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 مقدمة -1

 

 

تصف األمم المتحدة العدالة اإلنتقالية على أنها "المجموعة الكاملة من العمليات واآلليات 

، من أجل الواسعة النطاق السابقة كبير من اإلنتهاكاتالمرتبطة بمحاولة المجتمع التأقلم مع إرث 

الشاملة العدالة اإلنتقالية آليات أن تشمل  مكنويقيق العدالة والمصالحة". حضمان المساءلة، وت

ولجان  الحقيقةالحقيقة" عبر لجان  دادالمحاكمات الجنائية، التعويضات، اإلصالح المؤسسي، و"إستر

وسوف تركز هذه المذكرة . الذكرى تخليدالتحقيق أو غيرها من بعثات تقصي الحقيقة، ومن خالل  

 .الحقيقة عبر جمع البيانات و الوثائق تقصيفي المقام األول على  

 

أو تجاهلها، وبالتالي  أو نفيها المجتمعات بتقصي الحقائق عندما يكون هناك حقيقة تم حجبهاتقوم 

غالباً ما يصعب تحديد ما هي الحقيقة فعالً. وكما يتساءل تشابمان وبال في السياق المحدد لفحصهم 

نوع الحقيقة التي  "ما السؤال التالي:يجب علينا أن نبدأ بالتفكير ب، ةقيالدروس المستفادة من لجان الحق

الحقيقة "يتم إستخدامها بشكل شائع بحيث أصبحت تبدو ف، إليها؟" وحسبما وضعها بارليفلييتنسعى 

مفهوماً شفافاً، وواضحاً لجميع المشاركين أو المهتمين في معالجة إنتهاكات سابقة، ولكن "الحقيقة"، 

".التعريفات الجامدةر يتجاوز مثل "العدالة" و"المصالحة" هي مفهوم محي  
1
 

 

لذلك، فإن مشاريع مثل هذه لتقصي الحقيقة، ينبغي النظر إليها على أنها عملية مستمرة، ومتطورة. 

لبنة بناء في تلك العملية. على سبيل المثال، في يعد حيث أن كل جزء من جمع البيانات والوثائق 

وق اإلنسان، ومنظمة هيومن قامت عدة مجموعات، بما في ذلك أطباء من أجل حق 0991أواخر 

المحامين األمريكية/ مبادرة القانون األوراسي وقانون أوروبا الوسطى بجمع  رايتس ووتش، ونقابة

معلومات حول ضحايا الصراع في كوسوفو. وتم تحليل هذه المعلومات من قبل الباحثين في الجمعية 

ر والبينات للمحكمة الجنائية الدولية األمريكية لتقدم العلوم، وعرضها من خالل سلسلة من التقاري

. وبعد أكثر من عقد من الزمان، ال زال مركز القانون اإلنساني في  ICTY) ليوغوسالفيا السابقة

، الذي يحيي ذكرى ضحايا 3111 -0991بلغراد يواصل هذا العمل، ويستكمل كتاب ذاكرة كوسوفو 

الدولي ألبحاث حقوق اإلنسان في غواتيماال هذا الصراع. وبالمثل، فإن السجالت التي قام المركز 

بجمعها في منتصف التسعينات شكلت مدخالت هامة في محاكمة الجنرال جوي افرينت ريوس مونت 

بتهمة إرتكاب أعمال إبادة جماعية. 3102في عام 
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من أجل أمثلة عن المزيد من المناقشات ذات األنواع المختلفة ضمن سياق العدالة اإلنتقالية، راجع من بين أمور أخرى، أعماال قام بها   1

 .الحقوقي ألبي  ساش من جنوب أفريقيا ومؤسسة بيرغوف

اإلنسان. أنيتا غودس، وتامي غوبيرك، وجول  * تتضمن محتويات هذه المذكرة بشكل كبير الذاكرة المؤسسية لمجموعة تحليل بيانات حقوق

كروجر، وروميش سيلفا جميعهم ساهموا بمحتويات إلضافية من خالل مناقشة جماعية ومراجعة الحقة وتغذية راجعة بشأن مسودات سابقة 

 لهذه المذكرة.   

