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 التعويض إجراءات في واألدلة والتوثيق البيانات إستخدامسوريا: 

  لةءوالمسا للعدالة السوري للمركز إعدادها تم

 ياكنثو كريستال
 
 
 

 مقدمة
 
 

تهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، نإلقدر اإلمكان لضحايا ا هو جبر الضررتعويضات الالغرض من إن 
يمكن أن تكون التعويضات جماعية، وجتماعية. إلالقانونية وامن األعراف إعادة إنشاء نظام أوسع و

تعتمد ال، ومستوياتمتعددة الالتعويضات ينبغي أن تكون وفردية.  وأمجتمع ككل، المجموعة أو  تتناول
 ،تقصي الحقائق في عمليات دمجهاكما ينبغي أن يتم . واحد إجراءستراتيجية واحدة أو إعلى 

قتصادية في المقام إتعويضات ال تعتبرما  أنه غالبا  في حين و. اإلصالح المؤسسيووالمالحقات الجنائية، 
 .على حد سواء رمزيةكون مادية وتينبغي أن وإال أنها يمكن أن تكون األول، 

 
 عند وضعهاتحديد األولويات على الدولة  ساعدسوف ياألدلة وثائق الصحيح للووالتحليل إن الجمع 

موارد الدولة ما كانت خاص إذا بشكل ضرورية هذه المعلومات سوف تكون تعويضات. للستراتيجيات إ
سوف في الوقت نفسه، واألولويات بعناية.  دراسةينبغي  هحيث أنلتعويضات محدودة، المخصصة ل

جزء من الذاكرة وجهود سيما كالفي المستقبل،  المدى فائدة طويلة بشكل جيدلبيانات المجمعة يكون ل
 . ائقالحقتقصي 

 
 
 

 السياقمن حيث التعويضات 
 

 تأ( طبيعة وأهداف التعويضا
 
وسبل جبر الضرر نتهاكات حقوق اإلنسان في التماس إحق ضحايا بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان قر ي
الدولية، إذا لزم األمر. وعادة ما تدار الوطنية أو  افلح. ويمكن متابعة ذلك من خالل المنتصافإلا

مج االغرض من برشرعية ويعزز الهذا مبدأ هام ؛ ومؤسسات الدولة برامج التعويضات من قبل
حمي مواطنيها، وإثبات أن تواجبها وبنتهاك، إلابعتراف من قبل الدولة إلتعويض هو فاالتعويضات. 

 الشخص. ضرر الذي تعرض لهجبر الخطيرة لحقوق اإلنسان والنتهاكات اإلتصحيح بلتزامها ال
 
، إلنساناألساسية لحقوق لالتي ارتكبت لنتهاكات إلابعتراف إلرئيسية هي: اتعويضات لها ثالثة أهداف ال

ذي ، ومحاولة إصالح الضرر الصراعالمجتمع بعد الإعادة بناء الدولة وعملية  فيتشمل الضحايا أن 
شامل  عتبار، يجب على أي برنامجإلابعين هذه األهداف الثالثة أخذ مع والضحايا والناجين. ب لحق
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القدرة  يما هو: ما هو نطاق البرنامج، التاليةالثالثة  ةه  ج  و  م  عناصر الأن يأخذ في الحسبان الللتعويضات 
 ؟هم المستفيدونمن على إدارة البرنامج، و

 
 ب ( أنواع التعويضات

 
 إجراءاتتركز  ،نتقاليةإللعدالة اأوسع لسياسة ضمن دمجها بشكل صحيح ما يتم ، عندبشكل عام
 :المبادئ الخمسة التاليةعلى التعويض 

 
 اإلسترداد  -
 المادي التعويض  -
 إعادة التأهيل  -
 رضاال  -
 ضمانات عدم التكرار  -
 

 على سبيل المثال ال الحصر:رمزية التعويضات الوتشمل 
 
 عتراف العلني إلاو عتذار الرسميإلا  -
 ىالذكرإحياء ومشاريع النصب التذكارية   -
 سمعةالالتأهيل/إعادة مشاريع   -
 لروايات المقموعةا تبرزالتي  التثقيف العامةبرامج   -
 

 : قتصادية المباشرة وغير المباشرة مثلإلامنافع الكل من وتشمل التعويضات المادية 
 
 ؛العاجزينلمرة واحدة أو دفعات متكررة ألسر الضحايا والناجين دفعة   -
 الناجين؛للضحايا ومعاشات   -
أو النفسية وبرامج الدعم النفسي(، و/ستشارات إلاتقديم توفير التعليم والرعاية الصحية )بما في ذلك   -

 السكن؛
 ، لمشاريع محددةمخصصة لمجتمعات اتستهدف تعويضات  أموال  -
 .الشركاتلتأسيس والقروض موال األتوفير   -
 
 
 

 التعويضات امجلبرأهمية التوثيق 
 

، ةضعيف تما كان فإنها كثيرابعد الحروب األهلية، تعويضات  تترتبأنه عندما مالحظة من المهم 
التي  التنازالتوإلى أن المفاوضات  جزئيا  عود هذا يو. إلى حد بعيد ةسسي  ، وم  وناتجة عن ردود فعل

