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جمع المعلومات

قائمة معلومات

جمع المعلومات الكاملة والقابلة لالعتماد عليها ف
و� الوقت المناسب حول االنتهاكات الجسيمة من أجل إنتاج تقارير ُمقنعة و إلضافة
ي
ف
كث�اً ما ال تشهد
وال�امجية ،مسألة محورية ي� القلب من الغاية من آلية الرصد وا إلبالغ .ي
المعلومات الالزمة لالستجابات السياسية ب
المنظمات يغ� الحكومية بنفسها عىل االنتهاكات وقد يمثل الوصول للمعلومات تحدياً صعباً .ومن ثم ،فإن جمع المعلومات يحتاج إىل
تقص مستفيض لجلة عريضة من المصادر القادرة عىل كشف شهادات وأدلة قوية .موثوقية المعلومات تحتاج للتقييم من أجل الحفاظ
ٍ
آ
عىل مصداقية اللية وقدرتها عىل حشد رد فعل أقوى.

تحض� شبكة من االتصاالت/المعارف:
ف ي
أ

ي� أغلب الحيان ال تشهد المنظمات يغ� الحكومية بنفسها عىل
االنتهاكات ومن ثم فهي بحاجة لتحقيق قدرة وصول استباقية
للمعلومات تكون حساسة ويُرجح أال تكون ذات طبيعة علنية للغاية.
ف� العديد من الحاالت قد يكون قلة من أ
الفراد عىل علم أو معرفة
ي
متم�ةز
باالنتهاكات ،وقد تتطلب عملية جمع المعلومات قدرة وصول ي
لهؤالء “الحراس” .يجب عىل المنظمات يغ� الحكومية إذن أن تطور
بشكل ت
اس�اتيجي شبكة معارفها واتصاالتها .قد تشتمل ت
االس�اتيجية
أ
عىل تطوير شبكات مجتمعية لحماية الطفال يمكنها أن تصدر تنبيهات
عندما يطرأ انتهاك وأن تيرس االستجابة .بناء الشبكات خطوة ال ن
غ� عنها
لتيس� االستجابة عىل االنتهاكات الموثقة كجزء
أك� ي
أيضاً نحو بناء سعة ب
من نشاط الرصد.

المصادر:

للتمي� ي ن
يز
التمي� ي ن
يز
ب� الوزن
ب� المصادر الرئيسية والثانوية
من الشائع
النس� الذي يجب إعطائه للمعلومات قيد الجمع.
بي
�ض
المصادر الرئيسية :هم أفراد كانوا حا ين أثناء الحادث (ضحية،
ن
جا�).
شاهد عيان ،أو ي
المصادر الثانوية :هم أفراد ي ن
قريب� من الضحية أو كانوا عىل اتصال
بالضحية قبل الحادث أو بعده (آب أو أم/أوصياء ،معلمون ،أفراد
من المجتمع ،قيادات مجتمعية أو دينية ،عاملون
الط�،
بالمجال ب ي
ن
ين
نشطاء/مدافع� عن حقوق
المد�،
صحفيون ،عاملون بالمجتمع
ي
ش
النسان ،محامون ،مسؤولون باالدعاء ،ال�طة ،إلخ)ن أو وثائق
إ
ومواد أدلة أخرى يمكن أن تؤكد وقوع الحادث وتوفر تفاصيل
إضافية (صور فوتوغرافية لجروح أو ندوب الضحية ،سجالت طبية،
تقارير ش�طية ،تقارير من هيئات تحقيق أخرى ،صور للموقع الذي
ت
ال� تخلفت ،إلخ).
شهد وقوع الحادث تُظهر آثار العنف ،الذخائر ي

•
•

جمع المعلومات:

البد من دعم المزاعم الخاصة باالنتهاكات الجسيمة من واقع الحقائق
الرض .ومن هذا المنطلق فمن السبل أ
ال� يتم جمعها عىل أ
ت
ال ثك�
ي
شيوعاً وفعالية لجمع المعلومات حول االنتهاكات الجسيمة هي إجراء
المقابالت مع الضحايا والشهود .المقابلة ربما تكون المقاربة أ
ال ثك�
حساسية لجمع البيانات ويجب أن تُعامل بحذر بالغ لمنع المخاطر
ت
ال� قد تلحق بمن تجري معهم المقابالت ،وبمن يقوم
المحتملة ي
بالرصد وبالمجتمع .تشتمل المخاطر المحتملة عىل التهديدات وأعمال
االنتقام واالستبعاد والوصم للضحية أو معاودة السقوط ف ي� دائرة
الصدمة .ثمة مقاربات أخرى لجمع المعلومات تشمل زيارة المواقع
العالمية وجمع الوثائق ومنها تقارير
وتفقدها ،واالطالع عىل التغطية إ
أ
ين
ال�امجية.
والقوان�،
المنظمات يغ� الحكومية،
والسياسات ،والطر ب
أ
ف� ي ن
والبالغ تسعى بالساس للعثور عىل معلومات
ح� أن آلية الرصد إ
ي
أساسية حول حاالت محددة لالنتهاكات ،فالبد أيضاً من بذل جهود
بمجال توثيق السياق أ
العرض الذي حدثت فيه االنتهاكات .عىل من
يجمع المعلومات مسؤولية جمع وتخزين ومشاركة المعلومات بطريقة
ين
المبحوث�.
تضمن الرسية وتحمي حقوق وخصوصية

تقييم موثوقية المصادر:

يمكن للمنظمات يغ� الحكومية استخدام تقنيات عديدة ومتباينة
ت
ال� يتم جمعها من الضحايا و الشهود.
للتأكد من صحة المعلومات ي
يخت� اتساق وتماسك الشهادة بأن يعود
يمكن لمن يجري المقابلة أن ب
لنفس الموضوع عدة مرات بأسئلة مختلفة .بشكل عام ،فإن تأكيد
المعلومات أ
الساسية من مصادر عدة – “التثليث” – وسيلة فعالة لقياس
ت
أك� الوزن والثقل
ال� تعطي عادة ب
الموثوقية .المصادر الرئيسية هي ي
للمعلومات بسبب درجة قربها من االنتهاك .وبالمثل ،فإن موثوقية
البعد عن االنتهاك.
المصادر الثانوية يمكن أن تُقيم بقياسها عىل دالة
ال ُ أ
عىل سبيل المثال :يجب منح ثقل أك� لشهادة أ
ب/الم عن شهادة
ال أ
القيادي المجتمعي الذي سمع من ب أ
ب/الم .بغض النظر عن المسافة
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من االنتهاك المزعوم ،فإن تقييم مدى موثوقية المصدر يجب أن يكون
عامال ً من عوامل قياس ي ز
التح� المحتمل للشاهد ،مع أخذ المعتقدات
أ
وال� قد تُ ت�جم إىل المبالغة �ف
اليديولوجية أو السياسية ف� االعتبار ،ت
ي
ي
ي
تقدير حقيقة من الحقائق أو التهوين منها والصمت عنها.

التحقق من المعلومات:

أ
ئ
نها� والخاضع للمحاسبة
المم المتحدة هي الطرف المسؤول بشكل أ ي
عن موثوقية المعلومات المبلغ بها مجلس المن .وبناء عليه ،فإن رئيس
ف
ت
ال�
فريق
العمل القُطري البد أن ن يدخل ي� قناعته تماماً أن المدخالت ي
ش
معاي� التحقق .بموجب دليل آلية
يوفرها ال�كاء تحقق قدراً أد� من ي
ن
ئيس وحيد
ر
مصدر
من
المعلومات
الميدا� ،فإن جمع
والبالغ
الرصد إ
ي
ي
ويراها مسؤول رصد ُمدرب وموثوق ،يجب أن تتأكد من قبل عضو يتوىل
التحقق ف� فريق العمل القُطري قبل أن يبلغ بها مجلس أ
المن .عندما
ُ
ي
يكون لدى فريق العمل القُطري معلومات تم تقييمها بصفتها موثوقة
وذات مصداقية ،لكن لم يتم التحقق الكامل منها ،فالبد من توثيقها
وربما تُبلغ بصفتها “مزعومة” أو “قيد التحقق”.

أعمال المتابعة:

عت� نشاط جمع المعلومات مسألة مستقلة عن االستجابة
يجب أال يُ ب
لالنتهاكات الجسيمة .ف� ي ن
ح� ال يكون مسؤول الرصد عادة ف ي� حل من
ي
ش
المبا�ة للضحايا أو أفراد المجتمع ،فعليه رغم ذلك
توف� المساعدة
ي
توف�ه
تيس� الوصول لخدمات إ
الحالة ،من خالل ي
تحمل مسؤولية ي
معلومات أساسية عن الخدمات المتوفرة وكيفية الوصول إليها .إذا لم
تكن الخدمات ممكنة التوفر أو ال يستخدمها مستفيدون محتملون،
تداب� لتقوية
فالبد من توثيق الثغرات والعقبات بحيث يمكن اتخاذ ي
الحالة.
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