 . HRDAGراجع صفحة مشروع غواتيماال   2



 
 

 المساءلة - 2

 

الية. العدالة اإلنتقتكون المساءلة أقوى عندما تستند إلى آلية لتقصي الحقائق ضمن إجراءات 

لم تكن آليات المساءلة مفيدة جداً في تقصي الحقائق. فقضايا المحاكم ال  ومن تجربتنا، فإنه تاريخياً 

تكشف الحقيقة، بل تكشف مجموعة محددة جداً من المعلومات، تحكمها قواعد )غير شفافة جداً( 

بينها مجموعتين من البيانات، تم لإلثبات. على سبيل المثال، أجزاء من أدلة إحصائية هامة، من 

الحكم عليها بأنها "إشاعات" في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في قضية اإلدعاء العام 

ضد ميالن ميلوتينوفيش، ونيكوال سينوفيتش، وداغلجوب اوجدانيش، ونيبوشا بافكوفيتش، وفالديمير 

قبولها من قبل باتريك بال كشاهد خبير وقبول عمله الزاريفيتش، وسريتين لوكيش، على الرغم من 

"...الفرق  3هوفر جرين الضوءيسلط وعمل فريقه كدليل في القضية. ومثال آخر من نفس القضية، 

بين المرافعة األكاديمية )تقصي الحقيقة( وأهداف المرافعة القانونية للخصومة )إبطال حجة 

 ".الخصم(

 

مة للغاية، وغالباً غير مستغلة بالشكل الكافي إلفادة الحقائق قي  في المقابل، فإن آليات تقصي 

آليات المساءلة. ويتمثل األثر غير الرسمي لعمليات تقصي الحقائق في إلقاء الضوء على المزيد من 

الحقائق؛ ويصبح لدى المجتمع ككل والناس المشاركين معلومات أكثر بكثير من خالل تقصي 

 الحقائق.

 

ن آليات المساءلة التي تستخدم معلومات من لجان الحقيقة أو من غيرها من لم نر الكثير م

آليات تقصي الحقيقة؛ غواتيماال هي اإلستثناء لهذه المالحظة. فباإلضافة إلى قضية ريوس مونت 

المذكورة في الجزء السابق، هناك مثال آخر من غواتيماال ضمن قضية ميرنا ماك. البيانات من لجنة 

تم عرضها على المحكمة العليا في غواتيماال التي كانت تحقق في  (CEH4) تاريخيةال التوضيح 

عن وفاتها وأثبتت أنه من المحتمل أن  هاماً  وفرت هذه السجالت سياقاً تاريخياً  .5ماك وفاة ميرنا

. على الرغم من أن هذه هي األمثلة القليلة جداً التي نعرفها عن حاالت 6وفاتها كانت بدوافع سياسية

نحن نأمل أن تتبع اآلليات المستقبلية ففيها آليات تقصي الحقائق بالفائدة على آليات المساءلة،  عادت

للمساءلة هذه األمثلة. إن تضمين المعلومات من عمليات تقصي الحقائق لن يضفي فقط المزيد من 

أيضاً كونه  مساءلةالعملية  يةلمجتمع شعوراً بملكاسيعطي  هة على عمليات المساءلة، لكنالمصداقي

 يساهم في تعزيزها.
 

 جمع البيانات  -3
 

ليها، ناهيك عن إمن المبكر جداً معرفة على وجه التحديد "الحقيقة" التي سوف يتم السعي 

ما أن ينتهي الصراع الجاري في سوريا. أي آلية من آليات العدالة اإلنتقالية سوف يتم استخدامها، 

 " وبالنتيجة، نحن نقترح أن تركز جهود جمع البيانات على سؤال "ماذا نحن بحاجة إلى تذكره؟

                                                 
 )المحكمة الجنائية الدولية في يوغسالفيا السابقة( إيريك فروتس.  ICTYتوفير مراجع المقابلة مع خبير الدفاع في   3

 Comisi_on para el Esclarecimiento Hist_oricoيشير اللفظ المختصر الى اسم الهيئة باللغة اإلسبانية   4

سسة ميرنا ماك للمزيد من اعترفت الحكومة الغويتيمالية بمسؤوليتها عن ذلك. راجع مؤ 3112؛ وفي 0991قتلت ميرنا ماك عام   5

 التفاصيل.