جوانب  هيالتي و –ضحايا الإلى الذي يولى نتباه إلاجهود المساءلة ومن  تضعفالصراع  نهاءإل جرت
معلومات بالغة لتدمير  لحرب األهليةاعن  كذلكينتج  بشكل عام،و. فعالةتعويضات رئيسية لبرامج 

سجالت الشرطة. المدنية، وت سجالالو مثل الوالدة والزواج، والملكية، ،لتعويضاتلبالنسبة األهمية 
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ينبغي النظر في هذه وبعد الصراع العنيف، وخالل جمع الوثائق ه ليس من السهل القيام بفإنباختصار، 
 نتهاكات إلحجم اعلى بيانات قوية تبرهن وجود دون بو. للتعويضاتالتحديات عند إعداد وإدارة برنامج 

فإن لصراع، الدالالت الهامة لوعرقية، أو غيرها من أجغرافية  ها من خالل دالالتتظهر أنماطو
لتوترات القائمة ضمن سياق ا يعمق منمما ، "عدالة المنتصر"أهواء وفق  تمقد تالتعويضات  إجراءات

 . بالفعلهش 
 

تحليل واللتعويضات. فعالة لبرامج إنشاء في  هاما   تطوير البيانات دورا  جمع الوثائق و يلعب كل من
ستراتيجية التعويضات. إرؤية و في انصبيانتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة ببيانات والمسح الشامل لل

لحاجة مع ا ومقارنتها مرجعيا  لموارد المتاحة دق لتقدير أإجراء بلجان التمويل لتسمح هذه المعلومات و
 .قتصاديةإلجتماعية واإلاالجغرافية و

 
التي جماعات الفراد أو ألل أهميةأيضا  عطي يجميع جوانب الصراع  حولاألدلة والبيانات كما أن جمع 

سوف فقط. وبضحاياها عتراف إلالمجتمعات إلى افيها تميل التي فترات التوازن خالل دعو إلرساء ت
جمات اهمأقل عرضة لعادلة تكون تعويضات أساس إلجراءات ألدلة ل ةالمتوازنجمع العملية ينتج عن 

تشويه سمعة عمليات  الجائرةات تهامإلمثل هذه ا ه من شأنحيث أن، و آخرأجانب المتطرفين من 
 .التعويض

 
منتمين تعويضات للضحايا الضد تقديم كبيرة حكومية في بيرو، على سبيل المثال، كان هناك معارضة 

في ونقسامات والتوترات داخل البالد. إلا زاد من عمقمما اإلرهابية"، "إلى المعارضة أو الجماعات 
القبارصة كل من ها ارتكبالمجازر التي  من صحفييها جمعتم األدلة التي فإن المقابل، في قبرص، 

ضمت ن جانبيالمن الدعم لعمل لجنة مشتركة  قدمتالتصورات العامة، ومن  تاليونانيين واألتراك غير
من أجل العمل على علماء أنثروبولوجيا الطب الشرعي، والهندسة الوراثية، وموظفي الخدمة المدنية 

لجنة وقامت اللضحايا إلى أسرهم. اإعادة ، والقبور وفحص بقايا المدفونيننبش تحديد مواقع الدفن، و
"اآلخر"، وتشويه صورة المجتمع نقسام السياسي الكبير، إلامن في مناخ ا عملهبن جانبيمشتركة بين الال
 .عملية سالم مجمدةو
 
 
 

 دراسة حالة : بيرو
 

نتهاكات لم يتم توثيقها، وأن الدرب اإلبيرو في مرحلة ما بعد الصراع تحديين رئيسيين: أن نسبة كبيرة من واجهت 
األحوال السجل الوطني لتحديد الهوية ووقامت دائرة السجالت المدنية.  دمر عمدا  )الحزب الشيوعي البيروفي( المضيء 
ستهدفت جميع توثيق إذ حمالت يتنفوقامت بالحصول على وثائق جديدة.  على الضحايامن العمليات لمساعدة بعدد المدنية 
مطالبة العلى  األساسية حقوق اإلنسان نتهاكاتإ ضحاياساعد بشكل كبير هذا المدنية.  همرت سجالتمالذين د  الناس 

 .المدنية هموثائقإصدار إعادة على بالتعويضات وكذلك 
 

ولم  .التعويضات الحصول على مقابل إمكانية لدليل قابل لإلثبات الحاجةبين  إرساء توازن تحدي فيةبيروالحالة ال تواجه
. أيضا  العالقات األسرية لم تكن موثقة ، وعالية ا  تضرراألكثر األمية في المناطق غالبا ما كانت و، اإلنتهاكات يتم توثيق
 ولقبتم  ،إلنتهاكات ألتي كان إثباتها أصعببالنسبة لوتخضع لمعايير تقييم مختلفة.  مختلفةالنتهاكات اإل كانت وبالتالي،
بناء وحقوق اإلنسان. ل، ووثائق من منظمات يةعالمإ تقاريروالضحايا، منظمات خاصة ببيانات ملت قادة المجتمع وأدلة ش

