم خصوصاً �ف

ف ي عملية تسجيل الضحايا والمستخدم�ي
ف أصحاب المصالح االآخرين �ف  عىل مسجل الضحايا تمك�ي

ي جميع
�ف حها  والتصنيفات. وعليهم �ش التعريفات  إل هذه  الوصول  البيانات من  لهذه   االآخرين 

ف من  الوثائق الداخلية المرتبطة بأسلوب عملهم عند تسجيل الضحايا كي يتمكن جميع الموظف�ي
ف كاء معين�ي  فهمها. سيمكن هذا مسجىلي الضحايا من توزيع هذه التعريفات والتصنيفات عىل �ش

بناًء عىل طلبهم.

ي اختارها بشكل ثابت خالل عملية
 عىل مسجل الضحايا استخدام التعريفات والتصنيفات ال�ت

تسجيل الضحايا بأكملها.

ي اختارها بشكل ثابت ودقيق لضمان
 عىل مسجل الضحايا استخدام التعريفات والتصنيفات ال�ت

 جودة البيانات المسجلة. سينتج استخدام التعريفات والتصنيفات الموحدة خالل عملية التسجيل

ها المستخدمون المحتملون لهذه البيانات أك�ش موثوقية. بيانات أك�ش صحة يعت�ب

ي الحاالت الخالفية المحتملة فعىل مسجل الضحايا وضع مالحظة -داخلياً عىل االأقل- عن سبب
 �ف

ي يصعب تصنيفها بسبب نقص
. وهذا ينطبق عىل الحاالت ال�ت ف  تصنيف بعض االأفراد بشكل مع�ي

ي يتم التعامل بها مع البيانات
ي ال يجب التعامل معها بنفس الطريقة ال�ت

ي تدعمها وال�ت
 البيانات ال�ت

المدعومة بالكامل.

تتم ي 
ال�ت العنيفة  االأحداث  طبيعة  تغ�ي  بسبب  الزمن  بمرور  والتصنيفات  التعريفات  تتغ�ي   قد 

ي سياق العنف الموجه ضد متظاهرين الأن هذه الفكرة
 مراقبتها. مثال. فكرة »المقاتل« غ�ي كافية �ف

ي حاالت الرصاع المحىلي المسلح فإن حاالت
 مرتبطة بقواعد الرصاح المسلح بشكل خاص. لكن �ف

ي تتضمن متظاهرين قد تستدعي استخدام مصطلح »مقاتل«.
العنف ال�ت
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ي
ي التعريفات والتصنيفات ال�ت

 عىل مسجل الضحايا تسجيل التوقيت الدقيق لحدوث أي تغ�ي �ف

ات التغي�ي هذه  تحديد  الصعب  من  يكون  قد  لذلك.  والداعي  تعديلها  كيفية  ح  و�ش  يستخدمها 

ي جدل حول المفاهيم القانونية فبإمكان مسجىلي الضحايا كخيار
 بدقة. وبالتالي ولتجنب الدخول �ف

ية، يمكن ف نكل�ي ي اللغة االإ
نسان )�ف  بديل اختيار مصطلح عام غ�ي مقيد بالقانون الدولي لحقوق االإ

ي هذا السياق دون تبعات قانونية أو سياسية، ولكن ال يوجد مقابل
 استخدام كلمة »fighter« �ف

ي العربية(.
لهذا المصطلح �ف

ي – اختيار وتطبيق مسجل الضحايا للتعريفات والتصنيفات
القسم الثا�ن

 

ح المنطق المستخدم لختيارها. 22.    عىل مسجل الضحايا وضع معاي�ي واضحة للشمول والستثناء و�ش

وع تسجيل الضحايا. الأنها تعرف »من« و »ما الذي« تغطيه  تحدد معاي�ي الشمول واالستثناء حجم مرسش

ي يتم تسجيلها )مثال: مدنيون فقط أو مقاتلون
 المبادرة. بإمكانهم استخدام معاي�ي كاالأفراد والجماعات ال�ت

 ومدنيون معاً( أو طريقة مقتل الضحية )نوع السالح المستخدم أو نوعية العنف الذي تعرض له. غارة

ي تتم تغطيتها.
ة الزمنية أو الطبيعة الجغرافية للمناطق ال�ت  جوية مثالً( أو الف�ت

مكان عند الحديث  عند اختيار معاي�ي الشمول واالستثناء فعىل مسجل الضحايا أن يكون محدداً قدر االإ

 عن عنارص مثل:

ة الزمنية؛ الف�ت

المنطقة أو المناطق الجغرافية؛

قليم(؛ ي نفس الدولة أو االإ
اع الذي ينم تغطيته )قد تكون هناك عدة نزاعات �ف ف  ال�ف

اع؛ ف ي ال�ف
 االأطراف الفاعلة �ف

 ما إذا كان يتم تسجيل جميع القتىل أو المدنيون فقط أو المقاتلون فقط؛

 جميع أو بعض قطاعات السكان )بناء عىل الدين أو العرق أو االنتماء السياسي مثالً(؛

  والقتىل نتيجة جميع أنواع العنف أو القتىل الذين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة معينة.

ي تناسب السياق والهدف من مبادراتهم.
23.  عىل مسجىلي الضحايا اختيار التعريفات والتصنيفات ال�ت

ومن وع.  المرسش من  الهدف  تالئم  وتعريفات  تصنيفات  اختيار  الضحايا  تسجيل  لمشاريع  وري  الرصف  من 

التعريفات والتصنيفات بشكل كب�ي . ستتأثر  ف النهائي�ي ف  ف والمستخدم�ي للمسجل�ي أن تكون مفهومة   المهم 

وع يهدف لنرسش الوعي بقضية ما أو إظهار المخالفات للقانون أو المساعدة عىل تقديم  بما إذا كان المرسش

 التعويضات الأ� الضحايا عىل سبيل المثال. وعىل نحو مماثل فسيؤثر نوع العنف المسجل وطبيعته )دولي

( عىل التعريفات والتصنيفات المستخدمة. يجب أن يفي اختيار التعاريف أيضاً بأي غرض محدد  أو محىلي

من مسجل الضحايا، مراقبة الفئات الضعيفة )مثل النساء أو االأطفال(.

ي تصميم
ي ستوضع فيها البيانات االأولية عنرصاً أساسياً �ف

 اتخاذ قرار، بشأن كيفية تحديد الفئات المختلفة ال�ت

  مبادرة تسجيل الضحايا.

•
•
•
•
•
•
•



ي مرحلة
ي الحسبان الدعم الذي تقدمه التعاريف والفئات والمصادر المتاحة �ف

 ومن المهم أيضا أن يوضع �ف

ي تنقصها التفاصيل يصعب
ي يفرضها استخدام التقارير ال�ت

 جمع البيانات. فعىل سبيل المثال، القيود ال�ت

ي القتال أم ال(.
ي تتطلب المزيد من المعلومات )مثل ما إذا كان الفرد مشاركاً �ف

 من تطبيق التصنيفات وال�ت

ورة أن يتجنب مسجىلي الضحايا هذه الفئات بالكامل. وبشكل عام، يفضل اختيار ي رصف
 ولكن هذا ال يع�ف

ي أك�ب جمهور ممكن.
ي تزيد من مصداقية وتأث�ي بيانات الضحايا �ف

التعاريف والفئات ال�ت

اع عىل مجموعة سكانية ف ف أو تأث�ي ال�ف  إذا كان تسجيل الضحايا يهدف إل تسليط الضوء عىل تأث�ي سالح مع�ي

 معينة )مثل الرجال أو النساء أو االأطفال(، فمن المستحسن أن يتشاور مسجلو الضحايا ويراجعوا المصادر

ف بها دولياً للتعريفات والفئات. المع�ت

ف عند العمل عىل تطوير هذه الفئات. ف المعني�ي اء القانوني�ي  يوىص بأن يطلب مسجلو الضحايا استشارة الخ�ب

 سيساعدهم ذلك عىل استخدام جميع المفاهيم أو الفئات القانونية المعمول بها بأك�ب قدر من الدقة.

نسان وفهمها أو سياقات مماثلة أوسع يعملون فيها وتؤثر  سيساعد مسجلو الضحايا عىل معرفة حقوق االإ

 أنشطتهم فيها.

ي
 24.    يجب أن يحدد مسجلو الضحايا مجموعة أولية من نقاط المعلومات والفئات والتعاريف قبل البدء �ن

ي عملية التسجيل.
مبادرة تسجيل الضحايا وتطبيقها باستمرار �ن

وع تسجيل الضحايا، ي بداية مرسش
 يجب أن يحدد مسجلو الضحايا الفئات والتعاريف الواجب استخدامها �ف

ي كل
المنتجة ودقتها �ف بيانات الضحايا  ف عىل كيفية تطبيقها. هذا يضمن اتساق   وتدريب جميع الموظف�ي

ي كل مرحلة من مراحل منهجية
ي تصنيف البيانات االأولية �ف

 مرحلة. من المهم تطبيق التعاريف باستمرار �ف
ف ي تحقيق هذا الهدف وجود موظف�ي

 مسجىلي الضحايا، وخاصة أثناء إدخال البيانات ورقابة الجودة. يساعد �ف

ي إدخال البيانات ومراجعة كيفية تطبيق الفئات والتعاريف )انظر المزيد حول إدخال البيانات
ف �ف  مختلف�ي

ي الفصل 2، القسم 3(.
ومراقبة الجودة �ف

ي بداية النشاط مع
ي سياقات متقلبة غالباً. قد ال تتناسب التعريفات والفئات الُمنشئة �ف

 يُسجل الضحايا �ف

تحليل استدعى  إذا  والفئات  التعاريف  تتغ�ي  أن  يمكن  وقت الحق.  ي 
�ف الضحايا  مسّجىلي  سياق  أو   غرض 

ي هذه الحالة، يجب عىل مسجىلي الضحايا إتاحة هذه المعلومات للجمهور. يجب عليهم
 السياق ذلك. �ف

ح سبب تغ�ي التعاريف أو الفئات أو كالهما وتحديد تاريخ التغي�ي بالضبط. �ش

 

 25.  يجب أن يكون لدى مسّجىلي الضحايا خيار وصف المعلومات بأنها »غ�ي مؤكدة« أو »مؤقتة« عند

عدم توفر معلومات كافية لتخاذ قرار واضح.

ي تش�ي إل حالة قتال الفرد، خاصًة إذا كانت معلومات المصدر
 غالباً ما يصعب تحديد فئات مثل تلك ال�ت

ي جماعة مسلحة معروفة أو إذا كان منتسباً إليها. يمكن
 غ�ي كاملة أو غ�ي واضحة حول تفاصيل تورط الفرد �ف

ي أي مكان آخر: قد يُشكل تحديد ما إذا كان تصنيف الفرد بالغاً أم طفالً.
ف أيضاً �ف  أن ينطبق عدم اليق�ي

إحدى طرق التعامل مع ذلك هي إنشاء إجراءات أو منتديات داخلية لمناقشة الحاالت الصعبة.
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يكون من الأنه قد  بيانات غ�ي مؤكدة  نقاط  المكتملة مع  دخاالت غ�ي  االإ الحفاظ عىل مراجعة  المهم   من 

ي جمع صورة أكمل الأثر العنف. من الممارسات الجيدة
 الممكن تأكيد هذه التفاصيل الحقاً. كما أنها مهمة �ف

محددة«، “غ�ي  أو  مؤكدة«  »غ�ي  أنها  عىل  داخلها(  محددة  تفاصيل  )أو  الحاالت  عالمة عىل هذه   وضع 

البيانات جميع  بتخزين  دخاالت  االإ تخزين هذه  يسمح  المؤكدة.  الحاالت  عن  منفصل  بشكل  إدراجها   أو 

اع ف  والمصادر المتاحة، عىل أمل إضافة المزيد من المعلومات الحقاً. قد يكون ذلك ممكناً عندما ينتهي ال�ف

ي مثل هذه الحاالت.
ويمكن إجراء المزيد من التحقيق �ف

26.  يجب أن يفحص مسجلو الضحايا قضايا التصنيف عند إنشاء قاعدة بياناتهم.

 يجب تصميم قاعدة بيانات لتسجيل الضحايا بحيث ال تستبعد أي معلومات ذات صلة. يمكن أن يحدث

 هذا االستبعاد إذا كان هيكل قاعدة البيانات دقيقاً جداً أو ثابتاً بالنسبة لنوع البيانات المكتسبة. عىل سبيل

 المثال، قد تستبعد قاعدة البيانات حيث تتطلب فئة »العمر« عدداً محدداً من السنوات لتصنيف االأفراد

 الذين لم يعرف عمرهم بالضبط. يعد استخدام خيارات أك�ش مرونة )مثل »الكبار« أو »الطفل« أو »غ�ي

ي عمر محدد( طريقة مفيدة لزيادة التفاصيل إل أق� حد والسماح
 معروف«، باالإضافة إل خيار الدخول �ف

مكان أمراً ذا قيمة، ولكن يجب أن يحرص مسجلو الضحايا عىل  بإجراء تحليل مفيد. يعد تحري الدقة قدر االإ

 عدم جعل تسجيل المعلومات المتوفرة لديهم أصعب من الالزم. وذلك قد يعيق تحليلهم ويحد من

ي وقت الحق.
قدرتهم عىل استخدام قاعدة البيانات استخداماً جيداً �ف

أ مسجالت الضحايا قواعد بياناتها حول أوسع مستويات التفاصيل المفيدة لكل نقطة بيانات،  يجب أن تُنسش

ي حال توفرها. عىل سبيل المثال، يمكن لمسجل الضحايا
 مع توف�ي خيارات لتسجيل بيانات أك�ش تفصيالً �ف

مثل فئات  االأوسع  المستوى  يستخدم  قد  الحادث.  ي 
�ف المستخدم  السالح  نوع  لتسجيل  فئات   إنشاء 

ة« أو »االأسلحة الكيميائية«. إذا كان المسجل يعرف نوع االأسلحة  »االأسلحة المتفجرة« أو »االأسلحة الصغ�ي

ي فئة فرعية اختيارية. فعىل سبيل المثال، إذا ُقتل شخص بقنبلة
 المحدد، فيمكنه إضافة هذه المعلومات �ف

ي الفئة الفرعية المناسبة من »االأسلحة المتفجرة«.
برميلية، فيمكنه الدخول �ف

 

ي مجهول ي حالة وجود رفات ب�ش
 القسم الثالث – تسجيل الضحايا �ن

الهوية والمفقودين

 27.  يجب أن يسجل مسجلو الضحايا وفيات الأفراد الذين لم تحدد هويتهم، إىل مستوى التفاصيل

 الممكنة.