 الحكم األساسي لمحكمة غواتيماال الثالثة.  6



 

هناك العديد من التهديدات التي تواجه التذكر، وتتراوح بين تهديدات تؤثر على الضحايا 

على الوثائق حالما يتم جمعها.  تي تؤثرلمعلومات( إلى تلك اللوالشهود أنفسهم )أي أول الحائزين 

مثالً، مع مرور الوقت قد يتشتت الضحايا والشهود بحيث يصبح صعباً إن لم يكن مستحيالً تحديد 

أماكن تواجدهم لغرض جمع البيانات، أو قد تقل حوافزهم لرواية قصصهم، أو قد تخف قدرتهم على 

ود، كنتيجة لعنف الصراع لضحايا والشهساسية. في نهاية المطاف، قد يموت اأتذكر تفاصيل 

 .أو مرض، أو ببساطة كبر السن أولحادث
 

حالما يتم جمع المعلومات من هؤالء األفراد، ال يزال هناك حاجة لحمايتها من أن تفقد، سواء 

من خالل تعطل جهاز الكمبيوتر أو السرقة، أو من تكنولوجيا عفا عليها الزمن تجعل من غير الممكن 

نقطة كع، ن تعتبر البيانات التي يتم جمعها اآلن، في خضم الصراأالوصول إلى المعلومات. وينبغي 

في المستقبل، وليس كبيانات سوف تستخدم مباشرة في عمليات  بداية للمزيد من عمليات التحقيق 

 العدالة اإلنتقالية المستقبلية. 

 

وسوف تتشكل العدالة اإلنتقالية من خالل اآلليات التي تبرز إما كأمور يفرضها إنتصار أحد 

، ينبغي أن يركز جمع هي الصراع. حالياً وض بمجرد أن ينتأطراف الصراع أو من خالل التفا

البيانات على الحفاظ على التفاصيل الرئيسية من أجل عمليات التحقيق المستقبلية. وكما سيرد في بقية 

هذه المذكرة، فإن هذا الحفاظ يتضمن ليس فقط توثيق األحداث و الضحايا، ولكن اإلبقاء على هذه  

 .المستقبل المعلومات آمنة ويمكن الوصول إليها في

 

وينبغي أن تركز المحافظة  .يانات كنتيجة لمجموعة من األسبابتفقد الب من تجربتنا، يمكن أن

على البيانات ليس فقط على إعداد نسخة إحتياطية )يفضل أن تكون خارج البلد( ولكن أيضا على 

تخزين المعلومات في شكل وهيكلية تنظيمية من المرجح أن تبقى قابلة للتطبيق ومفيدة لمدة أشهر، 

 Martus مثل برنامج مارتوس وسنوات، بل ولعقود في المستقبل. وينبغي إستخدام برامج مشفرة

و  Google documentsأو منتجات تجارية مثل وثائق جوجل SpiderOak أوسبايدر أوك 

أو برامج أخرى تُمِكن التجميع المركزي في مقر رئيسي والنسخ   Dropboxدروب بوكس

 اإلحتياطية المحفوظة على السحابة اإللكترونية. 

 

ل الصراع في سوريا، هو أنه الينبغي أن تكون المنظمة لجمع البيانات حو واألمر المهم جداً 

المركزية لجمع البيانات وال النسخة اإلحتياطية المحفوظة على السحابة اإللكترونية موجودة  في 

الواليات المتحدة أو روسيا أو تعتمدان بشكل واضح على أي منهما. فمن المهم أن يتم التعامل مع 

 .قدر ممكن من الحيادية والموضوعيةكبر أجمع البيانات وتخزينها ب

 

إن جمع البيانات الوصفية مهم أيضاً. وما نعنيه بالبيانات الوصفية هي المعلومات الخاصة 

بالسياق الذي تمت فيه عملية جمع المعلومات: أي مجموعة قامت بجمع المعلومات، وكيف وجدوها، 

تم إدخال المعلومات الصحيحة لدى وما هي التكنولوجيا التي إستخدموها للحفاظ عليها، وكيف 

هذه الوثيقة عملية مثل تم تحديد المعلومات المكررة وماذا فعلوا بها. تشرح  إكتشاف أخطاء، وكيف

توليد البيانات، والتي ستكون حاسمة لدى التعميم على المأل ما تم مالحظته  وتسجيله من عنف وقع 

 خالل الصراع.

 



توليد البيانات في خضم العنف الجاري في مقابل مرحلة  من المهم أيضا التفكير في عمليات

ما بعد الصراع. فالبيانات المتاحة اآلن قد تختلف كثيراً من حيث النوع، والمحتوى، وطريقة الجمع 

عن تلك التي قد تكون متاحة في أعقاب إنتهاء الصراع )في تلك المرحلة قد توفر اآلليات الرسمية 

جان تقصي الحقيقة، مصادر بيانات جديدة وقيمة(. نحن بحاجة ليس فقط ألن للعدالة اإلنتقالية، مثل ل

نترك طرقاً مفتوحة لدمج مثل هذه األنواع األخرى من البيانات التي ال تتوفر في الوقت الراهن، 

والتي ربما تصبح في حيز الوجود فقط بعد أشهر أو سنوات من اآلن، ولكن أيضاً إلعادة تركيز 

ين جمع البيانات في المستقبل. وهذا يعني، بشكل خاص، تصميم برنامج لتخزين الموارد على تمك

البيانات وحفظها يكون مرناً بدرجة تكفي لحفظ كمية متزايدة من البيانات ومجموعة واسعة من أنواع 

البيانات )النصوص غير المنظمة، و الصوت، والصورة، و الفيديو، باإلضافة إلى قواعد بيانات 

تكر أفضل(. وهذا يعني أيضاً تطوير فريق من جامعي البيانات الذين يفكرون بشكل مب منظمة بطرق

 فيما يمكن أن يشكل "بيانات".