 . ضحاياالتم تسجيل على ذلك 
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 سجالت منفصلة عن المفقودين، كان هناك ، 7002حزيران لتعويضات الجماعية في في لبيروالبرنامج قبل تأسيس ال
 والتحقق من صحتها  ،ستعراض تلك السجالتإبرنامج التعويضات، تم اإلعداد ل وعندجيش. شرطة وال، والنازحينالو

مع منظمات يات تفاقإلى إبأن هناك فئات من الضحايا مستبعدة من القوائم الحالية، توصلت اللجنة  وإقرارا. ومقارنتها
األكثر اإلعتراف بأنها فتح مكاتب لها في المناطق التي تم لالبلديات والحكومات المحلية و ،والكنائس ،المجتمع المدني

عات المجتمع المدني وقادة وجمم، واياتحضيرية مع منظمات الضحقد عقدت اللجنة ورش عمل و .العنفبتضررا 
 .المجتمع

 
ت السكان األصليين أو الفالحين، المستفيدين مجتمعاوشملت قائمة قائمتين: جماعية وفردية. إلى تم تقسيم التعويضات 

المتعددة السجالت قامت الجمعية بدمج القيام بذلك، ومن خالل مجموعات النازحين. و العنف،المتضررة من جماعات الو
 موثقة من قبل.الضحايا التي لم تكن تسجيل مجموعات من  تمكنتوللضحايا 

 

 
 أنواع المعلومات الالزمة لبرامج التعويضات الفعالة أ(
 

 : على خمسة عواملجيدا  ةمدروسالعتمد برامج التعويضات تو
 

 ،محددة تفاصيل أساسية مثل العمرالمعلومات ال وتتضمن معلومات عن الضحايا لفهم إحتياجاتهم: .1

منها عانى التي  اتنتهاكواإلالمدرج،  ةالحاليو ةياألصل اإلقامةمكان ونوع اإلجتماعي، وال

 ،قتصاديةاإلجتماعية والحالة اإلوالعرق و ،عن الديانة والبيانات الشخصية، اوعواقبهالضحايا 

 ةالمرفقبالوثائق وقائمة  ، والعمل الحالي والسابق،والمعالين والتعليم ،األسرةهيكلية و

الشرطة أو ، وسجالت وتسجيل ملكية األراضي ،(. وتشمل الوثائق شهادات الميالدة)والمفقود

مات هذه المعلووالمستشفى. إلى ل ادخاإلثائق البحث، ووعتقال وإلانماذج السجالت العسكرية، و

 . التي تحتاج إلى دعم عاجلو فا  اضعاستلتحديد فئات الضحايا األكثر ساسية أ

 
جتمع المدني التي تمثل منظمات المالسيما أصحاب المصلحة، من جانب  تأييدمشاركة و  .7

المجتمع ن أي الواقع ف ثقة في الحكومة المستقبلية:لديها أن يكون  رجحالممن غير التي الضحايا و

أكثر حتاجها برامج التعويضات تمعلومات سوف يكون لديهم المدني والمنظمات غير الحكومية 

خالل الصراع  متدنيةالرسمية في األطراف  الثقة كانت، وخاصة إذا ينالمسؤولين المكلفمن 

في ة حقيقيمعنية  ا  أطرافأصبحت هذه المنظمات  إذاونتهاء الصراع. إبعد في مرحلة ما  مباشرةو

مع الضحايا عن لومات مع بادلأن تت ،يصبح من المرجح أكثرتعويضات، العملية تصميم 

 .عمليات التعويضات ونقودالذين يالمسؤولين 

 
يمكن ن الحكومة والمجتمعات المحلية، وهمزة الوصل بيأيضا  المجتمع المدني يمكن أن يكون 

إرشادات تقديم الوثائق الالزمة، وو، تقديم الطلباتمعلومات مهمة مثل مواعيد  يقوم بنقلأن 
أنه التعويض. وهذا يعني  إجراءات ؤهلون للحصول علىالممن هم ، وقديم الطلباتبشأن كيفية ت

 كنقطة إضافية عامة،والمجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج التعويضات. إشراك  ينبغي
 .تحيزةويضات مالتعبرامج أن  فكرةللحد من كطرف معني المجتمع ككل شمول ينبغي 

 
مبدأ أساسي،  والتعويضات ه إجراءاتالشفافية في جميع مبدأ إن إتباع : التواصل مع الضحايا .3

يجب أن ولتنفيذ. اوالتخطيط و ،الضحايا في كل مرحلة من مراحل التصميم أن يتم شملويجب 

وف يتم حديد المستفيدين، والتحديات التي ستمعايير والتعويضات،  وضع اجراءاتعملية تكون 
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طويل جهد طر الممنية، وحقيقة أن التعوي  هو باإلضافة إلى األ، واضحة جميعها ،مواجهتها

التي سوف يتم توجيهها بشكل مهم من الرسائل الجمء اليتضمن واألجيال. عبر  ان  اأحييمتد ومد األ

