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نبذة عن املؤلفة

بدأت هنا سالمه زمالة مع منظمة  Every Casualty Worldwideغري الربحية منذ عام
 .2012وقد نرشت مقاالت حول إحصاء أعداد الضحايا يف سوريا وشاركت يف تأليف كتاب
"مستقبل مرسوق -حصيلة الوفيات املخفية للضحايا من األطفال يف سوريا" ( ،)2013كام
شاركت يف تقرير العبء العاملي للعنف املسلح ( .)2015إضافة لذلك ،أطلقت هنا وأدارت
مرشوعا شاركت فيه العديد من الوكاالت ،مبن فيها مرشوع مسح األسلحة الصغرية ،أدى
إىل نرش املعايري الدولية لتسجيل الضحايا ( .)2016تحمل هنا شهادة املاجستري يف حقوق
اإلنسان من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.

الشكر والتقدير

تتقدم املؤلفة بعميق الشكر للعاملني يف مرشوع مسح األسلحة الصغرية وإليزابيث ماينور
وحنان صالح ،ملراجعة ورقة اإلحاطة.

صورة الغالف األمامي
نساء يقفن أمام "جدار شهداء" يخلد ذكرى
املقاتلني الذين ماتوا ،يف بنغازي يف ليبيا
املصدر :نيكول تونغ ،بنغازي ،ليبيا 2011
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ملحة عامة

يف ليبيا ،شاركت عدة جهات يف إحصاء أعداد الضحايا الذين خلفهم العنف
املسلح منذ ثورة عام  ،2011وغالبا باستخدام طرق وتعريفات ومعايري
مختلفة للشمول واالستثناء .وأدت هذه االختالفات إىل تباين يف تقديرات
الوفيات واالفتقار إىل وجود تقارير متناسقة ومنسجمة .وتعمل ورقة اإلحاطة
هذه عىل تقيص التحديات املختلفة التي تواجه إحصاء الضحايا يف ليبيا
يف سياق جمع البيانات للمؤرش رقم  16.1.2من أهداف التنمية املستدامة،
والذي يدعو الدول إىل التبليغ عن "الوفيات الناجمة عن النزاع لكل 100.000
نسمة ،حسب الجنس والعمر وسبب الوفاة" .ومن أجل تعزيز جهود املنظامت
والهيئات التي قامت بإحصاء أعداد الضحايا يف ليبيا ،تهدف ورقة اإلحاطة
إىل دعم النقاشات الرامية إىل تطوير منهجية وآلية موحدة لتحقيق املؤرش
 16.1.2من منظور نزاع قائم.

النتائج الرئيسية
•تتباين تقديرات ضحايا النزاع يف ليبيا بشكل كبري بسبب الطريقة التي
تستخدمها املنظامت ذات األهداف والقدرات املختلفة ،وبسبب التعريفات
املختلفة وعدم انسجام معايري الشمول واالستثناء.

•يف ليبيا ،يصعب التمييز بني الوفيات الناجمة عن النزاع والوفيات الناجمة
عن العنف العام .ولهذا األمر تأثري عىل أعداد الضحايا ،ويشكل تحديا جليا
إلطار املؤرش  16.1ألهداف التنمية املستدامة ،الذي يفرتض إمكانية الفصل
بني جرائم القتل والوفيات الناجمة عن النزاع.
•يف ليبيا ،ميكن أن تؤدي قلة عدد املصادر املوثوقة يف النزاع القائم إىل
تحيز يف االختيار .وميكن استخدام طرق التقدير إما إلمتام طرق التسجيل
أو التحقق منها.
•بالنظر إىل القيود املنهجية والعملية والسياسية التي تعيق إحصاء أعداد
الوفيات الناجمة عن النزاع يف ليبيا ،فإن هناك حاجة إىل طريقة متعددة
األطراف ومتعددة املصادر وتستند إىل منهجية مشرتكة.