 

أنواع مختلفة من البيانات  شبيكت إحدى النقاط الرئيسية هنا هي أنه من الممكن أن يتم الحقاً 

والضعف ألنواع مختلفة من  الحقاً. ومن الممكن أن يوفر هذا ميزة تحليلية إذا كانت نقاط القوة

البيانات تكمل بعضها البعض. وكلما تنوعت أنواع ومصادر البيانات كلما زادت فرص تحقق هذه 

 الميزة.
 

 

 أنواع ومصادر معلومات  3-1

 

تشمل مصادر البيانات الضحايا والشهود واإلعالم اإلجتماعي والتقليدي، والسجالت 

صادر، هذا الجزء بلورة إيجابيات وسلبيات كل من هذه المفي وسيتم البيروقراطية واإلدارية. 

 ن كل واحدة من هذه الفئات الواسعة. باإلضافة الى أمثلة محددة ع

 

ومن  الحاالت المصدر األول للعدالة اإلنتقالية.هي في معظم  وذكريات الضحايا والشهود

 وأقدمها ضحية يوالشهادات التي الروايات  –الجدير بالذكر أن هذه الذكريات قد يتم تقديمها طواعية

اختالفات  ك. وفي الحالة األولى، قد يكون هنااإلستباقية متابعةالو يتم انتزاعها من خالل أ –شاهد

ية بين الضحايا والشهود الذين لديهم حوافز كافية للتطوع بقصصهم مقابل أولئك الذين جوهر

بشأن ما ينبغي أن يطلب  الباحثون مسبقاً  يفكرجب أن و مسح. وفي حالة األخيرة، يأيستجيبون لمقابلة 

للجنة  ، تواتر التبليغ عن انتهاكات معينةمثالً من الضحايا والشهود للحصول على أدق التفاصيل. 

)روايات متطوعين( اختلفت بشكل كبير عن تلك التي تم جمعها من خالل مسح  في سيراليون ةقيالحق

 كالهما قيمان وكالهما ضروريان، من أجل تحديد صورة. (العمل لجمعها)روايات تم بأثر رجعي 

 أكثر لما حدث خالل النزاع.    مكتملة 

 

كترونية الصفحات اإلل، و7بوك واليوتيوب يساويوفر اإلعالم اإلجتماعي بما في ذلك الف

المعلومات التي تم توفيرها وعادة  نوعين من الحسابات.بين هذين ال يقع مصدراً  ،مؤسسيةالخاصة وال

بشكل الحصول عليها نه من الممكن أال إو الشهود، أا من قبل الضحايا يتم التطوع  به لهذه المصادر

يخضع سمثل هذه المعلومات على اإلنترنت.  مشاركةفي  ةمتمثل عبر انتشار ثقافة سائدةغير مباشر 

                                                 
 وستوريفول؛ وهناك كذلك العديد من القنوات الخاصة بسوريا.  WITNESSهو قناة حقوق اإلنسان، جزء من التعاون بين    7



اال ال يسمح تويتر لخاصيات األداة التي تم نشره بواسطتها.  أيضاً نوع وكم المعلومات التي تم تبادلها 

بوك يجمع ما بين النص، والصور،  يسايقدم فيديوهات؛ والفبعدد محدود من األحرف؛ ويوتيوب 

روايات أطول. ل تكون مالئمةقد  شخصيةال مدوناتالبكميات محدودة؛ و اوالفيديو، ولكن جميعه

بيانات . كما ينبغي أن تكون الأن كافة هذه المصادر تتطلب المزيد من التحقق وينبغي مالحظة أيضاً 

  المصدر األصلي لإلعالم اإلجتماعي. مدعومة بشكل مستقل عن  مستخلصة من مثل هذه المصادرال

 

بصورة عامة، وفي سوريا  ماً وقي   جديداً  اً الناشئة توفر مصدرالتكنولوجيا وعلى الرغم من أن 

بشأن مصدر ال أنه من األساسي أن يتذكر الباحثون القيود والتعقيدات المتأصلة إبصورة خاصة، 

، تقارير اإلعالم اإلجتماعي، مثلها مثل العديد من المصادر األخرى، البيانات هذا. على سبيل المثال

 وعند التعميم من أنماط في بيانات اإلعالم اإلجتماعي، ينبغي أن يستكشف 8تخضع لتحيز اإلختيار.