إنما جتماعية، وإرعاية أو  ةمنح تليسالتأكيد على أن التعويضات  ،وسعاألللمجتمع خاص 

 . ا بعد الصراعم وإعادة اإلعمارالتنمية إعادة مثل جهود  تليسواجب مستحق للضحايا، و

 
كما . المنال ةبرامج التعويضات صعبمنافع كون تال ينبغي أن  :المنافعإمكانية الحصول على  .4

التشاور إن . ا  جيدمعلن عنها و ،ومفتوحة ،معقولة لمواعيد النهائية لتقديم الطلباتان تكون أينبغي 

 سوف يحميالمجتمعات المحرومة(  مع مجموعات الضحايا )خاصة في المناطق النائية أو

قد تتضمن و. تسبب لهم بالمعاناة من جديدتأو  هممن حرمانإجراءات قد تميد ضحايا من ال

طلب للحصول على بتقدم لهو مؤهل لمعلومات عمن  عامة بشأن تقديم الطلباتالتوجيهات ال

مراكم لى التعوي ، والتعليم، والتدريب، وإصول وتلقي المدفوعات، والترتيبات تعويضات، و

 . بعيدةأماكن إعادة التأهيل من 

 
، متسقةالتعويضات لتأهل لبرامج معايير المعلومات المطلوبة ل يجب أن تكون :معايير األدلة .5

المميد من  البع  بإلحاق إقصاءعبر تسبب تجدا، بحيث  متطلباتها كثيرةولكن ال ينبغي أن تكون 

لضحايا يكون لأن تمل فيما إذا كان من المحينبغي النظر عند جمع الوثائق،  الضرر بالضحايا.

إمكانية على ملكية منمل، أو أو دليل خارج المناطق الحضرية( سجالت طبية، ال سيما هؤالء )و

هو لوثائق موجودة وما إذا كانت هذه افيما و أشرطة أو تقارير نفسية، تقارير لى الحصول ع

عند النظر في  اإلجابة عليهاينبغي التي خرى األسئلة األمن مطالبة ناجحة. وعداد مطلوب إل

ما نوع المعلومات التي سوف تكون  ، على سبيل المثال:ةضروريالتي ستكون لمعلومات ا طبيعة

لمخابرات أو الشرطة واكانت سجالت  سواء  عتداء الجنسي، إلضحايا التعذيب أو ال ضرورية

كان ينبغي أم ال أن تكون  سواءو، م الأ إلساءةالعسكرية شاملة بما فيه الكفاية إلثبات االسجالت 

 .ايالضحالتي تعرض لها احول اإلساءات على إنشاء سجالت  ةالمنظمات غير الحكومية قادر

 
 

 نيبال:  حالة دراسة
 

 وضعوحتى اآلن لم يتم . سياسيةال رادةلإل ا  وغياب ،اعميق ا  تسييسو طويلة،أهلية  احرب النيبالية التعويضات عملية واجهت
 الخطوط وضوح عدمب وتسبب ذلك ،ات الماليةالتعويض توزيعب مؤقت صندوقكان يقوم  ولكن كاملة، تعويض إجراءات

من خالل  واسع نطاق على( IRP) المؤقت اإلغاثة برنامجعمل  جهة، منف. اإلنسانية واإلغاثة التعويضات بين الفاصلة
توثيق الأعمال  من الكثير تجاهل ،جهة أخرى منو ؛نتهاكاتاإل نع أدلة جمععلى  المدني والمجتمع المحلية المجتمعات

 الذي التحضيري العمل فيلم يتم إستيعابها  قائمة، كانت التي المتعددةجهود التوثيق و ؛مسبقا  المدني  المجتمع ابه قام يلتا
 في بدأ ذيوال، ؤقتبرنامج اإلغاثة الم عمل توجيهمن أجل  الضحايا أعداد عن بياناتال جمعب المكلف العمليق فر به قام

 غير بصورة المحتجزينحول  بيانات جمعب العملبدأ فريق  ،البيانات جمع من األولىته جولإنتهاء  بعدو. 8002 عام

 .الصراع بسبب تيتموا الذين األطفال حولو مشروعة
 

بإنشاء  اإلعمارإعادة و لسالما وزارةقامت و. جدا   ومعقدة قةايا لبرنامج اإلغاثة المؤقت مرهضحال طلبات تقديم عمليةإن 
 تنمية لجنة من توصية خطاب أخذب بطلبات نالمتقدموويقوم . التأهيل وإعادة اإلغاثة ووحدة العمل، قيفر: دعم وحدت ي  
. لديهم تكون قد داعمة وثائق أية مع وتقديمها النماذج من بتعبئة عدد نثم يقومو منطقتهم ضابط المحلي القائد إلى القرية
إلى  سياسيةهي  واللجان ،ضابط منطقتهمالقائد المحلي  لجنةاليرأس و. بالنظر في الطلب سالممحلية لل لجنةتقوم  ذلك، بعد