املقدمة

تتباين أعداد الضحايا الناجمة عن الثورة الليبية
وما أعقبها من أحداث بشكل كبري .وكانت هذه
األرقام بندا أساسيا يف نقاشات وسائل اإلعالم
ويف األمم املتحدة قبل التدخل العسكري لحلف
شامل األطليس يف مارس /آذار  .2011وقد عرب
قرار مجلس األمن الدويل رقم  ،1973الذي أعطى
الضوء األخرض لهجوم حلف شامل األطليس
الجوي يف ليبيا عن "مخاوف عميقة بشأن العدد
الكبري للضحايا املدنيني" وشجع الدول األعضاء
عىل اتخاذ "كافة التدابري الالزمة لحامية املدنيني
واملناطق املأهولة باملدنيني املعرضة للهجوم يف
الجمهورية العربية الليبية" (.)UNSC 2011
وبعد عملية "الحامي املوحد" ،ادعى حلف شامل
األطليس يف البداية "عدم وجود ضحايا من
املدنيني" ،وبالتايل تحقيقه للهدف الذي أعلنت
عنه األمم املتحدة (Beswick and Minor,
 .)2013, p. 65ولكن عددا من املنظامت غري
الحكومية التي تركز عىل حقوق اإلنسان قامت
الحقا بتفنيد هذا االدعاء ،مام أشعل الجدل مجددا
حول ضحايا النزاع يف ليبيا وهو جدل مستمر
إىل يومنا هذا (.)HRW, 2012
يف الوقت الذي تبدو فيه السياسات
والتدخالت الدولية ظاهريا قامئة عىل األدلة،
يظل الحصول عىل بيانات الضحايا يف البلدان
املترضرة من النزاعات عىل قدر كبري من األهمية
حتى يف مواجهة الظروف الصعبة .وال يزال
الحصول عىل بيانات موثوقة عن الوفيات الناجمة
عن النزاع يف ليبيا مثار خالف ويطرح العديد
من التحديات .ويتسم النزاع الحايل يف ليبيا
بوجود عدد كبري من الجامعات والجهات املسلحة
املقسمة عىل أسس أيديولوجية ووطنية وإقليمية
وعرقية وقبلية (.)Arraf, 2017, p. 23
وال تعاين ليبيا من نزاع مسلح واحد فقط،
بل العديد من النزاعات املتداخلة الدائرة بني
برملانيني متناحرين وثالث حكومات متنافسة
بدعم من حلفاء أجانب ( .)Hall, 2016ومام
يزيد الوضع تعقيدا حقيقة أن السلطة املركزية
يف ليبيا قد انهارت فعليا ،إىل جانب املؤسسات
الرئيسية -وخصوصا مؤسسات تطبيق القانون
والجهاز القضايئ -يف أجزاء كثرية من الدولة
(.)HRW, 2017b
ويلزم الهدف  16من أهداف التنمية املستدامة
التي وضعتها األمم املتحدة ،من بني التزامات أخرى
ميكن قياسها ،الدول "بتشجيع وجود املجتمعات
السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية املستدامة
وتوفري إمكانية اللجوء إىل القضاء أمام الجميع،
والقيام عىلجميع املستويات ببناء مؤسسات شاملة
خاضعة للمساءلة" (.)UNGA, 2015, p. 14
ويدعو الهدف إىل الحد بدرجة كبرية من "جميع
أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف
كل مكان" (.)UNGA, 2015, p.25
وهناك مؤرشان يف الهدف  16لقياس
الرتاجع يف معدالت الوفيات الناجمة عن العنف.
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هناك العديد من العوامل التي تزيد
تعقيد إحصاء أعداد الوفيات الناجمة عن
النزاع ألنها تبدأ دامئا بتعريف مثري للجدل
حول ما يشكل 'نزاعا مسلحا' "
حيث يقيس املؤرش " 16.1.1عدد ضحايا جرائم
القتل العمد لكل  100.000نسمة حسب الجنس
والعمر" ،ويقيس املؤرش " 16.1.2الوفيات
الناجمة عن النزاع لكل  100.000مصنفة حسب
الجنس والعمر" (IAEG-SDGs, 2017, p.
 .)26وص ّنف فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت
املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة
( )IAEG-SDGs, 2017, p. 26املؤرش 16.1.1
عىل أنه مؤرش من املستوى 1؛ مبعنى أنه واضح
من ناحية املفهوم وله منهجية معتمدة دوليا وأن
البيانات متوفرة له "عىل األقل يف  50%من
الدول والسكان يف كل منطقة يكون فيها املؤرش
ذو صلة" ( ،)IAEG-SDGs, 2017, p. 3يف
حني تم تصنيف املؤرش  16.1.2عىل أنه مؤرش
من املستوى 3؛ أي أن فريق الخرباء املشرتك بني
الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة
اعترب أنه يفتقر إىل املنهجية واملعايري املعتمدة
(.)IAEG-SDGs, 2017, p. 3
ويف مارس /آذار  ،2015أنشأت اللجنة
اإلحصائية يف األمم املتحدة فريق برايا
املعني بإحصاءات الحوكمة من اجل مساعدة
الدول يف إصدار بيانات لقياس مدى التقدم
يف تحقيق هدف التنمية املستدامة  ،16بناء
عىل منهجيات سليمة وموثقة .ويضم هذا
الفريق مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف الدول
األعضاء ووكاالت األمم املتحدة املعنية إضافة
إىل املؤسسات األكادميية واملنظامت غري
الحكومية ومنظامت املجتمع املدين لتوفري
منصة ملناقشة "املامرسات املثىل واملطالبة
بهذه اإلحصاءات من الجهات املستخدمة".
ويقود مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة
لحقوق اإلنسان التطوير املنهجي للمؤرش
IAEG-SDGs, 2017, p. 26;( 16.1.2
.)Pereira and Mendes, 2017
وتهدف ورقة اإلحاطة إىل دعم النقاشات
حول تطوير منهجية موحدة للمؤرش 16.1.2
باستخدام حالة النزاع يف ليبيا إلبراز التحديات
املنهجية والعملية والسياسية املختلفة .وبالرغم
من أن الورقة تركز عىل قضايا محددة تتعلق
بإحصاء أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع يف

العديد من السياقات -مبا يف ذلك ليبيا -فإن
الحدود الفاصلة بني العنف املرتبط بالنزاع
والعنف السيايس واالقتصادي واإلجرامي تزداد
ضبابية (Geneva Declaration Secretariat,
 .)2011, p. 43ولألسباب السابقة ،فيام يتعلق
باإلحصاء ،فإن تطبيق مؤرشات منفصلة عىل
جرائم القتل والوفيات الناجمة عن النزاع ،مع
اإلشارة إىل أن اإلحصاءات سيتم جمعها من
جهات مختلفة ،ميكن أن يشكل مشكلة كام سيتم
توضيحه يف حالة ليبيا.
وتبدأ ورقة اإلحاطة مبناقشة املنهجيات
املختلفة إلحصاء أعداد الوفيات الناجمة عن
النزاع؛ وخصوصا ،تسجيل الضحايا كمنهج
شامل برزت ضمنه مناذج متعددة .ثم تقدم
الورقة بعد ذلك ملحة عن الجهات الرئيسية يف
ليبيا التي قامت بإحصاء أعداد الوفيات الناجمة
عن النزاع منذ عام  .2011ويعرض الجزء
الثاين مشاكل املنهجيات الرئيسية يف إحصاء

أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع إضافة إىل
التحديات العملية والسياسية للنزاع القائم يف
ليبيا .وتختتم الورقة بنقاش للقضايا والتحديات
املختلفة فيام يتعلق بتوحيد املنهج من اجل
املؤرش  .16.1.2وتستند ورقة اإلحاطة إىل
مراجعة للمنشورات الهامة وعدد من املقابالت
الهامة مع أفراد من مجموعة كبرية من املنظامت
التي تقوم حاليا بتسجيل الضحايا أو تجري
عمليات توثيق مشابهة يف ليبيا .1