اع المسلح أم بعده.  يصنف الفرد عىل ف ي ذلك جثث بأكملها، سواًء أثناء ال�ف
ي، بما �ف  يمكن اكتشاف رفات برسش

ي حال لم تستطع السلطات المختصة تحديد هويته بشكل صحيح. وال يزال بإمكان
 أنه »مجهول الهوية«، �ف

 مسّجىلي الضحايا تسجيل المعلومات المتاحة حول مكان الوفاة ووقتها وسببها إذا كانت معروفة ح�ت من

ف الضحايا ف ب�ي ي التمي�ي
 دون تعريف محدد كاسم شخص أو تاريخ ميالد. يمكن أن تساعد هذه التفاصيل �ف

ي ال تتوفر معلوماتها الشخصية عىل الفور.
 ال�ت



ي مرحلة
اع، وكذلك لتحديد هويتهم المحتملة �ف ف  هذه المعلومات مهمة لتتبع العدد االإجمالي لضحايا ال�ف

آخر حول مكان  ي 
�ف الموجودة  المعلومات  مع  تجميعها  عند  المثال  اع. فعىل سبيل  ف ال�ف بعد  ربما   الحقة، 

عن البيانات  هذه  تكون  أن  يمكن  حيث  لالأشخاص،  معروف  مكان  آخر  أو  عنها  المبلغ  االختفاء   ظروف 

الهيئات المجهولة مفيدة أيضاً لسلطة مالئمة للتعرف عليها.

التفاصيل حول ظروف  قد يؤدي عدم معرفة هوية الشخص إل زيادة صعوبة الحصول عىل مزيد من 

ي
 الوفاة المحددة. ومع ذلك، فإن ترك بعض الفئات فارغة أو »غ�ي معروفة« ال يؤثر عىل البيانات االأخرى ال�ت

ي إجراء مزيد من التحقيقات حينما يسمح السياق بذلك.
جعها قاعدة البيانات وتساعد �ف تس�ت

 28.  يجب عىل مسجىلي الضحايا الرجوع إىل قواعد البيانات الخارجية بشأن الأشخاص المفقودين أو

ي اكتشاف ما إذا كانوا ضحايا أم ل.
يقومون بأنفسهم بتأليف قائمة، للمساعدة �ن

 االأشخاص المفقودون هم االأشخاص الذين أُبلغ عن فقدهم أو الذين ليس لدى عائالتهم أي أخبار عنهم.

ي عداد المفقودين ح�ت يحدد مكانهم وأحوالهم أو تأكيد وفاتهم. تعمل بعض المنظمات، مثل
 يظلون �ف

 منظمات حركة الصليب االأحمر والهالل االأحمر أو اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، عىل تسجيل االأشخاص

 الذين أُبلغ عن اختفائهم. يمكن لبعض مسجىلي الضحايا االحتفاظ بقواعد بيانات االأشخاص المفقودين.

ي
المساعدة �ف المفقودين، حيث يمكنهم  االأشخاص  البحث عن  ي 

 وقد تساعد مبادرات تسجيل الضحايا �ف

. ف ي وضع مع�ي
إنشاء قوائم شاملة لجميع االأشخاص المفقودين �ف

من مدعوماً  المختصة،  السلطات  تحقيق  الحال  طبيعة  ي 
�ف مفقود  شخص  وفاة  عىل  التأكيد  يتطلب   قد 

ورة. المنظمات المعنية االأخرى عند الرصف

االفصل الثالث: التعريفات والتصنيفات    35  |  



                                             EVERYCASUALTY  | معاي�ي تسجيل الضحايا  |  36

ي رسيالنكا
لها المقصوف �ف ف  امرأة تقف داخل م�ف
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 المقـدمــة

رين والشهود. ف والسكان المترصف  يؤكد هذا الفصل عىل أهمية أمن أصحاب المصلحة. وهذا يشمل الموظف�ي

ام به من مسؤولياتهم لضمان أمن جميع أصحاب ف ح سبب وكيفية ما ينبغي عىل مسجىلي الضحايا االل�ت  ويرسش

عيتها من أجل أن يجمع مسجىلي  المصلحة وتحقيقه. إن تطبيق هذه المعاي�ي يدعم جودة البيانات و�ش

الضحايا البيانات ويحفظونها بطريقة مناسبة.

نهج باتباع  المعاي�ي  هذه  توىصي  الضحايا.  لمسجىلي  متاحة  والموارد  االأمن  من  مختلفة  مستويات   توجد 

ي وضع سياسة أمنية. يسمح هذا لمسجىلي الضحايا بتكييف نهجهم بالطريقة االأك�ش مالئمة
 تقدير وتقييم �ف

ي يواجهونها. وبوجه عام، يجب عىل مسجىلي الضحايا الحد من أهدافهم أو
 وفقاً للقيود والتهديدات ال�ت

ايد( عىل إعادة ف ة )مثل العنف الم�ت هم الظروف المتغ�ي هم االأمنية عندما تج�ب  أنشطتهم بدالً من معاي�ي

تقييم سالمة عملهم.

ي قبل بدء
 وتهدف هذه المعاي�ي االأمنية إل زيادة وعي مسجىلي الضحايا بأهمية التخطيط والتقييم االأم�ف

ي جمع البيانات دون تخطيط ووضع ترتيبات أمنية مناسبة، فإن أمن
 أنشطتهم. فإذا بدأ مسجلو الضحايا �ف

، ف  بياناتهم سيتعرض للخطر. وهذا بدوره يشكل خطراً عىل سالمة من قدموا المعلومات، وكذلك الموظف�ي

الذي يعملون فيه. ومثل أي جانب آخر من جوانب تسجيل الضحايا، فإن  وربما المجتمع االأوسع نطاقاً 

وري لنجاحها. وعىل مسجىلي الضحايا وضع تداب�ي أمنية  التخطيط للنواحي االأمنية قبل بدء االأنشطة أمر رصف

لبياناتهم مع منهجيتهم.

 كما سيؤدي تنفيذ هذه المعاي�ي إل تشجيع مستويات أعىل من مشاركة البيانات. وسيؤدي هذا إل تعزيز

ي أمر أساسي
 التعاون وبالتالي إنتاج المزيد من البيانات المنسقة والموثوقة. فالقدرة عىل ضمان االأمن الكا�ف

ي المجال.
ف المنظمات وتشجيع التعاون والمشاركة �ف لبناء الثقة ب�ي

ي يجب أن توّجه وضع أي سياسة أمنية لمسجىلي
ي هذا الفصل المبادئ االأساسية ال�ت

 ويعرض القسم االأول �ف

الضحايا.

المخاطر وكيفية حدوث  االأفراد  عن  المعلومات  بحفظ  المرتبطة  الكامنة  المخاطر  ي 
الثا�ف القسم   ويبحث 

طوال دورة تسجيل الضحايا. ويقدم توصيات حول كيفية تقييم هذه المخاطر.

 ويوضح القسم الثالث معاي�ي حماية مسجىلي الضحايا. ويركز عىل طرق قيام مسجىلي الضحايا بالتخفيف

ف للخطر. ي يتعرضون لها، فال ينبغي لتسجيل الضحايا أن يعرّض الموظف�ي
من المخاطر ال�ت

 ويركز القسم الرابع بصورة أك�ش تحديداً عىل الجوانب الرئيسية لتخطيط وتنفيذ أمن البيانات. ويضمن، عىل

ي سياقات مختلفة والأغراض مختلفة، أن يقوم مسجلو الضحايا جميعهم بطرح االأسئلة
 الرغم من العمل �ف

الالزمة واالإجابة عنها قبل بدء نشاط تسجيل الضحايا.

ي المعاي�ي المهنية للجنة الدولية للصليب
، يُنَصح مسجلو الضحايا بالنظر �ف  وباالإضافة إل هذه المعاي�ي

معلومات )إدارة   6 والفصل  الحماية(  أنشطة  ي 
�ف الشاملة  )المبادئ   1 14الفصل  الحماية.  الأنشطة   االأحمر 

الحماية الحساسة( لهما أهمية خاصة.

 

14https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-
humanitarian-and-human-rights 



ي تسجيل الضحايا
ي تقوم عليها المعاي�ي الأمنية �ن

القسم الأول – المبادئ ال�ت

  تم تحديد المبادئ التالية باعتبارها االأك�ش صلة بهذا المجال من الممارسة وبالتالي ترد هنا بمزيد من التفصيل:

ار”. يجب أن يضع مسجلو الضحايا سياساتهم الأمنية المتعلقة بالبيانات وفقاً لمبدأ “عدم الإرصن

ار. وهذا مبدأ أساسي  وينبغي أن تتوافق جميع القرارات المتخذة بشأن االأمن مع مبدأ عدم االإرصف

ي صميم نشاط تسجيل الضحايا، بل وأك�ش من ذلك فيما يتعلق باالأمن.
يجب أن يكون �ف

ي إل تقييمات دورية ومنهجية للمخاطر. فهذه
ار أن يستند أي قرار أم�ف ي مبدأ عدم االإرصف

 ويقت�ف

ورية لتحديد التهديدات الناشئة واالستعداد لتبعاتها المحتملة. التقييمات رصف

وتوكولت الأمنية بالنسبة للجماه�ي  ويجب تنفيذ درجة معينة من الشفافية فيما يتعلق بال�ب

الرئيسية المحددة.

ف  ويجب تحديد نطاق الشفافية عندما يتعلق االأمر بالتداب�ي االأمنية. مسجلو الضحايا غ�ي مطالب�ي

ي كيفية إفادة الشفافية
ي مع الجمهور. ومع ذلك، فعليهم التفك�ي �ف

 بمشاركة كامل إطارهم االأم�ف

مع جماه�ي محددة الأنشطتهم.

ي يواجهونها والسبل
ف مع موظفيهم بشأن المخاطر ال�ت  وينبغي أن يكون مسجلو الضحايا شفاف�ي

ف مع مصادرهم يكونوا شفاف�ي أن  المخاطر. ويجب  التخفيف من هذه  المنظمة  بها  تحاول  ي 
 ال�ت

ح ماهية البيانات ي يسهمون بها. ويتضمن ذلك �ش
 حول كيفية استخدام المنظمة للمعلومات ال�ت

ي سيتم مشاركتها أو الكشف عنها. وبالنسبة لبقية المجتمع والجمهور العام، تتأ�ت
 الشخصية ال�ت

ي المعرفة، ولكن يجب
رين الحق �ف  الشفافية من خالل توف�ي الوصول إل البيانات. وللسكان المترصف

ي خصوصية االأشخاص الذين تخصهم البيانات.
موازنة ذلك الحق دائماً مع الحق �ف

هم ف عىل إجراء تقييم مستقل لفعالية تداب�ي ف النهائي�ي  وقد يشجع مسجلو الضحايا المستخدم�ي

أنواع عن  الكشف  منهم  يتطلب  قد  ما  وهو  بياناتهم،  مع  أك�ب  تفاعل  تشجيع  وبالتالي   االأمنية، 

من بعض  لمشاركة  استعداد  الضحايا عىل  يكون مسجلو  أن  ويجب  يستخدمونها.  ي 
ال�ت  االأدوات 

 بروتوكوالتهم لبناء الثقة مع االآخرين الذين يريدون تبادل البيانات معهم. فعىل سبيل المثال،

ي واحتمالية تعرض البيانات للخطر.
اق أم�ف ي حالة حدوث اخ�ت

وتوكول �ف ح ال�ب قد يحتاجون إل �ش

ي جميع الأوقات عمن قد تعرضهم بياناتهم للخطر.
ومسجلو الضحايا مسؤولون �ن

ي يجمعها مسجلو الضحايا، فإنهم يتحملون مسؤولية دائمة عن حماية
 ونظراً لطبيعة البيانات ال�ت

ة. ويرتبط هذاالمبدأ  مصادرهم، وموظفيهم، وأصحاب المصلحة االآخرين المتأثرين بصورة مبا�ش

ار”. ويتم تنفيذ هذه المسؤولية بتطبيق مبدأ الشفافية. ارتباطاً وثيقاً بمبدأ “عدم االإرصف
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ي جميع االأوقات عن أولئك الذين قد يتأثروا ببياناتهم.
ف �ف  ويجب أن يكون مسجلو الضحايا مسؤول�ي

ف المعني�ي المصلحة  وإبالغ جميع أصحاب  أمنية  إجراءات  أنهم مسؤولون عن وضع  ي 
يع�ف  وهذا 

إدراك المخاطر. وعند  للتخفيف من هذه  الموجودة  الوسائل  يواجهونها، وكذلك  ي 
ال�ت  بالمخاطر 

بشأن الشفافية  الضحايا مسؤولية  عاتق مسجىلي  يقع عىل   ، ي
االأم�ف إطارهم  ي 

�ف أمنية  ثغرة   وجود 

 هذا االأمر وإبالغ أولئك الذين قد يتأثروا بها بأفضل طريقة ممكنة. وعىل الرغم من أن البعض قد

عيتهم، فال ينبغي أبداً أن يكون لهذا وتوكول سيرصف برسش ي ال�ب
بالغ عن وجود خرق �ف  يعتقد أن االإ

الشاغل االأولوية عىل أصحاب المصلحة.