 لةسجالضحية م تكان إذاو. ذاته الحزب داخل نت ماطلباليتم تقديم  ما وعادة ،باللجنة ممثال حزبكل يكون حد بعيد: إذ 
. باإلستشهاد لالعترافأيضا  تسابق  هناكوبالتالي  ،لمالا منمبلغ أكبر  على للحصولال  مؤهالشخص كون ي ،شهيدك
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قييمها يتم إرسالها إلى ت يتموالتوصيات التي . اتنتهاكإلا من نوع لكل مختلفة توصية لجان توجد ذلك، إلى باإلضافة
تم  إذاو. له المساندة والبياناتلطلب ل الخاص تقييمهاقوم بت التي ،)العاصمة( كاتماندووزارة السالم وإعادة اإلعمار في 

 .التعويض أنه سيمنحب إخطارا  بطلب يتلقى المتقدم  متوفرة، األموالكانت و قبول الطلب المقدم 
 
 ، مستقرةال غير حكوماتالوالطرق السياسية المسدودة  مواجهة فيتقدمية  هي عملية مليةعالهذه أن إعتبار  تم حين فيو

 . إلى حد كبير سياسيةلى أنها ع التعويضاتوإجراءات جمع البيانات عملية فقد تم توجيه اإلنتقاد ل
 

واجهون صعوبات ي نالمتقدموحيث كان  متقدمين،من قبل ال الفهم صعبة أنهاعلى فقد تم إنتقاد العملية  ذلك، على عالوة
 ال ألنهم. المختفيناألشخاص  عائالتالسيما ل للغاية، أمر صعب العقار ملكيةوثيق وث. أهليتهم وإثباتتقديم نماذجهم عند 

 يضااألروصول إلى ال يجعل مما مفقودين، أو متوفينعلى أنهم  همتسجيل هميمكنال كما أحبائهم، مصائر توثيق نيستطيعو
. برنامج اإلغاثة المؤقت ملفات من مفقود بسيطة بياناتهناك  ذلك، إلى باإلضافة. حل دونب تزال ال رئيسية إداريةمشكلة 

 حقوق نتهاكإ في سابقةن تجارب ع أوللعقارات  الضحايا ملكيةعن  أسئلةعلى  ملتتشحيث أن طلبات برنامج اإلغاثة لم 
النوع اإلجتماعي ب الصلة ذات البياناتبعين اإلعتبار  تأخذ لمكما أنها . العرق أو للطائفة وفقا   تصنفلم  ابياناتهو. اإلنسان

  التعذيب ضحايا اإلغاثة برنامج يتم تضمين في لمنه أ ذلك من األهمو. مقتول أو مفقود رجل زوجة الضحية كانت إذاإال 
 .ضحايالم يتم تسجيلهم كو الجنسي، العنفو

 

 
 الصراع التعويضات خالللعمليات وثائق الب ( جمع 

 
 

 :يةأثر برامج التعويضات المستقبلخالل الصراعات من جمع المعلومات التالية عملية  م  ظ  ت ع  سوف 
 
 : السجالت الرسمية ، بما في ذلك .1
 

 من  ا  وكالة المخابرات التي قد تظهر سياسات أو أنماطلشرطة، والجيش، والرئيسي لمقر ال وثائق

 . نتهاكاتإلا
 

 المسموعة والمرئية(أو  ،لمكتوبةا)المخابرات المحلية السجن، و وأ، وثائق المركم األمني. 
 

 ختفاء إللحاالت اوتقديم الدعم  تقصيلفي اأهمية خاصة لها كون يسجالت العسكرية، والتي سوف ال

 .دوافع سياسيةالقائم على ختطاف، والقتل إلوا ،القسري
 

  يقسرللنموح الفي الحاالت التي تتعرض فيها األقليات  ةمفيدتعتبر بيانات التخطيط العمراني.
1 

 

 ياسيين للدولةاإلجراءات القضائية ضد المعارضين الس. 
 

  مجموعات معينةلهيكل متحدد سياسات إيذاء األقليات أو التمييم الوثائق . 
 
 : وبشكل أساسيرسمية، السجالت غيرال .7

                                                        
اال أن األمر ليس بنفس درجة الوضوح فيما  توفير التعويض في حالة الوفاة واإلختفاء،لدولي، من الواضح أن هناك التزام بيرجى مالحظة أنه في ظل القانون ا  1

  يتعلق بالنزوح. 
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  .نتهاكات حقوق اإلنسانعن إالطب الشرعي أدلة مكتوب، والالسمعي والبصري أو التوثيق ، والمواد

سرد تقديم تسهم أيضا في  هيف، تعويضلا بالنسبة لعملياترسمية السجالت غير لاباإلضافة إلى قيمة و
 .صراعما حدث خالل الل

 
لكل فرد. وتشمل  ملفإلعداد ساس األالناجين التي يمكن أن تشكل شهادات وقصص الضحايا/ .3

 : ما يليايا لشهادة الشهود أو الضحالعناصر األساسية 
 

 الذي من )الذي عانى منه د بالتفصيل الضرر يحدالتة، والتفاصيل الشخصية للفرد، والتحقق من الهوي