إحصاء أعداد الوفيات املبارشة
يف النزاع :طرق متنوعة
يف الحاالت البعيدة عن النزاع ،فإن نظام العدالة
الجنائية أو نظام الصحة العام هو من يسجل
عادة البيانات حول الوفيات الناجمة عن العنف
( .)UNODC, 2011, pp. 83–85وتقوم هذه
املؤسسات التابعة للدولة عادة بتسجيل الوفيات
الناجمة عن العنف أو أسباب خارجية والتحقيق
فيها من اجل الحفاظ عىل الصحة والسالمة
العامة ( .)UNODC, 2013, p. 99ولكن يف
حاالت النزاع  ،2فإن هذه املؤسسات وغريها من
املؤسسات تكون ضعيفة أو منهارة بالكامل مام
يجعل الدولة غري قادرة عىل أداء هذه الوظيفة.
واالفتقار إىل البيانات الرسمية ،وهو أمر شائع
يف الدول املترضرة من النزاعات ،يشكل أحد أكرب
التحديات يف تحقيق املؤرش  .16.1.2ويف واقع
األمر ،فإن مكتب اإلحصاءات الوطنية الكولومبي
فقط ،يف الوقت الحايل ،يعترب مصدرا للبيانات
عن أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع (Pavesi,
 .)2017, p. 3وإضافة إىل القدرة ،فإن الدول-
وخصوصا املنخرطة يف القتال -قد ترى أن نرش

الصندوق  :1النامذج األساسية الخمسة لتسجيل الضحايا
حددت الدراسة البارزة التي قامت بها منظمة  Every Casualtyوعنوانها "املامرسات الجيدة يف تسجيل
الضحايا :إفادة وتحليل مفصل وتوصيات من دراسة ألربعني جهة تسجل الضحايا ( ،)2012خمسة
مناذج أساسية لتسجيل الضحايا:
1 .1التسجيل القائم عىل املستندات :التسجيل الذي يعتمد فقط عىل األدلة املستندية الصادرة عن مصدر
ثانوي مثل وسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم التقليدية وتقارير املنظامت غري الحكومية
واملجتمع املدين واملستندات الرسمية الحكومية أو العسكرية وأنواع أخرى من املستندات التي ميكن
الوصول إليها بصورة علنية أو خاصة.
2 .2التسجيل القائم عىل الشبكة :التسجيل الذي يستخدم شبكة أو عدة شبكات ميدانية من املحققني أو
املخربين كمصدر رئييس للمعلومات .وميكن أن تتألف الشبكات من منظامت املجتمع املدين مثل
الجامعات الدينية أو املنظامت غري الحكومية ،التي تتواصل مع الشهود والعائالت واملصادر الرئيسية
األخرى مثل املستشفيات واملشارح .وميكن أن يكون هؤالء األشخاص موظفني بأجر أو متطوعني
يقومون بالتسجيل يف مناطق مختلفة يف الدولة.
3 .3الدمج :التسجيل من خالل الدمج بني املصادر املستندية مع استخدام محدود للشبكة امليدانية يف
املناطق التي يصعب الوصول إليها أو من اجل املزيد من التحقق والتأكيد.
4 .4التحقيق متعدد املصادر :التسجيل الذي يجمع بني املصادر املستندية مع شبكة ميدانية من املحققني.
ويتم جمع كافة املصادر املستندية واملعلومات من خالل هذا املنهج.
5 .5تحديد الضحايا غري املعروفني :التسجيل الذي يستخدم التقنيات الجنائية للتأكد من هوية الشخص املتويف.
املصدر :ماينور وآخرون2012 ،
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أو حتى جمع بيانات حول أعداد الوفيات الناجمة
عن النزاع مسألة حساسة من الناحية السياسية.
هناك العديد من العوامل التي تزيد تعقيد
إحصاء أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع ألنها
تبدأ دامئا بتعريف مثري للجدل حول ما يشكل
"نزاعا مسلحا" .وبعيدا عن ذلك ،فإن تنوع
الجهات ونطاق دوافع ومهام من يقومون
بإحصاء أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع
والطرق املختلفة التي يتم من خاللها إحصاء
تلك الوفيات يزيد من تعقيد املسائل .واملشكلة
األخرية وحدها توحي بوجود طرق منهجية
ميكن أن تختلف يف التعريفات والفئات ومعايري
الشمول أو االستثناء ومستويات التصنيف
وإجراءات التحقق .ورغم وجود تعريف متفق
عليه عموما لجرمية القتل  ،3فإن هناك إجامعا
اقل حول ما يشكل وفاة ناجمة عن النزاع.
وميكن أن تعزى الوفيات الناجمة عن النزاع
إىل األسباب املبارشة -كالوفاة نتيجة األسلحة
أو األعامل العدوانية -أو األسباب غري املبارشة
– مثل املجاعة أو انتشار األمراض نتيجة تدمري
البنية التحتية الحيوية للصحة أو الرصف
الصحي أو انقطاع اإلمدادات الغذائية (Geneva
.)Declaration Secretariat, 2008, p. 31
ويف الواقع ،فليس هناك إجامع بني املامرسني
بشأن الفارق بني األسباب املبارشة وغري
املبارشة للوفاة ،األمر الذي ميكن أن ال تفرسه
املنظامت املختلفة بنفس الطريقة (Sloboda
 .)and Minor, 2012, pp. 7–11كام أن هناك
عدة فئات من "األسباب املبارشة" ،وتعريفها
األكرث شيوعا هو وفاة املقاتلني واملدنيني نتيجة
القتال بني األطراف املتحاربة .وميكن أن تشمل
األنواع األخرى من الوفاة املبارشة أعامل العنف
من جانب واحد مثل األعامل الوحشية الجامعية
أو جرائم الحرب التي ترتكبها الجهات الحكومية
إضافة إىل اإلعدام دون محاكمة وغريها من
األنواع املحتملة (Uppsala Conflict Data
.)Program, 2017
ولغايات وضوح املفهوم ،تركز هذه الورقة
فقط عىل املناهج والقضايا املتعلقة بإحصاء
أعداد الوفيات املبارشة ،التي تشمل الوفيات
نتيجة املعارك وأعامل العنف من جانب واحد.
وال ينتقص هذا الرتكيز من أهمية إحصاء أعداد
الوفيات غري املبارشة ،والتي ترى بعض الدراسات
أنها أعىل بحوايل  15ضعفا من الوفيات
املبارشة يف النزاع (Geneva Declaration
 )Secretariat, 2008, p. 4وميكن أن تزيد من
فهمنا للصورة األعم ألعباء النزاع املسلح .وإىل
جانب البيانات حول الوفيات املبارشة ،تعترب
البيانات حول الوفيات غري املبارشة مفصلية يف
إتاحة الفرصة لفهم أفضل لألمناط والتوجهات
يف النزاع؛ األمر الذي ميكن أن يدعم الجهات
اإلنسانية ليس فقط يف تصميم االستجابات
خالل النزاع (كام هو الحال يف ليبيا) بل ويف
تعزيز االسرتاتيجيات الهادفة إىل املصالحة
والعدالة االنتقالية بعد النزاع .4