ي – المخاطر وعملية تسجيل الضحايا
القسم الثا�ن

الذين الأشخاص  أمن  لضمان  للمخاطر  مستمراً  تقييماً  الضحايا  مسجلو  يجري  أن  يجب   .29 

ي أنشطة تسجيل الضحايا خاصتهم.
كونهم �ن ي�ش

الضحايا. تسجيل  أنشطة  فيه  تُنّفذ  الذي  للوضع  مستمر  تقييم  إل  كافة  االأمنية  االأطر  تستند  أن   يجب 

ي االعتبار غرض مسجل الضحايا، ويجب عليه، بدوره، أن يرشد تعديالت
 ويجب أن يأخذ هذا التقييم �ف

التقييمات وسيلة جيدة ليقوم مسجلو الضحايا برسم خريطة المخاطر اته. وهذه   هذا الغرض أو تغي�ي

ي غالباً ما يتم تجاهلها.
والتهديدات المختلفة المرتبطة بنشاطهم. ويشمل هذا التهديدات القانونية، ال�ت

ي بيئة نزاع نشط غ�ي مستقر بصورة خاصة. ونظراً الأن ظروفهم االأمنية
 ووضع مسجلو الضحايا العاملون �ف

، من االأهمية بمكان أن يقوموا بإجراء تقييمات أمنية وبوضع سياسات وفقاً لذلك.  ستكون عرضة للتغي�ي

ي قد تتعرض
ف البيانات ال�ت  فعىل سبيل المثال، يجب أن يكون لدى مسجىلي الضحايا إجراءات مطبقة لتأم�ي

للهجوم. وقد يتضمن ذلك تقرير كيفية تقليل البيانات بحيث ال يمكن للمهاجم استخدامها.

 ويجب أن يضمن مسجلو الضحايا سالمة من يساهمون بالبيانات وأمن معلوماتهم. ويجب عليهم أيضاً

ي
�ف ذلك  وإدراج  ونشاطها،  المنظمة  لهم عىل  المعلومات  مقدمي  تأث�ي سلوك  احتمالية  كيفية  ي 

�ف  التفك�ي 

 تقييمات المخاطر الخاصة بهم. فعىل سبيل المثال، قد يلفت مقدمو المعلومات انتباه الجهات الفاعلة

المناهضة الأنشطة مسجىلي الضحايا، مما يعرض موظفيها وبياناتها للخطر.

ي يجمعونها.
30.  ويجب عىل مسجىلي الضحايا تحليل المخاطر المرتبطة بنوع البيانات ال�ت

ي التأث�ي الذي قد تحدثه طبيعة
ف بياناتهم، يجب عىل مسجىلي الضحايا النظر �ف ي كيفية تأم�ي

 وقبل التفك�ي �ف

ي أنه يجب عىل
ي جمعها، والذين سيستخدمونها. هذا يع�ف

ي حد ذاتها عىل جميع من شاركوا �ف
 هذه البيانات �ف

ثنية.  مسجىلي الضحايا تقييم مخاطر جمع أنواع معينة من البيانات – عىل سبيل المثال، معلومات حول االإ

ي
ال�ت بالبيانات  المرتبطة  االأمنية  والتهديدات  المخاطر  من  بينة  عىل  الضحايا  مسجلو  يكون  أن   ويجب 

بيانات تسجيل  يكون  ال  قد  المثال،  سبيل  فعىل  البيانات.  جمع  قبل  بعناية  يراجعونها  وأن   يجمعونها، 

ايد ف اتيجية مناسبة عىل الدوام، إذ يمكن أن يؤدي إل تعرض المصدر لتهديد م�ت  إضافية محددة للهوية اس�ت

ي
التفاصيل ال�ت بالنسبة لمسجىلي الضحايا تقييم مستوى   إذا لم تتم إدارته بصورة صحيحة. ومن الهام 



ي االعتبار. فهذا يساعد عىل ضمان أال يكون لهذه البيانات آثار
ار” �ف  يجمعونها مع وضع مبدأ “عدم االإرصف

البيانات متوافقة مع االأهداف النهاية، يجب أن تكون معالجة  ي 
بها. و�ف الذين ساهموا   ضارة عىل أولئك 

البيانات االأد�ف فحسب من  الحد  الضحايا معالجة  أن يضمن مسجلو  الضحايا. ويجب   المعلنة لمسجل 

 الالزمة لتحقيق هذه االأهداف، وخاصًة البيانات الشخصية.

 ال يزال من الممكن أن يعرض تسجيل الشهادة الشاهد للخطر وح�ت وإن تم تسجيل شهادته دون الكشف

ي يقدمها عىل الرغم
 عن هويته. فغالباً ما يكون من السهل تحديد هوية الشاهد من خالل المعلومات ال�ت

الحماية. وينبغي الهوية  السجل مجهول  يوفر  الحاالت، ال  ي مثل هذه 
الكشف عن هويته. و�ف  من عدم 

 تقييم المخاطر المرتبطة بالشهادة مجهولة الهوية قبل تقرير توثيقها. وينبغي عدم النظر إل إخفاء الهوية

ي إخفاء هويته. وينبغي
ام رغبة الشاهد �ف  عىل أنه وسيلة فعالة تلقائية لحماية الشاهد. بل وسيلة الح�ت

ي مشكالت المخاطر والخصوصية عند جمع المعلومات المتاحة وإعادة
 عىل مسجىلي الضحايا النظر أيضاً �ف

ها علناً. نرسش

عىل بناًء  استبعادها  أو  جمعها  يتم  البيانات  أنواع  أي  تقييم  الضحايا  مسجىلي  عىل  وينبغي   .31 

ي يمكنهم ضمانها والحاجة إىل الحتفاظ بهذه المعلومات.
مستويات الحماية ال�ت

مسجلو يتمكن  لم  وإن  تباعاً.  الحماية  مستوى  يزيد  أن  يجب  المفصلة،  البيانات  من  المزيد   ومع جمع 

قاموا من  تعرض  أن  يمكنها  إذ  معينة  معلومات  جمع  عدم  فينبغي  مالئمة،  حماية  توف�ي  من   الضحايا 

بجمعها، ومن قاموا بتقديمها، أو االآخرين للخطر.

، والقرابة، ثنية، والميل الجنسي  وهذا التقييم هام بصفة خاصة عند جمع بيانات حساسة عن الدين، واالإ

. ويمكن لمثل هذه البيانات أن تكون ف ي غالباً ما يتعرض االأشخاص عىل أساسها للتمي�ي
 عىل سبيل المثال، وال�ت

اع عندما تثبت الحقيقة وتبدأ جهود المصالحة. ومعظم هذه البيانات ف ي أوضاع ما بعد ال�ف
 بالغة االأهمية �ف

ي أول فرصة،
نجاح هذه الجهود قد تضيع دون رجعة إذا لم يتم جمعها �ف ورية الإ ي يمكن أن تكون رصف

 ال�ت

اع. وبالتالي قد تكون هناك دوافع قوية لقيام مسجىلي الضحايا بجمع ف ي أثناء ال�ف
 وقد تكون هذه الفرصة �ف

 معلومات حساسة للغاية. مع ذلك، يجب أن يجمع مسجلو الضحايا البيانات الالزمة الأهدافهم المحددة

. وإن لم يكن بمقدورهم ضمان هذه الحماية، فإن ي
ي السياق المع�ف

ي يمكن لهم حمايتها �ف
 فحسب وال�ت

عليهم تنقيح هذه االأهداف.

ف ضد االأشخاص. كما يمكن  وتتضمن المخاطر المرتبطة بالبيانات الحساسة التالعب بها أو استخدامها للتمي�ي

از أو ح�ت القتل خارج نطاق القضاء. وتستدعي هذه المخاطر ف ي أعمال إجرامية مثل االب�ت
 أن تُستخَدم �ف

ي تقرير جمع هذه البيانات أو استبعادها. كما تتطلب درجة عالية من التدقيق
ام الحيطة الشديدة �ف ف  ال�ت

ورياً أو متناسباً مع االأهداف أو االأغراض المعلنة لمعالجة  فيما يتعلق بما إذا كان جمع هذه البيانات رصف

البيانات.

ي يتم جمعها يعتمد عىل مسجىلي الضحايا، إال أن
 وعىل الرغم من أن القرار المتعلق بماهية البيانات ال�ت

ي المجال وتسهيل تبادل البيانات
 هذه المعاي�ي تش�ي إل خط أساس يهدف إل تنسيق مجموعات البيانات �ف

ي توىصي هذه المعاي�ي
. ويشمل الحد االأد�ف من المعلومات ال�ت ف ف النهائي�ي ف مسجىلي الضحايا والمستخدم�ي  ب�ي

:  مسجىلي الضحايا بجمعها ما يىلي
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عدد القتىل

موقع الحادث

تاريخ الحادث

مصدر المعلومات. 

كما توىصي المعاي�ي بجمع البيانات التالية عند توفرها:

أسماء الضحايا، وأعمارهم، وأجناسهم

وسيلة قتل الضحايا

والجهات الفاعلة المشاركة.

انظر مقدمة هذه المعاي�ي للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول نقاط المعلومات.

ماهية تحديد  عليهم  وينبغي  تتغ�ي  المخاطر  بأن  دراية  الضحايا عىل  يكون مسجلو  أن   32.  ويجب 

المخاطر المرتبطة بكل مرحلة من مراحل دورة تسجيل الضحايا.

ي عملية تسجيل الضحايا:
، هناك خمسة عنارص محددة �ف ي الفصل 2 من هذه المعاي�ي

 وكما يتضح �ف

جمع المعلومات

تقييم المصادر

ثبات أدلة االإ

إدخال البيانات

والمراقبة الداخلية للجودة.

تيب – سيكون ورة بهذا ال�ت ي هذه العنارص المختلفة – ليس بالرصف
 وحالما يحرز مسجلو الضحايا تقدماً �ف

من مختلفة  أنواع  أو  مستويات  تتطلب  فإنها  وبالتالي  مختلفة.  ضعف  نقاط  يجمعونها  ي 
ال�ت  للمعلومات 

 االنتباه. فعىل سبيل المثال، يحدد مسجلو الضحايا الذين يقومون بالتحقيق عىل االأرض نمطاً عاماً، وهو

لخطر شديد. تلك(  الجمع  بنقطة  )محصورة  البيانات  من  ة  كميات صغ�ي تتعرض  الجمع  نقطة  عند   أنه 

ايد من الخطر، إال أن هذا الخطر ينطوي ف  وعندما يصل االأمر إل مرحلة تخزين البيانات، يقلل االأمن الم�ت

عىل كميات أك�ب من البيانات.

ف المنهجيات. فعىل سبيل المثال، يتطلب تسجيل الضحايا عن طريق تعهيد الجموع  كما يختلف الخطر ب�ي

ورة بالغرض من منظمتهم ي ال ترتبط بالرصف
ة من المعلومات ال�ت  من مسجىلي الضحايا التعامل مع كميات كب�ي

تعهيد بمنهجية  يعملون  الذين  الضحايا  مسجىلي  عىل  أنه  هذا  ي 
ويع�ف بها.  االحتفاظ  ي 

�ف يرغبون  ال  ي 
 وال�ت

ي طياتها مخاطر لمصادرهم.
ي تحمل �ف

 الجموع 15إدارة البيانات غ�ي المرغوبة ال�ت

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

بالغ عن حادث كانوا شهوداً عليه أو ضحاياه. ويكون ذلك ممكناً من خالل مشاركة البالغات النصية أو المصورة أو15  يسمح تعهيد الجموع لالأشخاص بالإ
نت. ن�ق ي أو أي شبكة خلوية ُمختارة أو منصة عىل الإ

و�ف لك�ق يد الإ مقاطع الفيديو ع�ب ال�ب



ة من شهودهم عىل كافة الأغراض  33.  ويجب عىل مسجىلي الضحايا الحصول عىل الموافقة المستن�ي

ي سيستخدم فيها مسجلو الضحايا بياناتهم لأجلها.
ال�ت

 وعند تسجيل شهادة – سواء كانت مجهولة الهوية أم ال – ينبغي عىل مسجىلي الضحايا أن يوضحوا للشهود

أن ويمكن  كل غرض محدد.  موافقتهم عىل  يحصلوا عىل  وأن  معلوماتهم  تخطيطهم الستخدام   كيفية 

الدعوة، أو استخدامها الأغراض  تقرير،  ي 
ها �ف أو نرسش بياناتهم،   يشمل هذا تخزين شهاداتهم عىل قاعدة 

المرتبطة المخاطر  ماهية  للشهود  يوضحوا  أن  الضحايا  مسجىلي  عىل  ينبغي  كما  محكمة.  إل  إحالتها   أو 

دالء بشهاداتهم. ومن الهام للغاية أن يتأكد مسجلو الضحايا من أن الشهود يفهمون هذه المخاطر.  باالإ

الموافقة المخاطر. وعند طلب  الشهود’ لتحمل هذه  ام استعداد  الضحايا اح�ت  ومع ذلك، عىل مسجىلي 

كان إذا  إال  الموافقة  ي سحب هذه 
الشهود بحقهم �ف إعالم  أيضاً  الضحايا  ة، يجب عىل مسجىلي   المستن�ي

إل الموافقة  البيانات بموجب  إحالة  يتم  إن  ما  المثال،  بالفعل. فعىل سبيل  البيانات   قد تم استخدام 

ي القانون.
المحكمة، فإنه ال يمكن سحبها باستثناء ما هو منصوص عليه �ف

كتابية نماذج  ذلك  يشمل  وقد  ة.  المستن�ي للموافقة  إجراءات  وضع  الضحايا  مسجىلي  جميع  عىل   ويجب 

وموقعة اعتماداً عىل تقييم المخاطر.