وثائق أصلية من  واال تأخذ). الذي حدث ضررتوثيق للقتضاء، أي إلعند اولمن وأين(، وقام بماذا، 

 .(خذ نسخقوموا بأالضحايا، ولكن 
 

  إجراء مسحم في ه  س  ت  سوف لجمع بيانات  هاماستخدان إمكباإل الناجين مهمة ألنهالضحايا/شهادات 
في مشاريع التاريخ م ه  ت س   أنها كما، ةقانونيأدلة ك هاماستخدويمكن إنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. لإل
 .رمزيةالتعويضات ال اتمكونأحد  –الذاكرة، وبناء سرد كامل للصراع التي ستكون مهمة لحفظ هيةالشف

 
ألن وذلك  تحديا  شكل ي قدالتي تلي الصراع ية في السنوات هأن جمع الروايات الشفمالحظة ن المهم ذم

مؤلمة. وخاصة في سياقات ال همرواية قصص عاودونيعندما  قد يتعرضون للمعاناة من جديدالضحايا 
قد كما الماضي، نسيان التعب النفسي الشديد والرغبة في يمكن أن تسود حاالت من الحرب األهلية، 

إسبانيا،  لبنان، ووفي قبرص، جيل كامل ل هذا الترددوقد دام . تجاربهم بادلفي ت ينيكون الناس متردد
 هو أمر، إذا كان ذلك ممكنا   لهذه الروايات، جمع فوريوبالتالي فإن ال. التخلص منهكان من الصعب و

 .في غاية األهمية
 
 : التحليل، بما في ذلك .4
 

 جهاتوتلالوثائق القانونية، وتحليل اوالمثول أمام المحكمة، و، موجودةال شهاداتال. 
 

أنماط لحقوق اإلنسان، ومفرطة نتهاكات الإلوا ،جرائمتحديد مستوى ال علىسوف تساعد هذه الوثائق 
 . برامج التعويضات ي  ر  ث  نتهاكات التي يمكن أن ت  إلا

 
 
 
 

 العراقية الذاكرة مؤسسة:  حالة دراسة

 
تسجيالت  من ساعة 1000و البعث حزب ملفات من صفحة مليون 11 نحو بجمع( IMF) العراقية الذاكرة مؤسسةقامت 
 بشكل مباشر المتعلقة الرسمية الوثائق من صفحة مليون 8.2 نحو ذلك في بما ،8008-1692 بين للفترة الفيديوعلى 

 الناجين، شهاداتو ،اتملف إلى مستندة تسجيالت وتشمل. الكويت حربمتعلقة ب وثائق صفحة مليون 8.2و العراق، شمالب
 . نيارفي كالفو هوفر معهدواألرشيفات مخزنة لدى . المعركة خاللل عليه وحصها تم المنوالكثير . والكتيبات والفيديو،

 
 الطائفي، الصراع منالمطولة  فتراتال خالل الوثائق ستخراجإ كيفيةحول  تفاوضعلى مؤسسة الذاكرة العراقية ال وكان
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 الرسمية، الوثائق فهرسةفي  واسعة خبرة لديهاوالمؤسسة . السجالت تدميرب يقوم عمدا  النظام عندما كان  وخصوصا  
 البيانات ستخداموخبرتها في إ. الصراع بعد ما برامج من سلسلة في جدا   متنوعة بياناتمجموعات و وثائق إعدادو

 وسلسلة العهدة ،ةملوثالالجمع عمليات  قضايا مع لتعاملعليها ا كان فقد وبالمثل،. ةمفيد كونت قد متعددة ألغراض
بأنه لديها  خطيرة تهاماتالمؤسسة إ واجهت الوقت، نفس في. الوثائق شراءما إذا كان ينبغي تتعلق ب وأسئلة ،المشبوهة

تم  وقد. المحفوظات إيواءفي  ستمرارإلوا  لقبول كبيرة نتقاداتكذلك إ هوفر مركز وواجه. قانوني وغيرأرشيف مسروق 
 مسحقامت ب التي األميركية ستخباراتإلا وكاالت معمؤسسة الذاكرة العراقية  تعاون حول ومنهجية خالقيةأ قضاياإثارة 
 الهيئات من غيرهامن قبل  عملهاحول  كبيرة معارضةمؤسسة الذاكرة العراقية  واجهتو. البيانات من جزء وتحليل

 .علنية الشخصية الخالفاتكما أصبحت  ،ةواألرشفالعراقية العاملة في مجال التوثيق 
 

 

 
 توصياتال
 
 ةسرعبك لتحرل المفروضة   طوضغالمع  التعاملأ( 
 

شرعيتها ترتكز سوف و ستغرق وقتا  ت جيدا   عدة إعدادا  مالأن عملية التعويضات بالسابقة ارب التجتبين 
من وفي المنفى. الموجودين وأولئك  ينالالجئا في ذلك الضحايا، بمالذي ستحصل عليه من  أييدلتلى اع