عالم اإلجتماعي الباحثون فئة األفراد الذين من المحتمل أن يكون لديهم إمكانية الحصول على اإل

ولئك الذين أمقابل  –متمرسين في التكنولوجيا، ولديهم دوافع، واً سنأفراد أصغر  –واختيار استخدامه

، وتنقصهم اً بعدكثر ، وأسناً كبر األ –ة من اإلعالم اإلجتماعي غائبمن المحتمل أن تكون قصصهم 

 و الحافز الستخدامها. أو القدرة أإمكانية الحصول على التكنولوجيا، 

 

هذه التجربة ذات الفكرة ذاتها بغض النظر عن مصدر البيانات. وينبغي وينبغي أن يتم تنفيذ 

كيف من وغير موجودة في هذا المصدر؟ أي الروايات واألحداث أن يسأل الباحثون أنفسهم، "

 .تم توثيقها من قبل هذا المصدر؟"الممكن أن تختلف هذه القصص والضحايا والشهود عن تلك التي 

 

ل تشكاإلفصاح و وأ التذكرعملية  خاللفي القضايا الخاصة بالتحيز  وعلينا أن ننظر أيضاً 

أن و شاهد أوجبهما لرواية ضحية ميمكن بهما طريقتان مختلفتان واإلفصاح  تذكرال . وتحيزالذكريات

تحيز التذكر متعلق بصورة خاصة بقدرة الفرد على التذكر و .الموضوعية لحقيقةتكون مخالفة ل

بأثر واألسئلة على المسوحات التحديات التي تترتب دراسة وتحليل تم قد . وبدقة ووصف األحداث

رات تفيترتب على  هبأن )وقد اليكون ذلك مفاجئا( كمثال على ذلك، وجد شيشي وروبرتس .رجعي

تفاصيل بشأن التواريخ والحدث( المزيد من عدم اليقين  علىكلما مر وقت أطول التذكر األطول )أي 

   . الحدث وتحيز التذكر بشأن أكثر األحداث عنفاً 

 

و أو الشاهد من أجل شمل أحداث أالضحية  (إنتفاء الحافزو أ)بحافز وتحيز اإلفصاح مرتبط 

ال قد يقوم الضحايا والشهود بصياغة روايتهم بناء على ما يعتقدون أنه ثفمروايته. تفاصيل معينة في 

 رتفاعسيراليون، واستخلصوا أن اإل الجئي بدراسة أن يعود بأكبر نفع لهم. وقام أوتلسمن المرجح 

بأن ضحايا العنف الجنسي نتيجة اعتقاد الالجئين  كانمعدل التبليغ عن حاالت اإلغتصاب  الكبير في

أن  مكنوبالمقابل، ي لحصول على مساعدة من وكاالت المساعدات.أكبر في ا أفضلية يواجهون

اسب مع تتن هو لجعل ذكرياتأو اإلجتماعية أالمعايير الثقافية  لبيةلت يستجيب الفرد بطريقة معينة

والجماعي لتشكيل الفردي للمعالجة دقيقة له )راجع بينيباكر وباناسيك  الرواية األوسع لما تعرض

 للذكرى(.

 

                                                 
ن قبل كروغر وآل على أنه "... احتمالية أن يتم نقل خبرعن حدث وكثيرا ما يشار الى ذلك  "بالتحيز في نقل األخبار" الذي يتم تعريفه م   8

النشرة في المدونة هذه معين يختلف حسب خصائص الحدث بحد ذاته، او حسب خصائص الوكالة التي تجمع التقارير واألخبار". راجع 

HRDAG  حول البيانات الخام والنشرة في المدونة هذهHRDAG مزيد من المناقشة بشأن مصادر وأنواع بشأن عينات مالئمة، من أجل ال

 التحيز واألثر الكبير المحتمل لمثل هذه التحيزات على الخالصات الجوهرية.   