الضحايا تسجيل  خالل  من  المجمعة  للبيانات  الممكنة  االستخدامات  لجميع  شاملة  قائمة  أي   وستكون 
وفقاً ة  المستن�ي للموافقة  بهم  خاصة  إجراءات  استحداث  الضحايا  مسجىلي  عىل  وينبغي  جداً.   طويلة 

ي يخططون
ة عىل جميع االستخدامات المحددة ال�ت  الأهدافهم. ويجب أن تنص إجراءات الموافقة المستن�ي

ي يتم جمعها. وهذا أمر مطلوب، ح�ت وإن لم تكن بعض االستخدامات فورية
 لها بخصوص البيانات ال�ت

اع. ويمكن أن تشمل هذه االستخدامات: النرسش ف ي التمويل أو حالة ال�ف
وطة بتطورات معينة �ف  وقد تكون مرسش

ي
ف �ف ، أو إحالة البيانات إل آلية عدالة انتقالية أو المحكمة16: أو مشاركتها مع العامل�ي  الفوري أو المستقبىلي

نسان. ي مجال حقوق االإ
ي أو �ف

نسا�ف   المجال االإ

 وقد يكون من الصعب إيجاد الشهود مجدداً للحصول عىل موافقتهم عىل استخدام جديد لبياناتهم، لذا

. وعىل أي حال، يتطلب تسجيل الضحايا ي النموذج االأصىلي
 ينبغي إدراج جميع االستخدامات المخطط لها �ف

ة، والرصيحة عىل جميع ة أن يمنح الشهود موافقتهم الحرة، والمستن�ي  الذي يعتمد عىل الشهادات المبا�ش

هذه االستخدامات المخطط لها.

ة من الشهود جزء من أخالقيات مسجىلي الضحايا ومن أفضل الممارسات.  والحصول عىل موافقة مستن�ي

ة بصورة صحيحة، يحتاج مسجلو الضحايا إل ضمان أن الموافقة قد ُمِنَحت  وللحصول عىل موافقة مستن�ي

جمة من الوثيقة باللغة فم به. والتوصية العامة هي منح الشهود نسخة م�ت  من شخص يفهم تماماً ما يل�ت

ح مسجلو الضحايا ي عندما يرسش
جم شفوي أو وسيط ثقا�ف ي يفضلونها. وبدالً عن ذلك، ينبغي حضور م�ت

 ال�ت

ي ستتم لشهاداتهم. ومن الهام أيضاً أن
 الوثيقة للشهود، باالإضافة إل جميع االستخدامات المختلفة ال�ت

ح للشهود كيف وم�ت يمكنهم سحب موافقتهم. يُوضَّ
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ي هذه الحالة يكون من المفيد تحديد ما إذا كان ممكناً إحالة الشهادة إىل النيابة أو الدفاع، أو كليهما.16
�ف
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غاثة الإ مجاىلي  ي 
�ن للدعم  الآخرين  ن  المقدم�ي بأنشطة  لمام  الإ الضحايا  مسجىلي  عىل  وينبغي   .34 

إليهم الشهود  توجيه  إعادة  يمكنهم  منطقة عملهم، وذلك ح�ت  ي 
�ن نسان  الإ نسانية وحقوق   الإ

الجتماعية النفسية  شكاليات  والإ والغذاء  والتعليم،  المأوى،  مثل:  إشكاليات،   )بخصوص 

  والدعم(.

 وقد يتلقى مسجلو الضحايا أسئلة حول الدعم من الشهود والسكان المتأثرين بالعنف الذين يعملون معهم.

ينبغي عليهم أنه  إال  تلبية هذه االحتياجات،  المتوقع من مسجىلي الضحايا  أنه من غ�ي  الرغم من  وعىل 

 حيثما أمكن ذلك العمل كنقطة اتصال لمساعدة الناس للوصول إل مزيد من الدعم.

 وينبغي عىل مسجىلي الضحايا محاولة وضع خريطة بمكان وجود مقدمي الخدمات االآخرين )من الدولة،

إنشاء عىل  ف  ك�ي ال�ت عليهم  وينبغي  منطقتهم.  أو  مكانهم  ي 
�ف  ) ي

المد�ف والمجتمع  العالمية،   والمنظمات 
نسانية مصدراً االإ الشؤون  لتنسيق  المتحدة  االأمم  يكون مكتب  المنظمات. وقد  إحالة مع هذه   مسارات 

ي مناطق االأزمات.
مفيداً لمعلومات االتصال حيث يقوم بإجراء عمليات تحديد المكان هذه �ف

القسم الثالث – معاي�ي السالمة لموظفي تسجيل الضحايا17

أو ي  كتا�ب عقد  خالل  من  ن  بالموظف�ي عالقتهم  بوضوح  يحددوا  أن  الضحايا  مسجىلي  عىل  ينبغي   .35 

شفوي، ويجب أن يستلزم منهم ال�ية والح�ية.

بجميع تربطهم  ي 
ال�ت العالقة  بوضوح  يحددوا  أن  الضحايا  مسجىلي  عىل  ينبغي  الظروف،  جميع  ي 

 و�ف

ي يمكنهم توقع الحصول
ف ونوعية الحماية ال�ت ثبات حقوق الموظف�ي وري الإ  موظفيهم. وجود العقود رصف

أثناء عبها  ي سيحصلون 
ال�ت الحساسة  المعلومات  مع  ف  الموظف�ي تعامل  كيفية  تُعرّف  أيضاً  العقود   عليها. 

ف صاحب العمل وموظفيه. أ العقد سلسلة مسؤولية قانونية ب�ي عملهم. ينسش

القيام ملزم  شفوي  عقد  أو  مكتوب  عقد  شكل  عىل  العالقة  هذه  تعريف  ف  ب�ي ما  الخيار  اتخاذ   يتطلب 

الطرف المكتوب  العقد  يُعرّض  أن  احتمال  االعتبار  ف  بع�ي االأخذ  الضحايا  للمخاطر. عىل مسجىلي   بتقدير 

ف بوجود عالقة بينهم. إذا لم يكن مسجل الضحايا قادراً عىل حماية هذه  المتعاقد معه للخطر الأنه يع�ت
ف الموظف�ي ويحمي سالمة  تماماً  كالمكتوب  الشفوي ملزم  العقد  العقد.  المناسب كتابة   الوثائق فمن غ�ي 

جسدياً. لكنه قد ال يكون كافياً لضمان �ية البيانات الشخصية الحساسة.

لكيفية واضحة  قواعد  وضع  خالل  من  مصادرهم  سالمة  ضمان  الضحايا  مسجىلي  فعىل   وبالمقابل 

سيمنع وهذا  العقد.  ي 
�ف للحرصية  وبند  الرسية  بند  ف  تضم�ي المهم  من  لبياناتهم.  ف  الموظف�ي  استخدام 

فصاح عن المعلومات من خالل قنوات أخرى غ�ي مسجل الضحايا. وهذا مهم ف من االإ ف السابق�ي  الموظف�ي

. ف خصوصاً عند العمل مع الصحفي�ي

«. لأغراض17 ف  نظراً لأن عدداً من مسّجىلي الضحايا يستخدمون تعهيد الجموع لجمع المعلومات، من الهام التصدي لمسألة تعريف مصطلح »الموظف�ي
ي إطار مبادرة تعهيد الجموع. »الموظف/

« عىل أي فرد يتطوع بتقديم المعلومات لمسّجل الضحايا، خاصًة �ف ف ، ل ينطبق وضع »الموظف�ي هذه المعاي�ي
، ف العامل�ي ذلك  ي 

�ف بما  منها  صحيح  ف  لتعي�ي ووفقاً  المنظمات  إحدى  عن  بالنيابة  الضحايا  بتسجيل  يضطلعون  من  جميع  بهم  يُقَصد   الموظفون« 
ف مدفوعي الأجر. ، والستشاري�ي ف والمتطوع�ي



36.  يجب أن يتمكن جميع موظفي تسجيل الضحايا من الوصول لالإجراءات الأمنية الموضوعة لضمان

ن عليها. ن بها وموافق�ي  سالمتهم وأن يكونوا ملم�ي

المتعلقة المعلومات  لجميع  الوصول  من  تمكينهم  هو  ف  الموظف�ي لضمان سالمة  المطلوب  االأد�ف   الحد 

ف كي يكونوا  باالإجراءات االأمنية بسهولة. كما يجب أن تكون هذه المعلومات متوفرة بسهولة لجميع الموظف�ي

ف بها وأن تكون لهم القدرة عىل الموافقة عليها. وهذا سيتم تعزيزه من خالل تطبيق المعيارين رقم  ملم�ي

) ف )كالتأم�ي أمان  نشاء شبكة  المطلوبة الإ الموارد  توف�ي  الضحايا  بإمكان بعض مسجىلي  يكون   37 و38. قد 

. ف  لموظفيهم لكن هذه الموارد تكون شحيحة عادة. ال ينبغي أن نسمح لذلك بالتأث�ي عىل سالمة الموظف�ي
ف بهذه االإجراءات بشكل كاٍف هو أسلوب ال يستهلك الكث�ي من الموارد ويضمن الحد االأد�ف  إعالم الموظف�ي

 من االأمان.

37.  عىل مسجىلي الضحايا تطوير وتوف�ي بروتوكولت أمنية لموظفيهم.

وتوكوالت ال�ب هذه  من  كل  تعديل  سيتم  أمنية.  بروتوكوالت  إنشاء  الضحايا  مسجىلي  جميع  عىل   يجب 

ي المستويات االأمنية المختلفة
وتوكول االأم�ف  حسب الموارد المتوفرة لكل مسجل ضحايا. يجب أن يوجز ال�ب

ي
ي محتمل للعمل فيه. عىل مسجل الضحايا تحديد النقطة ال�ت

 بالتخطيط من أفضل إل أسوأ سياق أم�ف
ف  ستعت�ب فيها الظروف االأمنية متدهورة لدرجة أن عليه إلغاء جميع عملياته لضمان سالمة جميع الموظف�ي

ما ي وهو 
االأم�ف المستوى  ي 

�ف تغي�ي  إحداث  عن  المسؤول  الشخص  تحديد  وتوكول  ال�ب كما عىل   والشهود. 

وتوكول بنوداً لكيفية اً فيجب أن يشمل ال�ب ي سيتم القيام باالأنشطة فيها. وأخ�ي
 سيؤدي لتغي�ي الطريقة ال�ت

وتوكول كيفية تأث�ي كل مستوى عىل حركة ي عىل االأنشطة. وكمثال فيجب أن يذكر ال�ب
 تأث�ي كل مستوى أم�ف

ي يجب جمعها. وهذا مرتبط بالمعيار رقم 13 المتعلق بتقييم الحاجة
ف أو نوعية المعلومات ال�ت  الموظف�ي

لبيانات محددة أيضاً.

منح يمكن  ال  مكان.  االإ قدر  وتوكوالت  ال�ب هذه  تصميم  عند  العدالة  مبدأ  تطبيق  الضحايا  مسجل   عىل 

ف نفس القدر من الحماية من االأذى. من المهم توف�ي الحلول لضمان سالمة ف والدولي�ي ف المحلي�ي  الموظف�ي

ي قد
الخيارات المحدودة. وال�ت بالرغم من  البالد مثالً(  ف )الذين ال يمكن نقلهم خارج  المحلي�ي ف   الموظف�ي

نقلهم عىل يتم  أن  الممكن  إليه. من  نقلهم  ليتم  ة  المبا�ش ف وأ�تهم  للموظف�ي آمن   تشمل تحديد مالذ 

قليمي إذا حقق لهم ذلك المزيد من االأمان. المستوى المحىلي أو االإ

ي لموظفيهم عند الحاجة لذلك.
38.  عىل مسجىلي الضحايا توف�ي تدريب أم�ن

التدريب هذا  به.  القيام  الضحايا  مسجىلي  جميع  عىل  يجب  الذي  االأد�ف  الحد  ف  الموظف�ي تدريب   يمثل 

البيانات فيها  بما  الضحايا  لسالمة مسجىلي  االأخرى  العنارص  بل جميع  فقط  الجسدية  السالمة  يشمل   ال 

 االأمنية. بغض النظر عن حجم الموارد فيجب تدريب جميع موظفي تسجيل الضحايا عىل أهداف المنظمة

ف والشهود. وسياساتها االأمنية. الوعي بآثار عمل تسجيل الضحايا يشكل منطلقاً لضمان سالمة الموظف�ي

ورياً لجميع مسجىلي الضحايا . لكن هذا ليس رصف ، فيجب إجراء التدريبات بشكل شخ�ي ي الوضع المثالي
 و�ف

ي جميع الحاالت فسيكون من الممكن توف�ي الحد االأد�ف
ي يقومون بها. �ف

 بل يعتمد عىل طبيعة االأنشطة ال�ت

 من التدريب عن بعد– وهذا يشمل استخدام الهواتف أو سكايب أو ما شابه مثالً.
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. 39.  عىل جميع مسجىلي الضحايا ضمان إمكانية وصول موظفيهم لمستوى من الدعم النفسي

المعلومات لنوعية  مسبَقاً  إعدادهم  طريق  عن  ف  للموظف�ي النفسي  الدعم  توف�ي  الضحايا  مسجىلي   عىل 

ي لجلسات
كما يجب وضع جدول زم�ف لهم.  االأمر صدمة  ي سيتعاملون معها. كي ال يشكل 

ال�ت  والمرئيات 

أساس عىل  الجلسات  هذه  بناء  فعليهم   ، المثالي الوضع  ي 
و�ف المعلومات.  الستخالص  منتظمة   داخلية 

المعلومات استخالص  جلسات  تكون  أن  يجب   . ف مؤهل�ي ف  نفسي�ي أطباء  قبل  من  تطويره  تم   موجز 

به. يقومون  الذي  العمل  عن  والسلبية  يجابية  االإ مشاعرهم–  عن  وا  يع�ب كي  ف  الموظف�ي لجميع   مخصصة 

من االأد�ف  الحد  تحقيق  يضمنان  لكنهما  الوقت  سوى  إضافية  موارد  أي  يتطلبان  ال  االإجراءان   وهذان 

إل سيتحول  ما  وهو  ف  للموظف�ي النفسية  التهديدات  تحديد  بإمكانهما  الأن   . ف للموظف�ي النفسية   الحماية 

خطر عىل أنشطة تسجيل الضحايا.