 تكونينبغي أن كيف  حولأصحاب المصلحة مع ، يجب تخصيص وقت كاف للتشاور ذلك تحققأجل 
 .عملية التعويضات

 
حتياجات أولي لإلتقييم لاألساس  هيالبيانات التي تم الحصول عليها خالل الصراع أن  ينبغي اعتبار

 ه تم أنبهذه المعلومات وسوف تضمن لمن، وأين. حدث، وبشأن ما الحصول على أدلة قوية إلى لسعي لو
 .نتهاكاتإلاكامل تدوين 

 
تغير مع مرور يسوف  هعانوعما إلى جبر الضرر الحاجة الناس بشعور أن بمن المهم أن نالحظ 

سنتين، أو خمس أوستة أشهر، بعد  ذات اإلحتياجاتكون تلن الضحايا اليوم  احتياجاتألن الوقت. 
فإن  لصراع وبداية عملية التعويضات،اسنوات. وبالتالي إذا كان هناك فارق زمني كبير بين نهاية 

أكبر قدر  الحصول علىفي هذه اللحظة هو  القيام بهتأملوا تيمكن أن أفضل ما و. تتغيرسوف األولويات 
قبل  التي يتم الحصول عليهادلة األشهادات وفاللمجتمع. نطاق ممكن في اأوسع من  من المعلوماتممكن 

 . ةخاصقيمة ذات تعتبر تنفيذ التعويضات 
 
 

 التعويضات إجراءات القيود المفروضة علىب ( 
 

ر. من ثألرضا، وااللكفاءة، ومستمر لإعادة تقييم تقييم و إجراءمليات التعويضات تنفيذ برامج وع يتطلب
إلى مرحلة وضعها وعملية خطية من أبدا   التكونالتعويضات برامج أن نالحظ منذ البداية أن  المهم جدا  

التي يتم بيانات والوثائق والالناجين. لضحايا والحقوق لعادة إ سلسلة من الخطوات نحوهي التنفيذ، بل 
سيما إذا التعويضات، ال هتوجييمكن أن تساعد في تجاهات وحجم اإلساءة ابشكل صحيح إلظهار جمعها 
السكان األكثر في تحديد ساعد تسوف كما البيانات قبل بدء عملية التعويضات. هذه جمع باإلمكان كان 
 .هتمام فوريإلى إ ةحاجذين هم بال فا  اضعاست
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 التعويضات إجراءاتج ( تعظيم أثر 
 
 
في التعويضات المادية، وأبعد من في تفكر ستراتيجية وإلكونها  ،لتفكيرمفيدة لالتجربة التشيلية أداة  تبرتع

الدفاع القانوني. في تشيلي، طالبت عائالت الضحايا ومناصرة يف مواد تم جمعها أصال لليتحدي تك
كل من لجان تقصي الحقائق  واعتمدتقتصادية التي تلقوها. إلالعدالة والحقيقة إضافة إلى التعويضات اب
الذي قامت به منظمة )فيكاريا دي ال  توثيقالبيرعلى كإلى حد ضحايا السجيل تجميع عمليات و

 .حقوق اإلنسانالعاملة في مجال منظمات غير الحكومية غيرها من الو سوليدارد(
 
 

 د ( المبادئ التوجيهية لجمع البيانات
 
 

برنامج لكي يكون لجرائم متقاطعة لومواضيع  نطاقتحديد ، ونشاء أنماطإل ينبغي السعي -

 .قدر اإلمكانشامال  التعويضات 
 

 العمر، والصحةينبغي األخذ بعين اإلعتبار ؟ ضررأكثر عرضة لل وف يكونونالضحايا سمن أي  -

ثيق في تقييم جهود التو تصبسوف و. الخدخل، ن ليس لديهلواتي ، والنساء الوالنوع اإلجتماعي

سراع في اإلكلما كان باإلمكان ، كلما كانت جهود التوثيق أكثر تنظيما  برامج التعويضات، و

  بعد الصراعفي مرحلة  برامج التعويضاتتصميم 
 

تقع برامج التعويضات في تاريخيا  كانت . سابقةال تجنب نقاط الضعف من عمليات جمع البيانات -

ستهداف إ وأضد األقليات الدينية أو العرقية، التي ترتكب فخ إهمال الفئات الصامتة، مثل الجرائم 

تجاهات إلتأسيس هذه ابمجموعات التوثيق  مكن أن تقومأولو النساء، ومجتمعات المثليين. 