. وتشمل هذه الفئة ""تم العثور عليهاوالمصدر القيم اآلخر للمعلومات هو ما نعتبره بيانات 

هذه  من توسعالتكنولوجيا الناشئة كما أن غير محدودة من المصادر الممكنة، من البيانات مجموعة 

واإلدارية، مثل األرشيف التاريخي سجالت البيروقراطية . وتشمل األمثلة الأكثر وأكثر القائمة

. ( في تشادDDSوالوثائق الصادرة عن مديرية التوثيق واألمن ) للشرطة الوطنية في غواتيماال

سجالت عبور الحدود كالتي يحفظها حراس حدود ألبانيا خالل النزاع الذي دار عام يمكن أن توفر و

ما أظهرت التحليالت التي حسبمعلومات حيوية عن تدفق الالجئين، بين يوغسالفيا والناتو،  0999

 .العلومب قامت بها الجمعية األمريكية للنهوض

 

ما يحتفظ بها الجناة أنفسهم،  وقيمة مثل هذه السجالت الرسمية والبيروقراطية التي غالباً 

ما يكون من  غالباً  بل، وهي التوفر فقط نظرة مختلفة عن األحداثالتقدر بثمن كمصادر معلومات. 

بيانات الضحايا والشهود. ب مقارنة ،المدافعين وأمن قبل المشككين و تجاهلها أاألصعب دحضها 

 نتيجةشرطيين ل ةمالحقة قضائيفي  هاماً  دوراً  AHPNمن وكمثال على ذلك، لعبت تحليالت الوثائق 

الشرطة السابق عن هذا  لرئيس في إثبات مسؤولية القيادةكذلك ، واختفاء إدجر فيرناندو غارسيا

 اإلختفاء.

 

ن نكون منفتحين ومستعدين للحفاظ على مجموعة متنوعة من أنواع البيانات أوينبغي 

 ت، كانسجالت مديرية التوثيق واألمن ، حين وجد ريد برودي وأوليفيية بوركولتالمحتملة هذه. مثالً 

 إجراء مسح ضوئيقدرة باتريك بول على كانت صعوبة األولى تتمثل في مجرد تصويرها. وال

ينبغي من البيانات. و حفاظ على ذلك المصدر القيمسجالت عبور الحدود األلبانية في الميدان حيوية للل

بلدات سوريا  في راً على توثيق العنف الذي يحدث مؤخ اعات المجتمع المدني التي تعملجمن تكون أ

لحفظ نسح احتياطية عن  لديها وسائلأجهزة مسح ضوئي متنقلة و مستعدة وتحمل ،حديثاً المحررة 

وهنا يكون من المهم أن يتم شمل البيانات الوصفية في عملية  خارج البالد. سيرفرهذه الملفات على 

ين أتت السجالت؟ كيف تم اكتشافها؟ من كان لديه إمكانية الحصول عليها؟ وكيف تم أمن  –التوثيق

  حفظها؟

 

والتشريح، وعمليات استخراج  الطب الشرعي تج عنكالذي ينكل الدليل الفني، يش ،وأخيراً 

"السترجاع الحقيقة".  حيوياً  مكوناً  الجثث، والفحوص الطبية للضحايا، وصور األقمار الصناعية

أي مشروع لجمع  عند العمل علىدمج هذه األنواع من المصادر وإعدادها التفكير في  وينبغي أيضاً 

 .البيانات
 

  خصائص المعلومات المحددة 3-2

 

أي المعلومات هناك أسئلة عديدة ينبغي أن تحفز المعلومات المحددة التي يتم جمعها. 

إلجراء المزيد من التحريات لمرحلة ما بعد النزاع؟ وما هي  المتوفرة اآلن ستكون ضرورية جداً 

بدقة وبصورة  التقاطهل قمنا ب لنزاع؟د بعد اق  ف  ان تُ  المعلومات المتوفرة اآلن التي من المحتمل جداً 

 هي األسئلة المتعلقة ن تكونأما هي األسئلة التي من المرجح  و الشاهد؟أكاملة قصة الضحية 

 التي أثيرت خالل آليات العدالة اإلنتقالية؟وبالموضوع 

 

، سورياب جمع كافة التفاصيل ذات األهمية. ونحن نعرف أنه فيما يتعلق مكناً قد اليكون م

ال أنه إة الضحايا، وهذه معلومات يصعب جمعها. جنسيعن عمر و ها فعلياً طرحيتم  هناك أسئلة 



التفاصيل، مع العلم بأنه من  التي تستهدف هذه فيةاإلضا والموارد  بإمكاننا أن نعطي األولوية للجهود

من الممكن على سبيل المثال و المحتمل أن تكون من بين األسئلة التي تثار في مرحلة ما بعد النزاع.