الممكن أن النفسي لموظفيهم. ومن  االأمن  باتخاذ إجراءات أخرى لضمان’  التفك�ي   عىل مسجىلي الضحايا 

. ي توف�ي الدعم النفسي
اكات مع منظمات غ�ي حكومية أخرى متخصصة �ف  تشمل هذه االإجراءات إنشاء �ش

ف لضمان أعىل ف المنظمت�ي اكات بشكل رسمي بتوقيع مذكرات تفاهم ب�ي  يجب أن يتم توثيق جميع هذه الرسش
ف ف لتمك�ي ف متخصص�ي ف موظف�ي  مستوى من الرسية والمعاي�ي المهنية. كما يجب عىل مسجىلي الضحايا تعي�ي

. االأشخاص ضمن المنظمة من الوصول للدعم النفسي

القسم الرابع – معاي�ي أمن البيانات

والعن� ي 
التق�ن العن�  وأخذ  شموىلي  بشكل  البيانات  أمن  مع  التعامل  الضحايا  مسجىلي   40.  عىل 

ن العتبار. ي بع�ي الب�ش

ي من عملية حماية البيانات. يلعب
 ال يجب أن يقترص إطار عمل أمن البيانات عىل تغطية الجانب التق�ف

ي
االأم�ف العمل  ي هيكل 

الحساسة وقد يكون أضعف جانب �ف البيانات  ي حماية 
�ف مهماً  ي دوراً  البرسش  العامل 

تعتمد االأدوات  فعالية هذه  لكن  الضحايا.  لمسجىلي  أك�ش  موارد  الرسيعة  التقنية  التطورات  توفر   أحياناً. 

ي. أفضل تقنية  عىل استخدام مسجىلي الضحايا لها باالإضافة الإجراءات أخرى لموازنة عامل الخطر البرسش

 لحماية البيانات ستكون عديمة الفائدة إذا تعرض االأشخاص الذين يتحكمون بها لهجوم أو كانوا غ�ي أهل

ي االإجراءات االأمنية
ي التعامل مع أجهزتهم أو يقرصون �ف

 للثقة كالذين يخرقون بند الرسية مثالً أو يهملون �ف

البسيطة ككلمات الرس.

أمنية المهم أن يقوم مسجل الضحايا بتحديد وتقسيم وتطبيق إجراءات   لذا من أجل هذا السبب من 

 شمولية لحماية البيانات من جميع التهديدات المحتملة.

الأنسب البيانات  إجراءات حماية  لتصميم  المخاطر  قائم عىل  نهج  ي  ّ
تب�ن الضحايا   41.  عىل مسجىلي 

ي يقومون بها.
لالأنشطة ال�ت

ي واحد يناسب
 هناك أهداف وأساليب عمل مختلفة لتسجيل الضحايا. وبالتالي فال يوجد هيكل عمل أم�ف

ي قد يتخذها تسجيل الضحايا. لذا فإن النهج القائم عىل المخاطر
 جميع االأشكال المختلفة لالأنشطة ال�ت

ي يقومون بها.
ي يتناسب مع االأنشطة ال�ت

يسمح لمسجىلي الضحايا بتصميم هيكل عمل أم�ف



ي يعمل
 يستدعي النهج القائم عىل المخاطر القيام بتقييم المخاطر الفريدة المرتبطة بالبيئة المحددة ال�ت

ي قد تتعرض لها بياناته
 فيها مسجل الضحايا. مسجل المخاطر هو الشخص االأقدر عىل تقييم المخاطر ال�ت

تحييدها ينبغي  ي 
ال�ت المخاطر  تحديد  فبإمكانهم  السبب  لهذا  فيها.  يعمل  ي 

ال�ت السياسية  البيئة   ومعرفة 
ف واعي�ي الضحايا  مسجلو  يكون  أن  يجب  للخدمات.  خارجي  مقدم  أي  من  أفضل  آثارها  من   والتخفيف 

ي أنهم
مكان بشكل عام. وهذا يع�ف كات االأمنية الخارجية تفضل تجنب المخاطر قدر االإ  لحقيقة أن الرسش

مواصلة الموارد  المحدودة  المنظمات  عىل  المستحيل  من  تجعل  متعبة  سياسات  بتصميم  يقومون   قد 

للتقنيات المنتظم  الرسيع  التطور  يستدعي  السياقات.  بعض  ي 
�ف عملية  غ�ي  تكون  قد  أو  بها   القيام 

إجراءات تصبح  ال  كي  مرن  أسلوب  إتباع  الضحايا  مسجل  فيها  يعمل  ي 
ال�ت ة  المتغ�ي السياسية   والبيئة 

المجال18. ي 
�ف التطورات  جميع  عىل  االطالع  الضحايا  مسجىلي  فعىل  وبالتالي  قديمة.  البيانات  حماية 

التكلفة ومصمم خصيصاً قليل  إطار عمل  أفضل  يعطينا  الذي  الوحيد  المخاطر هو  القائم عىل   النهج 

االأمن، يجب أن يستخدم الذي أعد له لذا فعىل جميع مسجىلي الضحايا استخدامه. من حيث   للنشاط 

 مسجلو الضحايا أطر عمل فريدة من نوعها لهم بدالً من تكرار ما قام به االآخرون، الأن كل سياق والمخاطر

لمسجىلي الراسخة  الممارسة  ي 
�ف مفيداً  إلهاماً  يجدون  فقد  ذلك،  ومع  قليالً.  مختلفة  به ستكون   المرتبطة 

ي يمكنهم التعلم منها.
الضحايا وال�ت

التخطيط

ي جمعها.
ي كيفية تخزين بياناتهم قبل البدء �ن

42.  يجب عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي �ن

أهم تتعلق  ومناسب.  آمن  تخزين  نظام  بإنشاء  الضحايا  مسجلو  يقوم  أن  يجب  البيانات،  جمع   قبل 

نت أو دون ن�ت ي يجب مراعاتها بوضع التخزين، وما إذا كان من االأفضل تخزين البيانات ع�ب االإ
 العنارص ال�ت

نت. ن�ت االتصال باالإ

والمخاطر الفوائد  أجل  من  جميعاً  تقييمها  ويجب  الضحايا  لمسجىلي  حالياً  الخيارات  من  العديد   تتوفر 

الوحيد. عىل العامل  ليس  ولكنه  االختيار  سيؤثر عىل  الضحايا  لمسجل  التشغيىلي  السياق  بها.   المرتبطة 

نت غ�ي موثوق بها أن التخزين ي بيئات ذات اتصال إن�ت
 سبيل المثال، لن يجد مسجلو الضحايا العاملون �ف

نت ليس الخيار االأفضل دائماً، عىل الرغم من توفر ن�ت ي مناسباً. بالفعل، تخزين البيانات ع�ي االإ
و�ف لك�ت  االإ

ي
القانو�ف التأث�ي  التخزين  وطريقة  وسيلة  اختيار  عند  االأخرى  المهمة  القضايا  وتشمل  نت.  ن�ت لالإ  الوصول 

، والتأث�ي عىل عمل تسجيل الضحايا ف تبة عىل تدريب الموظف�ي ي لطريقة التخزين، والعواقب الم�ت
 واالأم�ف

نت السؤال حول وصول أطراف خارجية لمعلومات ن�ت  بشكل عام. عىل سبيل المثال، يث�ي التخزين ع�ب االإ

تقنية تتطلب  من ذلك،  الضحايا. بدالً  لها، وكونه ليس جزءاً من نشاط تسجيل  المزود  بواسطة   حساسة 

البيانات عىل  والحفاظ  استخدامها  يستطيعون  أنهم  من  للتأكد  ف  للعامل�ي أك�ش  تدريباً  المعقدة   التخزين 

واستعادتها بشكل منتظم وكاف.

  |  47    

يُعت�ب منتدى البيانات المسؤولة Responsible Data Forum مثالً عىل هذا النوع من مصادر المعلومات.18

الفصل الأول: الشفافية التنظيمية 



                                             EVERYCASUALTY  | معاي�ي تسجيل الضحايا  |  48

المنظمة عىل لبياناتهم داخل  ن مستويات مختلفة من الوصول  المصاب�ي  43.  يجب أن يوفر مسجلو 

أساس الحاجة إىل المعرفة.

ي. البرسش العامل  تبخس  أحياناً   )04 المعيار  )انظر  البيانات  الأمن  شمولي  نهج  تنفيذ  المنظمات   محاولة 

ي بسهولة أن يفكك طبقات عديدة من االأمن التكنولوجي. فمن الممكن الوصول إل  يستطيع السلوك البرسش

 كلمات المرور وباستطاعة أي شخص لديه حق الوصول إل قاعدة البيانات أن يزود االأطراف الخارجية بهذه

ف للمنظمة ف أن أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول يمكن أن يثبتوا أنهم غ�ي مخلص�ي ي ح�ي
 الصالحية. �ف

ي تهدد، إال أنه يمكن أيضاً إكراههم بالقوة أو بموجب
 بإيصالهم طوعاً معلومات إل الجهات الفاعلة ال�ت

أن يفضل  عام،  بشكل  حيوي.  أمر  الوصول  مسألة  فإن  السبب  لهذا  المعلومات.  هذه  لتوف�ي   القانون 

 يمتلك عدد محدود من الناس فقط الصالحية الكاملة للوصول إل البيانات. بناء مستويات للوصول يعزز
 من أمن البيانات الأنه يقلل من نقاط الدخول الضعيفة داخل المنظمة. يجب أن يكون الوصول متاحاً تبعاً

 لمبدأ حسب الحاجة. يطلب هذا المبدأ بأن الوصول لمستويات معينة من المعلومات يجب أن يُمنح فقط

ف يريد معرفته لكي ينفذ مهامهم. لشخص يملك احتياج مع�ي

. ي
و�ف لك�ت اق والتسلل االإ  من المهم خلق مستويات جيدة من الحماية ع�ب تقنيات أخرى للحماية من االخ�ت

ي الأمن البيانات.
ك لسياسات الوصول والتقنية سيحقق مستوى مرىصف فقط االستخدام المش�ت

داد الوصول إىل بياناتهم. 44.  يجب أن يخطط مسجلو الضحايا لس�ت

)المثالي شخص االأشخاص  من  قليل  عدد  مقترصاً عىل  الكامل  الوصول  يكون  بأن  السابق  المعيار   يسأل 

للتعامل مع بروتوكول  أن يطوروا  الضحايا  بأنه يجب عىل مسجىلي  ي 
يع�ف ف كحد أق�(. هذا   أو شخص�ي

 االختفاء، الموت وانفصال الناس بوصول كامل للبيانات. وإال، من الممكن فقدان جميع البيانات الأنه ال

داد االعتمادات الالزمة للوصول إليها )عىل سبيل المثال، معرفات  يوجد لدى أي شخص آخر وسيلة الس�ت

أو كلمات المرور(.

وع تسجيل الضحايا بأكمله  الشخص الذي يملك أعىل مستوى للوصول للبيانات، والذي سيعرض غيابه مرسش

وتوكول نقل المسؤوليات، وكلمات وتوكول. سيوفر هذا ال�ب  للخطر، يتحمل المسؤولية لتصميم هذا ال�ب

ورية واالعتمادات االأخرى. المرور الرصف

ي سياقات حساسة، ولكنه ينطبق أيضاً عىل
ف �ف  هذا البند وثيق الصلة بشكل خاص بمسجىلي الضحايا العامل�ي

مسجىلي الضحايا الذين يمارسون نشاطهم عن بُعد.

لنهاية يصل  أو  وع  الم�ش وقف  يتم  حينما  بياناتهم  لأرشفة  الضحايا  مسجلو  يخطط  أن   45.  يجب 

طبيعية.

وع الأسباب مختلفة. فقد يشمل ذلك أن البيئة التشغيلية قد تسوء، أو أن االأموال  يمكن أن يتوقف المرسش

 الالزمة لالستمرار ال يمكن تأمينها. قد تصل مشاريع تسجيل الضحايا إل نهاية طبيعية. يجب عىل مسجىلي

إتالف يتم  قد  بشكل عام،  وع.  المرسش توقف  بمجرد  بالبيانات  ماذا سيفعلون  أن يخططوا  أيضاَ   الضحايا 

البيانات أو أرشفتها.