تسجيل الضحايا
تاريخيا ،تضمن إحصاء أعداد الوفيات املبارشة
يف النزاعات املسلحة إدراج أسامء الضحايا
ومعلوماتهم الدميوغرافية (Jewell et al.,
 .)forthcoming, p. 11ومن األمثلة البارزة
عىل ذلك كتاب كوسوفو التذكاري الذي يدرج
أسامء جميع الوفيات املعروفني خالل الحرب
يف كوسوفو بني عامي  ،1998-2000ويذهب
إىل ما وراء التفاصيل الدميوغرافية ليذكر
قصص الضحايا (Kosovo Humanitarian
.)Law Centre, 2000
وميكن أيضا تصنيف الوفيات بناء عىل
األحداث العنيفة .وتقوم التقارير املستندة إىل
الحوادث عىل تبويب وتحديد مواقع حوادث قتل
املقاتلني واملدنيني .وتشمل مصادر املعلومات
بشأن الحوادث وسائل اإلعالم وإفادات شهود
العيان والسجالت العسكرية واملستشفيات
واملشارح (Sloboda and Minor, 2012, p.
 .)3–17وميكن أيضا التعرف عىل قوائم األفراد
من التقارير املستندة إىل الحوادث اعتامدا عىل
مستوى التفاصيل التي تم تجمعها.
وتعترب قاعدة بيانات األحداث ذات املرجعية
الجغرافية الخاصة بربنامج جامعة اوبساال
للبيانات الخاصة بالنزاعات مثاال عىل التقارير
املستندة إىل الحوادث التي غطت النزاعات يف
مختلف أنحاء العامل منذ سبعينات القرن املايض،
مستندة بشكل رئييس عىل التقارير اإلعالمية
( .)UCDP, 2017ويعترب مرشوع ضحايا
حرب العراق املثال األكرث شيوعا عىل التقارير
املستندة إىل الحوادث عىل املستوى الوطني،
وهو يجمع أيضا املعلومات عىل مستوى األفراد.
وتسجل املنظمة الحوادث منذ التدخل العسكري
يف العراق يف عام  .2003ومصدرها الرئييس
للمعلومات هو التقارير اإلخبارية حول النزاع،
ولكنها تدمج أيضا قوائم من مصادر أخرى مثل
سجالت الحرب العسكرية (.)IBC, 2010
وميكن اإلشارة عموما إىل التقارير عىل
مستوى األفراد والحوادث والجمع بينهام
عىل انه تسجيل للضحايا .ومنظمة Every
 Casualty Worldwideمنظمة غري ربحية
تنادي بتسجيل كل فرد يقتل يف العنف املسلح
وتشجع عىل املامرسات املثىل .وهي تع ّرف
تسجيل الضحايا عىل أنه" :عملية منتظمة
ومستمرة ملحاولة توثيق وتسجيل املعلومات
عىل مستوى األفراد أو الحوادث حول وفيات
العنف املبارشة الناجمة عن العنف املسلح"
(.)Every Casualty, 2016, p. 61
وتضم منظمة  Every Casualtyشبكة
من  51منظمة تقوم بتسجيل أعداد الوفيات
يف عدد كبري من الدول أو املناطق أو جامعات
فرعية دميوغرافية محددة تشهد نزاعات أو
عنفا مسلحا (.)Every Casualty, 2017
وميكن أن يعزى تزايد عدد املنظامت التي
تقوم بذلك 5جزئيا إىل انتشار التكنولوجيا التي
تتيح للمواطنني التبليغ عن العنف عند حدوثه،
واملنصات التي تتيح التعهيد الجامعي.

ويف هذا السياق ،فإن التعهيد الجامعي هو
مامرسة جمع املعلومات حول حوادث العنف
من السكان املترضرين عن طريق الرسائل
النصية والربيد اإللكرتوين وتويرت وغريها
من وسائل التواصل االجتامعي .وهو يستخدم
تكنولوجيا متقدمة لرتشيح ومعالجة املعلومات
املستلمة وتحديد مرجعها الجغرايف ،وميكن
أن ميثلها عىل الخرائط بشكل فوري تقريبا
(.)Jewell et al., forthcoming, p.16
وتعترب أوشاهيدي إحدى املنصات التكنولوجية
التي تدعم مجموعة واسعة من مشاريع التعهيد
الجامعي ،مبا يف ذلك خريطة األزمة الليبية
التي وضعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
والذي ابلغ عن حوادث عنف خالل النزاع إضافة
إىل معلومات أخرى هامة لفريق االستجابة
اإلنسانية (راجع الجدول .)1وتم استخدام
منصة اوشاهيدي ملراقبة عنف االنتخابات
خالل انتخابات عام  2008يف كينيا ولتخطيط
األزمة عىل املستوى اإلنساين يف أعقاب زلزال
هاييتي (.)Ushahidi, 2016

التقديرات

يتم استخدام الطرق اإلحصائية لتقدير
أعداد الوفيات املبارشة وغري املبارشة الناجمة
6
عن النزاع .وتعترب االستقصاءات السكانية
والتقديرات متعددة األنظمة الطريقتني
األكرث شيوعا لدى املجتمع األكادميي ،وتزايد
استخدامها من قبل املنظامت غري الحكومية
واملنظامت األخرى لتقدير أعداد الوفيات
املبارشة 7يف النزاع .وتعترب االستقصاءات
السكانية محدودة يف نطاقها بحيث ميكن تقدير
عدد ضحايا النزاع بناء عىل عينة متثيل عشوايئ
للسكان (Jewell et al., forthcoming,
 .)p. 14ويعترب استقصاء تجمعات العنف
نوعا من االستقصاءات السكانية التي تستند
إىل فرضية أن العنف غري منترش بصورة
متساوية يف جميع أنحاء دولة أو منطقة ما،
ولكنه ينحرص يف تجمعات يف مواقع جغرافية
معينة .ويف استقصاءات التجمعات ،يحتاج
الباحثون أوال إىل تحديد مناطق الدولة التي
تشهد مستويات مرتفعة من العنف ،بناء عىل
التقارير اإلعالمية وغريها من املصادر ،وتوزيع
االستقصاءات يف تلك املناطق .ويتم بعد ذلك
استنباط التقديرات للسكان املترضرين بدال من
كامل سكان الدولة (Small Arms Survey,
.)2005, pp. 240–24
ووفقا لفريق تحليل بيانات حقوق اإلنسان،
املنارص الرئييس للتقديرات متعددة األنظمة،
فإنها تتضمن "عائلة من التقنيات للتدخل
اإلحصايئ" .وتستخدم التقديرات متعددة
األنظمة التداخالت بني عدة قوائم غري مكتملة
ملخالفات حقوق اإلنسان (أو الضحايا) لتحديد
العدد اإلجاميل للمخالفات (.)HRDAG, 2016
وتم استخدام التقديرات متعددة األنظمة من قبل
لجنة الحقيقة التابعة للجنة التوضيح التاريخي
إحصاء أعداد الضحايا