 . شاملة للتعويضات في برامجتضمينها سهل من األن اكل وجعلها شفافة،
 

تؤثر  كيففي  وا. فكره بعدريتطومجال لم يتم هو الخاصة باألطفال تعويضات المجال  -

صالح هذا الضرر إبرامج التعويضات  انبإمك أنهت بشكل خاص على األطفال وكيف نتهاكااإل

 . بصورة مباشرة
 

لتعويضات الالزمة ل دقةانات التي لن تلبي معايير الالبي تحديدستراتيجيات لإفي وضع  وافكر -

تقصي الحقائق وتخليد جهود ، مثل طويلة األمدلمادية ولكن يمكن أن تثري مبادرات أخرى ا

 .الذكرى
 

 
 

 كذاكرة جماعيةتوثيق ه( ال
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 ويمكن أنرمزية. التعويضات المشاريع في  هاستخدامإيمكن  حجم الوثائق التيل تقديركمتقللوا من  ال
التعليم. في تشيلي الذاكرة الجماعية وعملية برمجة ومشاريع  في وجمع البياناتعملية التوثيق  تساعد

بنفس هو  ،عاممكان في  ،الحاجة إلى الحديث عما حدثأن كان الضحايا والناجون يعتبرون وبيرو، 
 .التعويضات الماديةأهمية 

 
 
 

 و( تحديد الفجوات
 

جماعات الدعم كأداة للتشاور معهم حول مناقشات مع الضحايا وو كمنتائج بياناتبين ربط قوموا بال
 .حتياجاتهم األكثر إلحاحا  إ

 
هناك علماء نفس متخصصين في مجال الصدمات هل ؟ نظام الرعاية الصحية رم  د  ل من المحتمل  أن ي  ه

أين هي غتصاب؟ إلا بشأن إرشادمراكز ل ن سيكون هناك حاجةأيإلى التدريب؟  نهل يحتاجوالنفسية أو 
التي قد الفعاليات هي ؟ أين في أقرب وقت ممكنها نبشبحيث يمكن  ،جماعيةاللمواقع المحتملة للمقابر ا

 هاما   مصدرا   التوثيقرمزية؟ يمكن أن يكون الللتعويضات  ا  تذكاري ا  أو نصب تاريخيا   معلما  تصبح 
 .حتياجاتإلاالثغرات وخالل تحديد للمعلومات لمثل هذه المشاريع من 

 
والتي يمكن  لمشاريع الممولة دوليا  اتسليط الضوء على أولويات في جمع البيانات أن يساعد  كذلك يمكنو

لضحايا التعذيب أو مشاريع إعادة دفن  يةمراكز مجتمعبناء أن تكمل برامج التعويضات المادية، مثل 
 .المجازرضحايا أو ألشخاص المفقودين ل

 
 
 

 الخالصة
 

مباشرة في عمليات التعويضات التي توفر العدالة  دقيق للوثائق خالل الصراعالتحليل الجمع وال يصب
 نتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. وخاصة خالل الحروب األهلية، من السهل جدا  إللضحايا والناجين من 

كم بوجودال تم بيانات مصداقيتها في وقت الحق إذاأن تفقد ال . هاعملية جمعمن وراء دوافع سياسية  ح 
نتهاكات من إللجمع افسحة أنه من المهم إعطاء بإقناع كل جانب  فيرئيسية المهمة وسوف تتمثل ال

جمع تقوم بالمنظمات كانت نفس  بشكل خاص إذا ا  صعب ا األمرهذكون وف يسوجميع االطراف. 
قد يكون من وبعد الصراع.  المصالحةأعمال عن  محتملة، فضال  مستقبلية البيانات لمالحقات قضائية 

 . بناء الثقة في عملية التوثيقمن أجل  أقل تهديدا   نقطة دخولجمع الروايات أو إيجاد ب ءدالباألسهل 
 

تعويضات مع بيانات ووثائق الدعم الدولي لعمليات حصول على اللفي وقت مبكر لضغط اليمكن 
، نتهاء الحربمع إتحليلها إذا تم جمع البيانات و ،وفي الوضع المثاليحتياجات الضحايا. إتحدد واضحة 

، ايالضحاألكثر إلحاحا  لحتياجات اإلتعويضات لتلبية الستراتيجيات إيمكن العمل في وقت مبكر على 
ثقة تبني البيانات واألدلة بالتالي فإن هذه العملية. ومن  اياالضحإستياء ستراتيجيات لتهدئة إعن  فضال  
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لتعويضات، فعال لبرنامج ب واإلجراءات الخاصةرؤية الوتثري التعويضات،  إجراءاتالضحايا في 
 .في أقرب وقت ممكنفي البرامج  ءالبدبسمح تو
 
 

 

 حول المركز السوري للعدالة والمساءلة

 

إلى سوريا ينعم فيها المركم يتطلع  .أطرافعدة من  ةمدعومية ربح المركم السوري للعدالة والمساءلة هو منظمة غير

 .القانونالناس بالعدالة، وبإحترام حقوق اإلنسان وبسيادة 

 

 من وغيرها اإلنسان حقوق الخاصة بإنتهاكات المعلومات وتحليل وحفظ بجمع والمساءلة للعدالة السوري المركم يقوم

 موضوعية وغير وعبر إنتهاج مقاربة. سوريا ودعمها في اإلنتقالية العدالة عملية في المساهمة أجل من الصلة ذات البيانات

 المحلية والمجتمعات والمنظمات األفراد مع قوية وشراكات عالقات على والحفاظ ببناء كذلك المركم يقوم متحيمة،

 .السوريين لجميع والمساءلة تحقيق العدالة أجل من التي تعمل دوليا   الفاعلة السورية واألطراف

 