ي وقت محدد. فهي توفر بيانات من
 تتجاوز معظم مبادرات مسجىلي الضحايا مجرد إعطاء صورة لالأذى �ف

ها من الجهود. لذلك، فإن تدم�ي  الممكن االستفادة منها عىل المدى البعيد للمصالحة، وتخليد الذكرى وغ�ي

 قواعد البيانات بأكملها نادراً ما يكون مناسباً لتسجيل الضحايا. ومع ذلك، قد تحتاج بعض أجزاء قاعدة

، عىل سبيل المثال، أنه ي
ورية أو مخاطرة أمنية. هذا يع�ف  البيانات إل إتالفها عندما ال تكون البيانات رصف

 يجب إتالف سجالت ورقية معينة بمجرد ترقيمها ونسخها احتياطياً. قد يلزم أيضاً تدم�ي البيانات الرقمية،

ورية  ال سيما عند االستعانة بمصادر خارجية، إذا كانت من الممكن أن تعرِّض المصادر للخطر أو ليست رصف

لعمل تسجيل الضحايا.

، ي حلول االأرشفة للحفاظ عىل بياناتهم بشكل صحيح. بشكل مثالي
 يجب عىل مسجىلي الضحايا أن يبحثوا �ف

وع تسجيل الضحايا. يجب أن يضمن مسجلو  يجب تقييم حلول االأرشفة واتخاذ قرار بشأنها قبل بدء مرسش

ي كانوا يوفرونها، الأن االأرشفة
 الضحايا بأن البيانات المؤرشفة تحافظ عىل االأقل عىل نفس مستوى الحماية ال�ت

ف بمشاركة  غالباً ما تتضمن إعطاء البيانات لكيان آخر. يجب أن ينتبه مسجلو الضحايا إل أنهم غ�ي ملزم�ي

 جميع بياناتهم. عىل سبيل المثال، من الممكن أن يقرروا أنه من االأك�ش أماناً عدم تسليم المعلومات عن

المصادر.

مشاركة عند  بوضوح  بهم  الخاصة  البيانات  أمان  متطلبات  الضحايا  مسجلو  يحدد  أن   46.  يجب 

البيانات مع أصحاب المصلحة الآخرين.

ي الفصل 5 من هذه الوثيقة. ومع ذلك، يجب عىل مسجىلي الضحايا أن يأخذوا
 تم التعامل مع المشاركة �ف

ف من أمن البيانات عند اتخاذ قرار بمشاركة البيانات. أظهرت التجربة أن بعض ف االعتبار جانب مع�ي  بع�ي

ف ال يطبقون مستوى حماية عاٍل بدرجة كافية للبيانات الُمشارَكة معهم. ف أو المانح�ي ف النهائي�ي  المستخدم�ي

ي االأساس المنطقي
ي خطر. لذلك من المهم جداً أن يفكر مسجلو الضحايا �ف

ف �ف  وهذا يضع المصادر والعامل�ي

ف أو جهات فاعلة موثوقة أخرى. لمشاركة البيانات مع المنظمات االأخرى، ح�ت لو كانوا مانح�ي

يكة كتابياً. ويجب  تحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن يوضح مسجلو الضحايا توقعاتهم االأمنية للمنظمات الرسش

ي يجب أن تخضع لها. إذا لم تتمكن
 أن يحددوا االأمان الذي يجب أن يصاحب البيانات ومستوى الرسية ال�ت

ي مشاركة البيانات.
يكة من ضمان هذا، يجب عىل مسجىلي الضحايا أن يعيدوا النظر �ف المنظمة الرسش

ن الأخرى عىل نشاطهم ي كيفية تأث�ي حماية البيانات والقوان�ي
 47.  يجب عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي �ن

والتخطيط وفقاً لذلك.

ف محددة. يجب أن يحددوا جميع السلطات  يعمل جميع مسجىلي الضحايا ضمن منطقة خاضعة لقوان�ي

ي حيث:
ي يُحتمل أن يقع نشاطهم تحتها. من الممكن أن يشمل هذا االختصاص القضا�أ

القضائية ال�ت

المنظمة مسجلة؛

العنف يحدث؛ و/أو

قاعدة البيانات محفوظة.
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البيانات بحماية  يتعلق  فيما  خاصة  القانون،  بها  يؤثر  قد  ي 
ال�ت الطرق  جميع  تحديد  أيضاً  المهم   من 

ي يمكن
 وخصوصية البيانات، عىل نشاط مسجل    الضحايا. من الممكن أن تؤثر عىل البيانات نفسها )ال�ت

ف )الذين يمكن سجنهم(. ي يمكن إغالقها( أو االأعضاء العامل�ي
مصادرتها(، والمنظمة )ال�ت

، يجب عىل مسجىلي ي
ي ترتبط بخصوصية البيانات. لضمان االأمن الكا�ف

ف تتطور، باالأخص ال�ت  أغلب القوان�ي

ي البيانات.
ة عىل نشاطهم وبياناتهم وأولئك الذين ساهموا �ف ف المتغ�ي  الضحايا مراقبة مدى تأث�ي القوان�ي

 48.  من غ�ي الممكن تحديد جميع التهديدات المحتملة. لذلك يجب عىل مسجىلي الضحايا التخطيط

اقه وتعرضت بياناتهم للخطر. أن أمن بياناتهم قد تم اخ�ت

 عىل الرغم من كل التخطيط الذي يمكن القيام به قبل بدء نشاط تسجيل الضحايا، فإن التطور المتسارع

ي يعمل فيها مسّجلو الضحايا يجعل من المستحيل
ة ال�ت  للتهديدات التكنولوجية والبيئات السياسية المتغ�ي

ي جميع الحاالت.
منع وقوع هجوم ناجح �ف

 يجب عىل مسجىلي الضحايا أن يقوموا بوضع تداب�ي وبروتوكوالت محددة لتطبيقها عند انتهاك أمان البيانات

 الخاصة بهم واحتمال تعرض البيانات للخطر. التخطيط للطوارئ أمر حيوي. كما أنه أساسي لبناء الثقة

كاء. مع الرسش

 يجب أن تتضمن خطط الطوارئ هذه طريقة الإخطار أولئك الذين يحتمل أن يتأثروا بشكل مبا�ش بانتهاك

رة ي ذلك، إن أمكن، إبالغ جميع المصادر المترصف
ي لتحذيرهم من تداعيات محتملة عىل سالمتهم. ويع�ف

 أم�ف
ف اق. وإن لم يكن ذلك ممكناً، يجب عىل مسجىلي الضحايا إبالغ جميع أصحاب المصالح المتاح�ي  من االخ�ت

ي يتم تبادل البيانات معها. وينبغي
يكة ال�ت ف والمنظمات الرسش اً، بمن فيهم الموظف�ي راً مبا�ش رين ترصف  المترصف

كلمات مثل:  بأكمله،  التكنولوجي  االأمن  إعادة ضبط  وط لرسعة  الطوارئ عىل �ش تشتمل خطط  أن   أيضاً 

ي
ي حالة تسبب شخص �ف

ق. و�ف ي قد يتسبب فيها المخ�ت
ار ال�ت  المرور ووسائل التشف�ي االأخرى للحد من االأرصف

ر، يجب أن تنص خطط الطوارئ عىل التعرف عىل هذا الشخص وفصله )إن كان ذلك مناسباً(  حدوث رصف

واتخاذ مزيد من االإجراءات ضده )إذا كانت ممكنة قانونياً( إذا اقت�ف االأمر ذلك.

التنفيذ

يستخدمونها ي 
ال�ت الأدوات  كانت  إذا  ما  لمعرفة  شامالً  تقييماً  الضحايا  مسّجلو  يُجري  أن   49.  يجب 

ن بياناتهم. تتوافق مع أغراض تأم�ي

ي ممارسة نشاطهم وتنفيذ إطارهم
، يمكن أن يبدأ مسّجلو الضحايا �ف ف  وبعد التخطيط والتقييم الشامل�ي

يمكن استخدامها. ي 
ال�ت لالأدوات  التقييم  بالفعل عىل بعض  التخطيط  أن تشتمل مرحلة  . وينبغي  ي

 االأم�ف

 وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل خيارات التخزين واالأرشفة. وبالنسبة لالأدوات االأخرى المستخدمة يومياً،

مجيات(، فيجب اختيارها بعناية وتحديثها باستمرار. فتحديث ي تستخدم الأغراض االتصال وال�ب
 )مثل ال�ت

ي تنفيذ إطار شامل الأمن
مجيات، رغم أنه قد ال يبدو من االأهمية بمكان، هو العنرص االأول �ف  االأجهزة وال�ب

البيانات.
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مقـدمــة

البيانات ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا استخدامها لوضع سياسات لنرسش  ي 
ال�ت المعاي�ي   يحدد هذا الفصل 

ي قاموا بجمعها، وتوزيعها، ومشاركتها. تساعد هذه المعاي�ي مسّجىلي الضحايا عىل إثبات مصداقيتهم
 ال�ت

ها. كما تساعد هذه المعاي�ي عىل استخدام البيانات فيما يفيد ي يقومون بنرسش
 ومصداقية المعلومات ال�ت

رين من العنف بأك�ب عدد من السبل الممكنة. السكان المترصف

 وعىل الرغم من وجود كث�ي من االأغراض لنرسش البيانات الناتجة عن تسجيل الضحايا، إال أنه ينبغي دوماً

ف االعتبار. وينبغي أن يكون أحد أهم أغراض رين من العنف بع�ي  عىل مسّجىلي الضحايا أخذ السكان المترصف

رين  النرسش توف�ي سجل عام بجميع من ماتوا بسبب العنف المسلح. فتقديم المعلومات للسكان المترصف

 قيمة أصيلة من قيم تسجيل الضحايا.

مساعدة وسائل  من  أيضاً  وسيلة  الضحايا  تسجيل  لبيانات  ها  وغ�ي الحكومية  غ�ي  المنظمات  نرسش  أن   كما 

بذلك القيام  جدوى  يثبت  النرسش  هذا  أن  بما  بنفسها،  الضحايا  بتسجيل  القيام  عىل  وتشجيعها   الدول 

اف بكل ضحية من ضحايا العنف المسلح عىل أن الدول مسؤولة عن جمع  ومنافعه. وقد أكد ميثاق االع�ت

ي السجل العام. ومن ناحية أخرى فإن الممارسات الفعالة، والشفافة،
 هذه البيانات ومن ثّم المساهمة �ف

ف تدعم الجهود العالمية المبذولة لجعل تسجيل للضحايا جزء ثابتاً  والموحدة لتسجيل الضحايا الحالي�ي

 من ممارسات الدول. وعندما ينرسش مسّجلو الضحايا البيانات الموجودة لديهم وفقاً للمعاي�ي المطلوبة من

الدول، فإنهم بذلك يعززون جهود الدعوة الموجهة إل الدول بالقيام بالمثل.

 ومن أحد أغراض وضع معاي�ي النرسش أنه يجعل بيانات الضحايا أك�ش اتساقاً عالمياً. فعندما يمتثل مسّجلو

، فإنهم يتمكنون من مشاركة ف ف النهائي�ي ي العديد من احتياجات المستخدم�ي ي تل�ب
 الضحايا لمعاي�ي النرسش ال�ت

االأغراض واالأهداف مختلفة. الفاعلة ذات  الجهات  بكفاءة مع نطاق واسع من  الموجود لديهم   البيانات 
راً االأك�ش ترصف للسكان  بفاعلية وكفاءة  نسانية  االإ المساعدات  توف�ي  واالأهداف عىل  االأغراض   وتشتمل هذه 

 ودعم الجهود العالمية الداعية إل التدخالت الجماعية. كما تشتمل أيضاً عىل تحليل ديناميكيات العنف

وتحديد أنماط الرصاع.

ي يجب أن توّجه مسّجىلي الضحايا عند وضع سياسة النرسش
 يوضح القسم االأول من هذا الفصل المبادئ ال�ت

خاصتهم.

لديهم الموجودة  البيانات  نرسش  بشأن  الضحايا  مسّجىلي  من  المطلوبة  المعاي�ي  ي 
الثا�ف القسم   ويوضح 

ي يحتاج مسّجلو الضحايا إل
ز هذه المعاي�ي أهم جوانب النرسش ال�ت ِ رين. وتُ�ب  وتوزيعها عىل السكان المترصف

مراعاتها عند وضع سياستهم.

ي مجاالت
ف االآخرين �ف ي توّجه المشاركة الفعالة للبيانات مع االأخصائي�ي

 ويوضح القسم الثالث المعاي�ي ال�ت

ي
نسانية. وتساعد هذه المعاي�ي مسّجىلي الضحايا عىل توحيد الطريقة ال�ت نسان والمساعدات االإ  حقوق االإ

ي تتعامل مع السكان
ف الجهات الفاعلة ال�ت  يقدمون بها البيانات الموجودة لديهم بغية تسهيل مشاركتها ب�ي

رين. المترصف

 

 



القسم الأول – مبادئ ن�ش بيانات تسجيل الضحايا

 تم تحديد المبادئ التالية عىل أنها االأك�ش صلة بمجال الممارسة هذا وهي موضحة أدناه بالتفصيل:

ها. بن�ش يقومون  ي 
ال�ت البيانات  بشأن  بالشفافية  البيانات  مسّجلو  يتحىل  أن  يجب 

ح مسّجلو الضحايا المنهجية المستخدمة، وينبغي عليهم توضيح االأساس المنطقي  يجب أن يرسش

ي عرضهم للبيانات والفئات المستخدمة.
ي جمع البيانات �ف

 للمستوى المختار �ف

ي قاموا بجمعها الأسباب عدة. فقد
 يحّق لمسّجىلي الضحايا أن يقرروا عدم نرسش بعض البيانات ال�ت

 يكون ذلك لتجنب تعريض أي مصدر، أو أي موظف، أو جهة معنية للخطر. وقد يشمل ذلك أيضاً

 الفاعلية فالمستويات االأعىل لجمع البيانات أفضل لبعض االأغراض التحليلية.