5

الجدول  :1ملخص للجهات التي تنرش أعداد الضحايا يف ليبيا 2011-2017
الجهة
حكومية

الغاية /املهمة

وزارة رعاية أرس البحث عن
الشهداء واملفقودين املفقودين
9
وتعويض ضحايا
الليبية
النزاع وعائالتهم
املجلس الوطني
10
العام

منظامت دولية

مهمة حكومة
طرابلس باإلرشاف
عىل مؤسسات
األمن والعدل يف
ليبيا

خريطة األزمة
مراقبة التوجهات
الليبية التي وضعها العنيفة لتخطيط
مكتب تنسيق
االستجابة
الشؤون اإلنسانية 11اإلنسانية

8

املنهج

التعريفات
املستخدمة

غري معروف

جميع املدنيني
النزاع املسلح
واملقاتلني املوالني
والتعريفات
القامئة عىل الفهم لقوات القذايف
املحيل للنزاع

غري معروف

العنف الجنايئ

تسجيل الضحايا النزاع املسلح
(التعهيد الجامعي) والتعريفات
املصاحبة مبوجب
القانون الدويل
اإلنساين والقانون
الدويل العريف

املصادر

الفرتة الزمنية

غري معروف

2011

غري معروف

غري معروف

2013

املقاتلني

وسائل التواصل
االجتامعي والوسائل
اإلعالمية املبارشة
وتقارير املواطنني

مارس /آذار-
يونيو /حزيران
2011

االستثناءات

بعثة األمم املتحدة
12
للدعم يف ليبيا

مراقبة الوفيات
واإلصابات بني
املدنيني مبوجب
والية حامية
املدنيني

تسجيل الضحايا
(الدمج)

يناير /كانون الثاين
املقاتلني والوفيات األدلة املستندية من
النزاع املسلح
املستشفيات واملشارح  - 2016الوقت
غري املرتبطة
والتعريفات
الحارض
وإفادات الشهود
املصاحبة مبوجب باملعارك
ووسائل اإلعالم
القانون الدويل
ووسائل التواصل
اإلنساين والقانون
االجتامعي
الدويل العريف

منظامت غري
حكومية

عدد الضحايا يف
13
ليبيا

مراقبة الحوادث
العنيفة

تسجيل الضحايا
(بناء عىل
املستندات أو
وسائل اإلعالم)

وسائل اإلعالم الوطنية يناير /كانون الثاين
 - 2014ديسمرب/
والدولية
كانون األول 2016

مؤسسات
أكادميية

كلية الطب يف
جامعة طرابلس

14

التقدير
تقدير عدد
الوفيات واملصابني (االستقصاءات
والنازحني خالل السكانية)
نزاع عام 2011

يف غواتيامال يف عام  ،1999ومحكمة الجنايات
الدولية ليوغسالفيا السابقة من بني عدة نزاعات
أخرى ( .)HRDAG, 2016ويعتقد العديد أن
التقديرات متعددة األنظمة واحدة من أفضل
الطرق يف إحصاء أعداد الوفيات املبارشة يف
النزاع ،وخاصة أن بإمكانها توفري توجهات
مصنفة يف بعض الفئات (Jewell et al.,
 .)forthcoming, p. 18وميكن استخدام
التقديرات متعددة األنظمة فقط اذا كان هناك
عىل األقل مصدران مستقالن نظريا للبيانات،
غالبا بيانات تسجيل ضحايا ،مع أسامء متطابقة
بصورة مناسبة ،غري أن استقالليتها غالبا ما
تكون موضع شك عىل أرض الواقع (Alda
.)and McEvoy, 2017, pp. 9–10

الخلفية

طبيعة النزاع

15

منذ سقوط نظام القذايف ،شهدت ليبيا
مستويات مرتفعة من االضطرابات السياسية
وما صاحبها من العنف املسلح .عىل املستوى
الوطني ،سعت الحكومات املختلفة املتنافسة

العنف املسلح/
العنف الجنايئ

ال يوجد

النزاع املسلح

األطفال ،يف مواقع االستقصاء
جغرافية معينة

إىل تشكيل دولة فعلية ولكنها فشلت فشال
ذريعا .وعىل املستويات اإلقليمية واملحلية،
تسعى الجامعات املسلحة دامئة التغري -التي
يتحالف العديد منها مع الحكومات املتنافسة-
إىل السيطرة عىل املناطق وثروة البلد النفطية.
والنتيجة هي خليط – فوضوي بالغالب -من
السلطات املتداخلة واألجندات املتعارضة
والشكوك العامة.
ولزيادة تعقيد األمور ،كان هناك تدخل
خارجي يف النزاع الليبي .فقد تسببت الرضبات
الجوية ،املعرتف بها 16وغري املعرتف بها،17
بوقوع ضحايا يف الدولة .واعترب أحد من متت
مقابلتهم تكرار الرضبات غري املعلنة يف ليبيا أحد
املخاوف الرئيسية .وعىل عكس النزاعات األخرى
(مثل سوريا) ،حيث يعلن جميع املتناحرين
عن وجودهم ،أشار املصدر إىل أن عدم اإلعالن
عن التواجد يف ليبيا يجعل من الصعب تتبع
األطراف املتورطة واألسلحة التي يستخدمونها.
وحتى عندما يكون مصدر الهجوم معروفا ،فإنه
من الصعب غالبا الحصول عىل معلومات دقيقة
حول عواقبه .فعىل سبيل املثال ،ورغم أن القيادة
العسكرية األمريكية يف إفريقيا أصدرت تقارير
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فرباير /شباط
 - 2011فرباير/
شباط 2012