أن يقوم الخبراء الميدانيون بمراجعة الصور والفيديوهات لمراسم الجنازات، في محاولة لتحديد 

 مميزة للضحايا.  عرقيةعالمات 

 

وهو نقص  في الوضع الحالي لجمع البيانات في سوريا نواجهه وهناك تحدي معين آخر

مهم بالفعل هو السؤال بشأن من هو المسؤول عن الجرائم من الواضح أن المعلومات عن الجناة. و

تنقصها ن الغالبية العظمى للسجالت الحالية فإ ،ولألسف .آليات انتقالية كذلك عند وضع سيقى، وجداً 

. وهل هذا ألن أولئك الذين يعملون على جمع المعلومات يخشون أن يقوموا الرئيسية هذه المعلومة

     اليعرفون؟ نهم فعالً ألو أهل ألن الضحايا والشهود يخشون القول؟ بطرح أسئلة؟ 

 

وجود مجموعات عديدة مختلفة من في ظل سوريا، السيما  يللوضع الحالي للنزاع ف ونظراً 

فقد يكون معالم يسهل التعرف عليها مثل الزي الموحد،  حيث أنه قد اليكون لدى بعضهمالمحاربين، 

، قد تكون عملية التعرف على الجناة متحيزة نحو عملياً هذه المعلومة. و من المستحيل ان يتم جمع

بذل جهود أكبر والتركيز أكثر على جمع وينبغي  هم معالم يمكن التعرف عليها.يدلأولئك الذين 

معلومات عن الجناة كلما أمكن، مبينين بوضوح كيف قامت الضحية أو كيف قام الشاهد بالتعرف 

 على الجاني. 

 

بالعمل على بالتشارك مع جامعي البيانات والمحللين  أن يقوم خبراء الموضوع المهم جداً من 

خطر عدم التمكن من تسجيل تفاصيل دقيقة  غياب هذه الشراكةيترتب على و تأطير األسئلة الكمية.

عن سؤال.  بحثاً  باستعراض أنواع مختلفة من البياناتاإلكتفاء خطر مطلوبة للتحليالت الالحقة، و

الذي تم مع الوفيات الناتجة عن النزاع  لكيسأل المرء "ما هو نمط  ، يمكن أنعلى سبيل المثال

البيانات الصحيحة والتحليل  وجودويمكن اإلجابة على هذا السؤال ب في سوريا؟" الزمن مرور

وفي المقابل، التساؤل عن "مالذي حدث في . ليتحول إلى دليل عملي صلحي ال أنه الإ. الصحيح

حيث أنه من المثبت أن  –األحداثسياق " هو سؤال ينبع من 3103عام حمص في الربع األول من 

هذا السؤال  الى استناداً وعملية جمع البيانات  3103.9في شباط الحكومة شنت هجوما على حمص 

 احتمال أكبر في توليد بيانات ستكون مفيدة للتحليالت ذاتستكون أكثر دقة بكثير وموجهة و

         .التحقيقاتللمزيد من و المستقبلية

 

بما في  –من المعلومات حول الضحايا األفرادممكن وبصورة عامة، ينبغي جمع أكبر قدر 

)مقاتل/  المشاركة في القتالذلك اإلسم، والجنس، وتاريخ الميالد، وتاريخ الحدث/اإلنتهاك، واللغة و

أو  انتماء أي وأ منزل/المنطقة، والشرطة، والعسكروموقع الحدث/اإلنتهاك، والدين، وموقع المدني(، 

)ومن األفضل أن يكونوا من قبل أكبر عدد من مقدمي المعلومات المختلفين  –ىخرة أمنية أرتب

لى إنف تعود بنا من أجل البحث عن أنماط ع إجراء تحليل وهذا يجعل من الممكن الحقاً  مستقلين(.

. وكلما و منهجية للجرائمأتلك التي تسعى إلظهار طبيعة منتشرة  تعريف الجرائم ضد البشرية، مثالً 

  في المعلومات. تحيزال وتمييزللتعرف  ، كلما كانت البيانات أكثر فائدةالبياناتزادت تجزئة وتفصيل 
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مفضلة أو حتى الأي من آليات العدالة اإلنتقالية سوف تكون  معرفة مسبقاً من المستحيل 

لمجموعة  التحضيرولكن في الوقت الحالي بإمكاننا  اع في سوريا.نزممكنة في أعقاب إنتهاء الال

 يقدات المتاحة اآلن والتفكير بشكل نواسعة من جهود األبحاث المستقبلية من خالل الحفاظ على البيان

 . تلك التحقيقات بأسئلة من المحتمل أن تؤثر في 

 