إل جانب لديهم  الموجودة  البيانات  ي 
�ف الضعف  نقاط  الضحايا  ح مسّجلو  أن يرسش أيضاً   وينبغي 

ها )فضالً عن منهجيتهم العامة(. ويشمل ذلك تحديد ما لم يتمكنوا  أي معلومات يقومون بنرسش

 من التأكد منه أو جمعه، وكيفية تقييمهم لمصداقية مصادرهم ومصداقية المعلومات المسجلة

(. ويشمل ذلك أيضاً أي عوامل قد تكون أثرت عىل جودة البيانات. فهذا من ي
 )انظر الفصل الثا�ف

شأنه أن يحد من خطر سوء تفس�ي البيانات الموجودة لدى مسّجىلي الضحايا وإساءة استخدامها.

ي ذلك
 ويجب عىل مسّجىلي الضحايا أيضاً توف�ي آليات لتصحيح البيانات الموجودة لديهم، بما �ف

ف رين هم غالبية الجمهور المستهدف، فيحق لهم تحس�ي . وبما أن السكان المترصف  ما بعد النرسش

اح تصحيحات لها. براز حاالت الخطأ أو السهو واق�ت  البيانات المنشورة إذا توفرت لديهم طريقة الإ

ي حرص كل ضحية من الضحايا عند قيامهم بجمع
ة �ف  وسيجد جميع مسّجىلي البيانات صعوبة كب�ي

رون من فهم البيانات والوصول إليها، فبوسعهم االتصال  البيانات. لذا، إذا تمكن السكان المترصف

ي تعزيز جودة البيانات ونطاقها.
بالغه بالمعلومات الجديدة وبهذا يساهمون �ف بمسّجل الضحايا الإ

للسكان لديهم  الموجودة  البيانات  إتاحة  عن  الأمر  آخر  ي 
�ن مسؤولون  الضحايا   ومسّجلو 

رين من السياق العنيف الذي يقومون برصده. المت�ن

 ح�ت وإن كان الجمهور المستهدف االأولي مختلفاً، فينبغي أن يحاول مسّجلو الضحايا دائماً إتاحة

رين باسم رين.  وأحياناً تُسّمى عملية تقديم المعلومات للسكان المترصف  معلوماتهم للسكان المترصف

الضحايا مسّجل  اضطلع  إذا  الحقة  مرحلة  ي 
�ف المشاركة  هذه  تحدث  وقد  الأصحابه”.  الحق   “رد 

 بأنشطته عن بعد. ويجب عىل مسّجىلي الضحايا أيضاً مشاركة البيانات الموجودة لديهم بطريقة

ي تشكيل وتعزيز االستجابة
. إذ يمكن أن يساعد ذلك �ف ي

نسا�ف ي مجال العمل االإ
ف �ف  مجدية مع الفاعل�ي

رة. ي المنطقة المترصف
نسانية �ف االإ
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أال تكون لديهم إمكانية  ف االعتبار  يأخذوا بع�ي أن  الضحايا  بالنسبة لمسّجىلي  بمكان  االأهمية   ومن 

ي
ها وأن يستعدوا لذلك. لكنهم �ف  المصادر الالزمة الإجراء تحاليل البيانات الموجودة لديهم ونرسش

ف عن نرسش البيانات ومشاركتها. فال يجوز أن تحول المشكالت العملية  هذه المواقف يظلون مسؤول�ي

لكيفية مشاركة الضحايا  أن يخطط مسّجلو  لذا، يجب  المفيدة عالنيًة.  المعلومات   دون مشاركة 

اقتضت إذا  ها،  ونرسش بإكمالها  تقوم  قد  ي 
ال�ت االأخرى  المنظمات  مع  لديهم  الموجودة   البيانات 

ورة. وبالتخطيط لهذه الحاالت، يضمن مسّجلو الضحايا أن تخدم البيانات الموجودة لديهم  الرصف

رين عىل أكمل وجه. السكان المترصف

 وتنطبق هذه االعتبارات أيضاً عىل المنظمات )الهيئات التابعة االأمم المتحدة، عىل سبيل المثال(

. وإذا كان لدى هذه ي
اف العل�ف ي تقوم بجمع المعلومات عن الضحايا ولكن ليس لغرض االع�ت

 ال�ت

ي بكل ضحية من الضحايا فعليهم مشاركتها مع
اف العل�ف  المنظمات معلومات بالغة االأهمية لالع�ت

ي الوقت المناسب. ويجب أن يكون هناك دائماً
ها �ف ف االآخرين ح�ت يتمكنوا من نرسش ف المناسب�ي  الفاعل�ي

 اتفاقات صارمة بشأن مشاركة هذه البيانات بحيث يبقى مسّجلو الضحايا مسيطرين عىل البيانات

 الموجودة لديهم وآثارها )انظر المعيار )57( أيضاً(.

ي – معاي�ي ن�ش البيانات وتوزيعها
القسم الثا�ن

ي قد تصبح بها بياناتهم مفيدة
ن العتبار الطرق المتعددة ال�ت  50.  ينبغي أن يأخذ مسّجلو البيانات بع�ي

. عند اتخاذهم لقرارات بشأن الن�ش

ي تشكيل كث�ي من االأنشطة المؤسسية أو دعمها، سواء كانت متعلقة
 إذ يمكن أن تساعد بيانات الضحايا �ف

ي المقام االأول، يمكن أن يكون لبيانات الضحايا قيمة عامة. وينبغي عىل
ي أم بالسياسة. و�ف

نسا�ف  بالعمل االإ

مسّجىلي الضحايا أن ينظروا بعناية إل كيفية خدمة البيانات الموجودة لديهم للمصلحة العامة.

قابلة بيانات  )قاعدة  البيانات  نرسش  وصورة  كيفية  بشأن  الضحايا  مسّجىلي  قرار  عىل  سيؤثر  االعتبار   فهذا 

 للبحث، أو تقارير، أو رسم الخرائط، عىل سبيل المثال(. كما أنه يؤثر عىل مستوى جمع البيانات نفسها.

 وهذه المعاي�ي ال تقدم إجابة محددة عن هذه االأسئلة. فسيكون مسّجل الضحايا هو الذي عليه أن يقوم

عىل الدوام بتقييم تأث�ي البيانات الموجودة لديه واستخداماتها المتعددة الممكنة.

ها. ي لن يقومون بن�ش
 51.  وينبغي أن يحدد مسّجلو الضحايا أسبابهم لتقرير ماهية البيانات ال�ت

، ولكن أيضاً أن  عند وضع سياسات النرسش الخاصة بهم، ينبغي أال يراعي مسّجىلي الضحايا فقط ماذا يُنرسش

هم أي بيانات جمعوها.  يراعوا أسباب عدم نرسش

ار” من مسّجىلي الضحايا إجراء تحليل للمخاطر والتهديدات فيما يتعلق بالبيانات  يتطلب مبدأ “عدم االإرصف

رين، وخاصة الفئات المستضعفة تبة عىل السكان المترصف ونها. وهو تجنب العواقب الوخيمة الم�ت ي ينرسش
 ال�ت

مثل النساء واالأطفال، وكذلك موظفي تسجيل الضحايا أنفسهم.



ي
�ف اع  ف ال�ف أثناء  ي 

�ف تُنرسش  ال  ولكن  بالعرق  أو  بالدين  متعلقة  بيانات حساسة  تُجمع  قد  المثال،  سبيل   عىل 

ي يعتقد فيها مسجل الضحايا أن هذه المعلومات من شأنها أن تؤجج التوترات وتعرض الكث�ي
 الحاالت ال�ت

ي مبادرات لتق�ي الحقائق والمصالحة
ورية �ف البيانات مفيدة، بل رصف  للخطر. ومع ذلك، قد تكون هذه 

ي
ال�ت والطريقة  بها  المرتبطة  والمخاطر  المسجلة  البيانات  جميع  توضيح  يجب  حال،  أي  ي 

�ف اع.  ف ال�ف  بعد 

 ينوي مسجل الضحايا استخدامها )أو عدم استخدامها( للمصدر عند جمعها. يجب الحصول عىل موافقة

ة إذا ما رغبنا بنرسش هذه البيانات )راجع المعاي�ي 30، 31، 33(. مستن�ي

وها أم ل وم�ت تصل إىل ي ين�ش
 52.  يجب أن يش�ي مسجلو الضحايا إىل ما إذا كانت تصل المعلومات ال�ت

 مستوى من التأكيد الذي يسمح بتوثيق الحدث بالكامل.

يتمكنوا أن  دون  آمناً  ذلك  كان  طالما  يسجلونها  ي 
ال�ت االأحداث  جميع  نرسش  الضحايا  مسّجىلي  بعض   يقرر 

الروايات لتضارب  نظراً  ات فوراً  التغي�ي الصعب تحديد هذه  يكون من  المعلومات. قد  توثيق جميع   من 

ي هذه الظروف،
 والمعلومات الناقصة. وقد يقرر مسجلو الضحايا نرسش ما هو معروف عن الحدث آنذاك. �ف

بالغ عن االأحداث أو االأفراد الذين لم يتم تأكيد بياناتهم بالقدر المعتاد.  يجب عىل مسجىلي الضحايا االإ

ف بأن يقرروا كيفية التعامل من هذه الحاالت. وهذا ينطبق، عىل سبيل المثال، عىل  يسمح ذلك للمستخدم�ي

ي حدث ما عندما يعجزوا عن حل
 مسّجىلي الضحايا الذين يضعون حداً أد�ف وحداً أق� للخسائر الُمقدرة �ف

ي تؤثر عىل كيفية
ي منهجية الممارس ال�ت

ي المعلومات. ينبغي أن تنعكس دائماً العنارص المهمة �ف
 التضارب �ف

ذاعية. امج االإ ونية والتقارير وال�ب لك�ت ي طريقة نرسش البيانات. ويشمل ذلك المواقع االإ
استخدام البيانات �ف

 53.  ينبغي أن يستخدم مسجلو الضحايا مستوى من التجميع يناسب أهدافهم المحددة عند ن�ش

ي التعرف عىل كل خسارة.
ي المتمثل �ن

ي الهدف النها�أ
البيانات، ولكن دائماً ما ينظر �ن

ي من تسجيل تلك الخسائر ينبغي أن يكون التوعية لكل إصابة عىل
ي الوقت نفسه، نرى أن الهدف النها�أ

 و�ف

المنشورة. البيانات  ي 
للتفصيل �ف ف  المعاي�ي ال تحدد مستوى مع�ي بيد أن هذه  الفردي والعام.   المستوى 

 يعمل مسجلو الضحايا الأسباب متنوعة وبأهداف مختلفة. ال يوجد مستوى واحد من التجميع يمكن أن

ي نرسش بيانات مفصلة بالكامل )أي
 يخدمها جميعها عىل نحو فعال. قد ال يرغب مسجلو الضحايا دائماً �ف

اتيجية. عىل سبيل المثال، إذا كان الغرض  البيانات المتوفرة من حادث أو عىل مستوى فردي( الأسباب اس�ت

 الرئيسي لبيانات الُمسجل هو دعم الدعوى، فقد يقررون أن البيانات أقوى وتحقق المزيد من النتائج إذا

ت عىل كونها اتجاهات وليست حوادث، للفت االنتباه إل أشكال االأذى. ومع هذا، من أجل مجهودات  نرُسش

. وهذا يفي بعنرص وري الحصول عىل مستوى كاٍف من التفصيل عند النرسش  إحياء ذكرى الضحايا من الرصف

ام الذي تهدف هذه المبادرات إل تحقيقه. التقدير واالح�ت

المنشورات عىل ف من  الضحايا أي مستوى تجميع يخدم غرض وهدف نوع مع�ي يقرر مسجلو  أن   يجب 

ي الفصل 4.
ف �ف ام معاي�ي االأمان عىل النحو المب�ي أفضل وجه، مع اح�ت

يتيح وجود ها. مما  إذا قرروا عدم نرسش بيانات مفصلة فعليهم حمايتها، ح�ت  ع مسجلو الضحايا   إذا جمَّ

ي المستقبل
. كما يسمح بالنرسش �ف ف كاء مناسب�ي  أسانيد مستقبلية حالة توفر معلومات جديدة ومشاركتها مع �ش

اتيجيتها. ت أهداف المنظمة أو اس�ت إذا تغ�ي
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54.  يجب عىل مسجىلي الضحايا تقييم أك�ش الطرق فعالية وتحديدها لتوصيل بياناتهم.

رين، ويجب عليهم تحديد أفضل  مسجلو الضحايا مسؤولون عن نرسش بياناتهم وإتاحتها للسكان المترصف

ي السياق الذي يعملون فيه.
طريقة للقيام بذلك �ف

جمعيات استشارة  المفيد  من  يكون  قد   . النرسش ي 
�ف مبا�ش  بشكل  ف  المعن�ي أولئك  مشاركة  عليهم   وينبغي 

رين. إذا كان ذلك متاحاً، فمن المفيد التفاعل ي المعنية بالسكان المترصف
 الضحايا أو منظمات المجتمع المد�ف

ة مع السكان لقياس توقعاتهم. مبا�ش

 من المهم بحث إمكانية الوصول إل السبل الفنية الُمستخدمة لنرسش البيانات. تعد مشاركة البيانات ع�ب

ي أغلب الحاالت
ي وسيلة مفيدة عموماً للوصول إل الجماه�ي الوطنية والدولية. بيد أنه ال يعد �ف

و�ف  موقع إلك�ت

نت مشكلة ن�ت رة بشكل فعاًل. يمكن أن يكون االتصال باالإ  الحل الوحيد المطلوب للوصول إل الفئات المترصف

ي مناطق معينة بسبب ضعف البنية التحتية أو حيث ال يتمكن العديد من االأفراد من الوصول إل االأجهزة
 �ف

ي بعض أماكن الرصاع من خالل االستخدام
نت. من ناحية أخرى، قد يكون االتصال مرتفعاً �ف ن�ت  المتصلة باالإ

ونية هي الطريقة االأك�ش موثوقية للوصول إل لك�ت  الواسع للهواتف الذكية، وقد تكون منصات الشبكات االإ

ي بدائل مثل نرسش نسخ
ة من السكان. وعند سوء االتصال، يجب عىل مسجىلي الضحايا التفك�ي �ف  نسبة كب�ي

 مطبوعة من المعلومات الخاصة بهم وتوزيعها. وتشمل البدائل االأخرى أيضاً، استخدام الراديو أو إعداد

الهواتف فقط  وليس  المحمولة،  الهواتف  من  نوع  أي  مع  تعمل  ي 
)وال�ت المحمول  للهاتف  اتصاالت   قناة 

الذكية(. قد يكون هذا مفيداً بشكل خاص للجماه�ي المستهدفة ذات المستويات العالية من االأمية.