حول االستهداف ووقوع وفيات مزعومة بني
املقاتلني نتيجة الرضبات الجوية األمريكية يف
ليبيا ،فإنها مل ترصح أبدا عن أية معلومات حول
الضحايا من املدنيني (.)Airwars, 2017
ويف حني تخلق هذه الديناميات مشاكل
يف الحصول عىل البيانات الدقيقة يف شامل
الدولة ،فإن املشاكل يف املناطق النائية يف
جنوب الدولة أكرث حدة وتعقيدا .فعىل سبيل
املثال ،يف مايو /أيار  ،2017هاجمت القوات
املوالية لحكومة الوفاق الوطني املدعومة من
األمم املتحدة قاعدة عسكرية يُزعم أنها تحت
سيطرة الجيش الوطني الليبي بالقرب من براك
الشايت ،ويُزعم أنها قامت بإعدام ما ال يقل
عن  30جنديا تم أرسهم (.)HRW, 2017a
ويف الوقت الذي تتباين فيه أعداد الضحايا،
أفادت بعض املصادر أن ما يقارب من 141
شخصا ماتوا يف الهجوم ،مبن فيهم املدنيون
( .)al-Warfalli, 2017وأفادت العديد من
املنظامت التي متت مقابلتها بأن األحداث يف
الجنوب ،مثل هذا الحدث ،يصعب توثيقها
بالنظر إىل بعد املكان وقلة شهود العيان
والتقارير املوثوقة من املنطقة.

دالالت النزاع بالنسبة للمؤسسات األمنية

تشكل الحكومات املتعارضة التي تتبع لها
مؤسسات ترشيعية وإدارية وأمنية متنافسة
العديد من التحديات يف إحصاء أعداد الوفيات
الناجمة عن النزاع .وتفيد الجهات املعنية
بتسجيل الضحايا ممن متت مقابلتهم لغايات
ورقة اإلحاطة أن أي من الحكومات الليبية
الحالية ال متلك القدرة الكافية عىل القيام
بتسجيل الضحايا بصورة فعالة .ووفقا لهذه
املصادر ،فحتى البيانات التي يتم الترصيح
عنها عىل األرجح غري موثوقة وميكن أن
تتضمن أرقاما مكررة أو غري مكتملة أو تفشل
يف تحديد الفرتة الزمنية املحددة التي تغطيها
هذه املعلومات.
وميكن العثور عىل جزء من "الخليط"
املذكور أعاله يف الطبيعة املختلطة ملؤسساته
األمنية الرئيسية (والعاملة) .وتجمع هذه
املؤسسات املختلطة بني العنارص الرسمية
وغري الرسمية مام يسمح للمصالح والوالءات
املتعارضة بالظهور .ويؤدي هذا األمر إىل
ظهور مؤسسات تفتقر إىل الشخصية أو
التكليف الثابت (Lacher and Cole, 2014,
 .)p. 15ومتيل املؤسسات املختلطة إىل متويه
الفارق بني املدنيني واملقاتلني ،حيث دامئا ميكن
اعتبار أفرادها ،إىل حد ما ،من الطرفني .ومن
هذا املنطلق ،فإن جهات تسجل الضحايا التي
تحاول تحديد الوضع القتايل لضحية ذات صلة
مبؤسسة مختلطة تواجه مسألة تحديد من هي
"الجهة" املسؤولة ،وهو أمر غاية يف الصعوبة
وميكن أن يتغري .وأفراد هذه املؤسسات
يفتقرون إىل الحافز لتوفري معلومات دقيقة ألن
مصالحهم الخاصة ميكن أن تتغري أو تتعرض
للخطر يف حال توفريهم للمعلومات.

الوضع األمني

زاد الوضع األمني غري املستقر من مدى تعقيد
جمع البيانات الدقيقة .أوال ،قامت العديد من
املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية،
مبا يف ذلك بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة
هيومان رايتس ووتش ،بإخالء موظفيها من

طرابلس .وقام العديد منهم باالنتقال إىل
تونس ولديهم فرص محدودة بالعودة إىل ليبيا.
ونتيجة لذلك ،فإن تسجيل الضحايا واألعامل
التوثيقية األخرى يف ليبيا تتم حاليا عن بعد.
وهذه املنظامت غري قادرة عىل التحقيق يف
امليدان والتحقق من جميع املعلومات التي
تصلها .ورغم أن هذا األمر لوحده ليس عائقا
لتسجيل الضحايا بشكل جيد ،فقد أفاد من
متت مقابلتهم بأن االعتامد الزائد عىل املصادر
الثانوية -وخصوصا وسائل اإلعالم املحلية-
يؤدي إىل بيانات اقل تحديدا .مشكلة شائعة
أخرى تظهر يف الجو األمني غري املستقر وهي
تقلص مجموعة املصادر األساسية (جامعو
املعلومات واملخربون والشهود) .حيث تهرب
هذه املصادر أو تصبح ضحايا للعنف أو ال
يشعرون باألمان يف مشاركة املعلومات مع
الغرباء نتيجة خوفهم من األعامل االنتقامية.
وحتى عندما تكون املنظامت قادرة عىل
الدخول إىل الدولة وإجراء التحقيقات والتحدث
مع املصادر الرئيسية ،فقد تقف يف وجهها
إحدى السلطات املتنافسة يف ليبيا .18

التحديات املنهجية لقياس الوفيات
الناجمة عن النزاع يف ليبيا
تسجيل الضحايا

التعريفات ومعايري الشمول /االستثناء

استخدمت الحكومة الوطنية االنتقالية
مصطلح "الشهداء" (راجع الصندوق )2
عند اإلشارة علنا إىل من ماتوا يف نزاع عام
 .2011ورأى العديد من الليبيني يف هذا
النزاع ثورة أنهت عقودا من دكتاتورية العقيد
معمر القذايف .ومع نهاية الثورة ،والتي انتهت
بسقوط القذايف ونظامه ،قدّر املجلس الوطني
االنتقايل من خالل وزارة رعاية أرس الشهداء
واملفقودين أن حوايل  25.000شخصا قتلوا
يف النزاع .وبعد سنة ،وتحديدا يف يناير/
كانون الثاين  ،2013قامت وزارة رعاية أرس
الشهداء واملفقودين مبراجعة معمقة لهذه
األرقام وقال نائب الوزير مفتاح الدوادي،