فيما يتعلق بالمحافظة على البيانات، فإن الهدف األهم هو ببساطة عدم فقدانها، من خالل و

برمجيات مثل  ه ينبغي استخدامعطل فني، أو عدم التنظيم، أو السرقة. وكما ذكر في وقت سابق، فإن

أو المنتجات التجارية مثل وثائق جوجل   SpiderOak  أو سبايدر أوك Martus مارتوس 

Google documents  أو دروب بوكسDropbox   إيجاد مكن تجعل من المأو برامج أخرى

، وينبغي لكترونيةالمحفوظة على السحابة اإلالنسخ اإلحتياطية و ع المركزييجمتمقرات رئيسية لل

 .المتحدة أو روسياالواليات ب اإلرتباط الفعلي أو الضمنيبعناية تفادي 

 

أن يكون هناك العديد من التحقيقات الالحقة في سوريا، مقارنة بصراعات أخرى، ألنه توقع ي

بصراحة، الحاالت التي تعارض فيها الواليات المتحدة الحكومة المتهاوية تميل إلى أن ينتج عنها 

ي حين أن األنظمة التي محاكمات )على سبيل المثال، يوغوسالفيا السابقة، ورواندا والعراق(، ف

تدعمها الواليات المتحدة تميل تجاه النهج القائم على العفو )مثالً  السلفادور، وغواتيماال وجنوب 

 .أفريقيا(

 

ة بين مقارنالما هي األسئلة المحتملة و –بالتحقيقات المحتملة في المستقبلأما فيما يتعلق 

الضحايا، ولكن  ةجنسيو سنأسئلة حول تم بالفعل إثارة  هأن لم؟ نعالفائدة في جمع نوع محدد من األدلة

هل  باإلمكان وهل ينبغي توظيف  المزيد من الموارد في  .هذه المعلومات من الصعب جداً جمعها

كيف باإلمكان إستخدام المعلومات حول هيكلية وهذه الثغرات في الوثائق الموجودة؟  ئمحاولة مل

لتحديد ما إذا كانت الضحية أو الجاني مرتبط بأي من هذه وتنظيم مجموعات المعارضة المختلفة 

الجماعات؟ حتماً هذه التفاصيل ستكون ضرورية، ليس فقط لمعالجة مسائل متعلقة بالمساءلة، ولكن 

المسيطرة  قوىاع. مثالً، كيف تتغير أنماط العنف عندما تتغير النزفهم أفضل لما حدث خالل ال توفيرل

 على منطقة ما؟

 

تشكيلة واسعة من  لى ومستعدين للحفاظ علىعأخيراً، نحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين 

 من بين أنواع البيانات األكثر إنتشاراً هي األرشيف الرسمي والسجالت البيروقراطية  .أنواع البيانات

ضة إلى مع تغير السيطرة في المناطق السورية من جماعات المعارو .وفائدة التي يتم "العثور" عليها

 اكزالذي يحدث للمر سيطرة النظام والعودة مرة أخرى، ما الذي يحدث لمباني المكاتب الحكومية؟ ما

؟ هل يتم تأمين حماية للسجالت والحفاظ عليها أو هل يتم فقدانها وتدميرها؟ نحن للشرطة ةالرئيسي

وكيف ، البيانات هذهمصادر تعميم الوعي بالقيمة الهائلة لعلى األرض و دعم الموثقينبحاجة إلى 

 . بتطوير، وتصميم، وتطبيق إستراتيجيات للحفاظ عليها نيقومو

 



 

 

 

 حول المركز السوري للعدالة والمساءلة

 

المركز يتطلع  .أطرافعدة من  ةمدعومية ربح المركز السوري للعدالة والمساءلة هو منظمة غير

 .اإلنسان وبسيادة القانونإلى سوريا ينعم فيها الناس بالعدالة، وبإحترام حقوق 

 

 حقوق الخاصة بإنتهاكات المعلومات وتحليل وحفظ بجمع والمساءلة للعدالة السوري المركز يقوم

سوريا  في اإلنتقالية العدالة عملية في المساهمة أجل من الصلة ذات البيانات من وغيرها اإلنسان

 على والحفاظ ببناء كذلك المركز يقوم متحيزة، موضوعية وغير وعبر إنتهاج مقاربة. ودعمها

 دولياً  الفاعلة السورية واألطراف المحلية والمجتمعات والمنظمات األفراد مع قوية وشراكات عالقات

 .السوريين لجميع والمساءلة تحقيق العدالة أجل من التي تعمل
 

 