ي تستند إليها
ي المنطقة ال�ت

 55.  يجب دائماً عىل مسجىلي الضحايا محاولة ن�ش البيانات باللغة الأم �ن

أنشطتهم.

. يعتمد  يجب أن يكون اختيار اللغة ناتجاً عن تقييم اللغة )أو اللغات( االأقل إشكالية واالأك�ش سهولة للنرسش

رين. ي التواصل مع السكان المترصف
هذا عىل الجمهور المستهدف لمسجل الضحايا والحاجة إل التفك�ي �ف

ي معظم الحاالت، سيكون من خالل اللغة )أو اللغات( المحلّية للمنطقة/البلد الذي وقع فيه الخسائر.
 �ف

ية أو الفرنسية بشكل أساسي وعىل نحو غ�ي حميد فرض أجندة خارجية ف نجل�ي  فقد يوحي النرسش باللغة االإ

تبة عىل اختيار اللغة )وعواقبه  عىل المجموعة المستهدفة. من ناحية أخرى، فإن التداعيات السياسية الم�ت

اك( قد تجعل لغة “دولية” محايدة أك�ش قبوالً. �ش االإ

، حيث أنه يمكنها دعم أهداف متنوعة. ية عند النرسش ف نجل�ي  ينبغي عىل مسجىلي الضحايا اعتماد اللغة االإ

 فعىل سبيل المثال، إذا كان مسجل الضحايا يريد جذب االنتباه الدولي أو رفع دعوى دولية، فسيكون من

التحديد ية عىل وجه  ف نجل�ي االإ اللغة  باستخدام  أنه ال ينصح  إال  ية.  ف نجل�ي االإ باللغة  بياناته  وري نرسش   الرصف

رين. باعتبارها اللغة الرئيسية للنرسش إال إذا كانت هي اللغة الرسمية للسكان المترصف

ي
ية نظراً للموارد ال�ت ف نجل�ي ف المحلية واالإ  يختار العديد من مسجىلي الضحايا عدم نرسش بيانات شاملة باللغت�ي

ية )وخاصة ف نجل�ي  قد يتطلبها ذلك. ومع ذلك، ينبغي عليهم االأخذ باالعتبار ترجمة منهجيتهم إل اللغة االإ

. ي الرد عىل أسئلة المجتمع الدولي
 التصنيفات والتعاريف(. هذا يسهل المشاركة والمساعدة �ف



المستهدفة عىل دراية الجماه�ي  أن  للتأكد من  توعية  بأنشطة  الضحايا  يقوم مسجلو  أن   56.  يجب 

ببياناتهم واستخدامها.

رين، غالباً ما يحتاج ي ذلك السكان المترصف
 من أجل الوصول إل الجماه�ي المستهدفة بشكل فعال، بما �ف

عالم  مسجلو الضحايا إل القيام بأنشطة توعية بعد نرسش بياناتهم. قد يشمل ذلك العمل مع وسائل االإ

لمسجىلي ذلك  يتيح  رين.  المترصف السكان  إل  للوصول  الضحايا،  جمعيات  مثل  المنظمات،  من  ها   وغ�ي

 الضحايا التأكد من أن الجماه�ي المستهدفة عىل دراية ببياناتهم واستخدامها. كما أنها تمكنهم من تصميم

 آليات مناسبة لالأوضاع القائمة لهؤالء الجمهور المستهدف لتقديم مالحظات عىل البيانات نفسها وتقديم

الوسائل لجعلها أك�ش فائدة.

 قد تكون أنشطة التوعية باهظة الثمن ومواردها محدودة قد تعوق مسجىلي الضحايا من تنفيذها بفعالية.

اتيجيات التواصل ح�ت لو لم يتمكنوا من تنفيذها عىل  ومع ذلك، من المستحب االأخذ باالعتبار تطوير اس�ت

 الفور. يساعد ذلك مسجىلي الضحايا عىل إيضاح ما يأملون أو توقع ما يمكنهم تحقيقه بشكل واقعي من

ي مرحلة الحقة وينبغي استخدامها إن أمكن )عىل
اتيجيات �ف ي فرصة تنفيذ هذه االس�ت

 خالل أنشطتهم. قد تأ�ت

انية المنظمة(. ف ي حالة زيادة م�ي
سبيل المثال، �ف

ن الآخرين القسم الثالث – معاي�ي مشاركة البيانات مع المختص�ي

ي سيشاركونها مع الجهات الفاعلة
 57.  يجب أن يحدد مسجىلي الضحايا مستويات تفاصيل البيانات ال�ت

الأخرى عىل أساس كل حالة عىل حدة.

 

ي يشاركون فيها بياناتهم مع
 يجب أن يحدد السياق العام واالأهداف لمسجل الضحايا مستويات التجميع ال�ت

كائهم. الجهات الفاعلة االأخرى. ال يوجد مستوى مثالي لجمع البيانات يناسب جميع مسّجىلي الضحايا و�ش

ة  وينبغي أال يشارك مسّجلو الضحايا البيانات إال إذا كان ذلك يتوافق مع أهدافهم وإذا تلقوا موافقة مستن�ي

ي قد تتعرض لها الجهات المعنية نتيجة لمشاركة
 عىل القيام بذلك. وينبغي عليهم أيضاً تقييم المخاطر ال�ت

 المعلومات والحد منها.

 وإذا كان الغرض من المشاركة هو تأكيد البيانات وتحسينها، فيجب عىل مسّجىلي الضحايا مشاركة البيانات

أن إال  التصنيف.  ي ذلك مستوى مرتفع من 
كاء. وقد يع�ف الرسش الذي يستخدمه  الجمع نفسه   عىل مستوى 

الحاالت ي جميع 
�ف أو مستحسناً  أمراً مالئماً  يكون  المرتفع قد ال  التصنيف  البيانات ذات مستوى   مشاركة 

 وبالنسبة لجميع مسّجىلي الضحايا. ويجب عىل مسّجل الضحايا أن يحدد بدقة ووضوح طريقة مشاركته

للبيانات وذلك لتجنب إساءة استخدام الغ�ي لها.

ف ي سيتم مشاركتها ب�ي
 ينبغي دائما وضع القرارات الخاصة بمستوى جمع البيانات، والفئات، والتفاصيل ال�ت

ي اتفاق رسمي لمشاركة البيانات. إذ أن ذلك من شأنه
هم من الجهات الفاعلة المهنية �ف  مسّجىلي الضحايا وغ�ي

ي اتفقا عليها للبيانات.
ف باالستخدامات ال�ت أن يُلِزم كال الطرف�ي
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 58.  وينبغي عىل مسّجىلي الضحايا السعي إىل مشاركة البيانات الموجودة لديهم - وفقاً للمعيار )57(

- عىل أوسع نطاق ممكن لتجنب تكرار العمل.

 

ي كانت قد قامت منظمات
 فغالباً ما يُهَدر قدر كب�ي من الطاقة عندما تقوم المنظمات بجمع البيانات ال�ت

رهاق الناتج ي االإ
ي التسبب �ف

 أخرى بجمعها بالفعل. وهذا االأمر ال يهدر الموارد فحسب، بل يسهم أيضاً �ف

رهاق الناتج عن المقابالت إل تغ�ي البيانات ف السكان الذين تجري مقابلتهم. وقد يؤدي االإ  عن المقابالت ب�ي

ي النظر إل المنظمات المختلفة عىل أنها غ�ي فعالة وال يمكن
ف السكان الذين قد يبدؤون �ف  وتزايد السخط ب�ي

 االعتماد عليها. وقد يؤدي ذلك أيضاً إل زيادة خطر تعرض الشهود للصدمة مرة أخرى نتيجًة لتكرار �د

حكاياتهم.

ي مجال العمل
كاء �ف مكان مع الرسش  وينبغي عىل مسّجىلي الضحايا مشاركة البيانات الموجودة لديهم قدر االإ

. ويرتبط ذلك بالتخطيط الذي ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا القيام ف كاء المهني�ي هم من الرسش ي وغ�ي
نسا�ف  االإ

ي بإمكانها االستجابة الحتياجاتهم )انظر المعيار
كاء إعادة توجيه االأشخاص إل المنظمات ال�ت  به ليمكن للرسش

اكات مع المنظمات االأخرى من أجل المشاركة المتبادلة  )34((. كما ينبغي عىل مسّجىلي الضحايا إقامة �ش

رين نتيجة لتكرار الجهود ر للسكان المترصف ي رصف
 للمعلومات. فمن شأن ذلك أن يساعد عىل تجنب التسبب �ف

ي يبذلونها.
ال�ت



المصطلحات المختارة

العنف المسلح19:

عالن جنيف بشأن العنف المسلح والتنمية عىل أنه: ، يُعرّف العنف المسلح وفقاً الإ  الأغراض هذه المعاي�ي

عية )بشكل فعىلي أو من خالل التهديد( باستخدام أسلحة أو المتفجرات  »االستخدام المتعمد للقوة غ�ي الرسش

 ضد شخص أو مجموعة أو مجتمع أو دولة مما يؤدي إل إضعاف أمن االأشخاص و/أو التنمية المستدامة«.

.)2 ص.  المسلح،  للعنف  العالمي  العبء   ،2008 والتنمية،  المسلح  العنف  بشأن  جنيف  إعالن  )أمانة 

تسجيل الضحايا:

ة  هي عملية محاولة توثيق وتسجيل معلومات عىل المستوى الحادث أو الفرد حول الوفيات الناتجة مبا�ش

عن العنف المسلح بطريقة منتظمة ومستمرة.

ي مجال تسجيل الضحايا/مسّجل الضحايا:
الممارس �ن

منظمة، أو فرد، أو جماعة من االأفراد تضطلع بتسجيل الضحايا ككل عملها أو جزء منه.

سلسلة المسؤولية:

ي للمسؤولية عن وثيقة أو موقعها.
التسلسل الزم�ف

التمويل الجماعي:

كب�ي من ة من عدد  الصغ�ي المالية  المبالغ  من  الكث�ي  التمويل عن طريق جمع  الحصول عىل  عملية   هو 

نت. ن�ت االأشخاص وعادًة ما يكون ذلك ع�ب االإ

تعهيد الجموع:

عليه أو ضحاياه. ويكون ذلك ممكناً من خالل مشاركة كانوا شهوداً  بالغ عن حادث  باالإ  يسمح لالأشخاص 

ي أو أي شبكة خلوية ُمختارة أو منصة
و�ف لك�ت يد االإ  البالغات النصية أو المصورة أو مقاطع الفيديو ع�ب ال�ب

نت. ن�ت عىل االإ

الموظفون:

لمسّجل المعلومات  بتقديم  يتطوع  فرد  أي  عىل   » ف »الموظف�ي وضع  ينطبق  ال   ، المعاي�ي هذه   الأغراض 

ي إطار مبادرة تعهيد الجموع. »الموظف/الموظفون« يُقَصد بهم جميع من يضطلعون
 الضحايا، خاصًة �ف

، ف ، والمتطوع�ي ف ي ذلك العامل�ي
ف صحيح منها بما �ف  بتسجيل الضحايا بالنيابة عن إحدى المنظمات ووفقاً لتعي�ي

هم. ف مدفوعي االأجر وغ�ي واالستشاري�ي

بيانات طوال ي قاعدة 
ات �ف التغي�ي ات ومن أجرى تلك  التغي�ي بتتّبع   برنامج مراقبة االإصدار: برنامج يسمح 

الوقت.
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ي وهو »الستخدام المتعمد للقوة البدنية19
ي تعريف العنف الذا�ق

ف العام لالأمم المتحدة للعنف المسلح لكنه يستث�ف   يرتكز التعريف ذاته عىل تعريف الأم�ي
 استخداماً حقيقياً أو عىل سبيل التهديد باستخدام السالح ضد النفس أو ضد شخص آخر أو جماعة أو مجتمع أو دولة مما ينتج عنه خسارة أو جرح أو
ف نجازات والآفاق التنموية لمجتمع أو بلد أو إقليم )الأم�ي ار نفسية اجتماعية تصيب فرد أو أفراد والذي يمكن أن يؤدي إىل إضعاف الأمن والإ  موت و/أو أرصف

.)A/64/228 ،العام لالأمم المتحدة، 9002، تعزيز التنمية عن طريق الحد من العنف المسلح ومنعه



                                             EVERYCASUALTY  | معاي�ي تسجيل الضحايا  |  62



 معاي�ي تسجيل الضحايا    63  |  



                                             EVERYCASUALTY  | معاي�ي تسجيل الضحايا  |  64



    65  |   معاي�ي تسجيل الضحايا



D
is

eñ
o 

po
r T

ut
ae

v 
D

es
ig

n

Every Casualty Worldwide
80-90 Paul Street
London
EC2A 4NE

enquiries@everycasualty.org
www.everycasualty.org
     @everycasualty

Company No. 9082055
Registered Charity No. 1166974

http://www.tutaevdesign.com