الصندوق  :2استخدام مصطلح الشهداء
مصطلح شهيد بالعربية يعني "شاهد" ولكن عند استخدامه لإلشارة إىل ضحية وفاة ناجمة عن العنف
فإنه يعني "املستشهد" .ويظهر هذا املصطلح بقوة يف الخطابات العربية حول النزاعات يف املنطقة،
سواء يف وسائل اإلعالم أو حديث عامة الناس .ومن ميكن تعريفه عىل أنه "مستشهد" يعتمد عىل
الطرف الذي تقف معه يف النزاع مام يجعل املصطلح خاضعا لآلراء الشخصية وامليول السياسية إىل
حد كبري ( .)Geneva Declaration Secretariat, 2015, p. 63ورغم أن املصطلح يستخدم عىل
األرجح للمقاتلني ،فمن املمكن استخدامه لوصف املدنيني الذين ميوتون عىل يد الجهة "املعارضة"-
مثلام يستخدمه املجلس الوطني االنتقايل لوصف ضحايا هجامت حلف شامل األطليس (.)HRW, 2012
ومصطلح "شهيد" يعترب مشكلة ألنه يحمل يف طياته الكثري من املعاين السياسية .ولغايات إحصاء
أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع ،فإن هذه الفئة تعترب فئة خالفية غري معرفة بصورة مالمئة مام يجعل
من الصعب دمج التقديرات مع إحصاءات الضحايا اآلخرين.

الشكل  1أعداد الضحايا املنشورة يف ليبيا بني عامي
 2011-2017حسب الجهة
وزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين
بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
عدد الضحايا يف ليبيا جامعة طرابلس

املؤمتر الوطني العام
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أن العدد اإلجاميل "للشهداء" يف الثورة كان
أقرب إىل  4.700شخص)Black, 2013( 19
(راجع الشكل  .)1يف ليبيا ،تم استخدم
مصطلح الشهيد لوصف من قُتل عىل أيدي
"النظام"؛ أي من قاتلوا ضد القذايف وماتوا
خالل الثورة (راجع الصندوق  .)2ويف الواقع،
فإن قانون العدل الليبي املؤقت مل يكن محايدا
وأفادت التقارير أن وزارة رعاية أرس الشهداء
واملفقودين كانت متحيزة بشكل كبري تجاه
20
"الشهداء" أو من قتلوا عىل يد نظام القذايف
( .)Lamont, 2016, pp. 391–92ومن تم
تقرير أنهم عائالت شهداء حصلوا عىل دعم
تفضييل ووصول اسهل إىل التعويضات
واعرتاف عام بوفاة أقاربهم (Lamont,
 .)2016, pp. 392–93ومل تقدم وزارة رعاية
أرس الشهداء واملفقودين أي تقديرات رسمية
للضحايا من املدنيني ويف حالة حملة حلف
شامل األطليس ،فإن وزارة رعاية أرس الشهداء
واملفقودين رفضت حتى االعرتاف بوقوع أي
ضحايا بني املدنيني نتيجة الرضبات الجوية
لحلف شامل األطليس يف أعقابها مبارشة
(.21 )Fetouri, 2014
وكام هو مشار إليه يف الجدول  ،1فإن
التعريفات التي استخدمتها املنظامت الدولية
لتسجيل أعداد الوفيات يف ليبيا تستند إىل
القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق
اإلنسان إضافة إىل القانون الدويل العريف.
وشملت خريطة األزمة الليبية أيضا فئات
وتعريفات معينة مستقاة من قرارات مجلس
األمن الدويل  1970و ،1973والتي خولت
حلف شامل األطليس بالتدخل يف ليبيا (SBTF,
 .)2011ورغم أن هذه التعريفات مقبولة عىل
املستوى الدويل ،إال أن تطبيقها نادرا ما يكون
واضحا .وفيام يتعلق بالجانب الهام الخاص
بالتمييز بني املدنيني واملقاتلني ،مثال ،فإن هذا
األمر ميكن أن يكون صعبا بسبب الطبيعة
غري الرسمية لألطراف املتحاربة يف ليبيا التي
إحصاء أعداد الضحايا

7

يف الزاوية ،ليبيا ،كام هو الحال يف عدد من مدن ليبيا ،فإن تخليد ذكرى املحاربني الذين قتلوا يف الثورة كان نشاطا
اجتامعيا هاما .يف حني كان تخليد ذكرى الوفيات من غري املقاتلني أقل انتشارا.
املصدر :ريتشارد مويس ،أكتوبر /ترشين األول 2011
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إحصاء أعداد الضحايا

9

يشكل الوضع الليبي تحديا جليا
الطار مؤرش من أهداف التنمية املستدامة،
الذي يفرتض إمكانية الفصل بني جرائم
القتل والوفيات الناجمة عن النزاع"
تستخدم متطوعني ليسوا أعضاء يف أي جامعة
مسلحة رسمية ولكنهم يشاركون يف النزاع
يف بعض املناسبات .ورغم اعتبارهم محاربني
مبوجب الربوتوكوالت اإلضافية  1و 2ملعاهدة
جنيف لعام  ،1949فإن هذا الفارق البسيط يف
القانون الدويل اإلنساين قد ال يُفهم متاما من
قبل العامة ،وخصوصا عند االعتامد عىل إفادات
شهود العيان أو التعهيد الجامعي .22
وفيام يتعلق مبعايري االستثناء ،وكام هو
مشار إليه أعاله ،فمن الواضح أن كال املنظمتني
الدوليتني اللتان تسجالن الوفيات يف ليبيا
تستثنيان املقاتلني من حسابتهم .وبدأت بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا تسجيل ضحايا
النزاع يف يناير /كانون الثاين ،2016
مبوجب تكليفها "بحامية املدنيني" (UNSC,
 .)2011وعىل نحو مامثل ،فإن تسجيل بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا للضحايا املدنيني
مقترص عىل "املدنيني الذين قتلوا أو أصيبوا
يف سياق القتال والذين مل يشاركوا مبارشة
يف القتال" .وال تشمل األرقام الضحايا الذين
ليسوا نتيجة مبارشة للقتال مثل إعدام بعد
األرس أو التعذيب أو االختطاف (UNSMIL,
 .)2017وقد يكون هذا املعيار لوفيات
املدنيني ضيقا جدا ليعكس املستوى الفعيل
للعنف يف ليبيا .وهذا األمر واضح جدا يف
الشكل  1الذي يكشف تباينا كبريا بني أعداد
الضحايا الذين سجلتهم بعثة األمم املتحدة
للدعم يف ليبيا يف فرتة 2016-2017
والذين سجلتهم مؤسسة عدد الضحايا يف
ليبيا خالل نفس الفرتة.
ويف حني تشكل هذه االستثناءات قيدا
يف وجه إحصاء كافة أعداد الوفيات الناجمة
عن النزاع ،كام يقرتح املؤرش  ،16.1.2تظل
الوفيات بني املدنيني مقياسا هاما للعنف
القاتل .عالوة عىل ذلك ،فإن حقيقة أن تلك
املنظامت تستخدم منهجية شفافة ومعايري
استثناء واضحة يعني أن بياناتها ميكن فهمها
بسهولة بل وحتى دمجها مع بيانات املصادر
األخرى من النزاع.
ويف أعقاب نزاع عام  2011يف ليبيا،
استمر العنف املسلح حتى املوجة الثانية من

النزاع املسلح الشامل يف عام  ،2014عندما
تصاعدت املواجهات املسلحة بني الجامعات
التي تدعم املؤمتر الوطني العام ومجلس
النواب .وما بني مرحلتي النزاع املسلح ،تزايدت
صعوبة متييز الحدود بني العنف السيايس
والنزاع والعنف اإلجرامي .فعىل سبيل املثال،
وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش موجة
من االغتياالت السياسية يف رشق ليبيا يف
عام  .2013واستغلت الجامعات املسلحة
والجامعات اإلجرامية رفض السلطات الظاهري
للتحقيق يف عمليات القتل هذه أو حتى إصدار
أرقام رسمية .وكان من الصعب تصنيف هذه
الوفيات ألنها وقعت يف سياق وضع امني
غري مستقر ( .)HRW, 2013يف هذه املرحلة،
اصدر املؤمتر الوطني العام ،الذي كان يف
حينها يشكل حكومة طرابلس ،تقرير أشار إىل
وجود ما مجمله  643وفاة نتيجة العنف يف
ليبيا عام  .)AFP, 2014( 2013وأشار التقرير
إىل أن "الجرمية أصبحت مهنة ومصدرا للدخل
يف غياب قوة الرشطة املؤثرة ،رغم وجود
 250.000رجل رشطة" ( .)AFP, 2014ومن
غري الواضح ما اذا شمل هذا األمر االغتياالت
السياسية أو الحوادث األخرى الناجمة عن
الجامعات املسلحة .وتعريف حالة عىل أنها
"نزاع مسلح" أو "عنف إجرامي" له تأثري هام
عىل أرقام الضحايا ألنها تحدد ماهية الوفيات
املشمولة أو املستثناة من اإلحصاء .وتدعي
مؤسسة عدد الضحايا يف ليبيا ،والتي بدأت
باإلحصاء يف عام  ،2014أنها مل متيز بني
الضحايا وأن "جميع الوفيات تم إحصاؤها"
( ،)LBC, 2016مام يوحي بوجود معيار
شمول أوسع يشمل الوفيات الناجمة عن العنف
اإلجرامي إىل جانب العنف املرتبط بالنزاعات.
وتواجه ليبيا حاليا وضعا مشابها ملا كان يف
عام  2013حيث يتواجد النزاع واإلجرام جنبا
إىل جنب .ويعترب التمييز بينهام واحدا من أهم
الصعوبات التي تواجه تسجيل الضحايا يف ليبيا،
وفقا لجميع املنظامت التي متت مقابلتها .ويشكل
الوضع الليبي تحديا جليا الطار مؤرش من أهداف
التنمية املستدامة ،الذي يفرتض إمكانية الفصل
بني جرائم القتل والوفيات الناجمة عن النزاع.
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التصنيف

رغم أن املؤرش  16.1.2يرى انه ينبغي تصنيف
الوفيات الناجمة عن النزاع حسب الجنس
والعمر والسبب ،فإن تصنيفا اعىل ،وخصوصا
حسب املوقع ونوع السالح ،يعترب عىل نطاق
واسع جانبا هاما يف قياس التقدم نحو تحقيق
هدف التنمية املستدامة  .16فعىل سبيل املثال،
قدم مجتمع الدميوقراطيات عددا من املؤرشات
التكميلية العاملية التطوعية لهدف التنمية
املستدامة  ،16مبا يف ذلك اإلصابات الناجمة
عن األسلحة لكل  100.000نسمة ،األمر الذي
يساعد الدول يف قياس التقدم عىل املستوى
الوطني (Community of Democracies,
 .)2017, pp. 6–13ووفقا ملنسقي خريطة
األزمة الليبية ،فإن التحليل الذي أصدرته،
واملستند إىل بيانات مصنفة وجغرافية مبا
يف ذلك بيانات الضحايا ،كان هاما لتنسيق
املبادرات اإلنسانية واتخاذ القرارات .وخدمت
البيانات هدفا ثنائيا متثل يف تحقيق متطلبات
املراقبة الواردة يف قرارات مجلس األمن الدويل
 1612و 1820و ،1973والتي تتضمن
متطلبات مراقبة الضحايا من املدنيني ،وأيضا
العنف ضد النساء واألطفال (.)IRIN, 2011
ووفقا للمنسقني ،فإنه نادرا ما يتم تحقيق هذه
املتطلبات حتى من قبل بعثات األمم املتحدة .23
وأشارت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا،
التي تنرش حاليا بيانات مصنفة قدر اإلمكان-
مبا يف ذلك املعلومات الدميوغرافية وتاريخ
ومواقع الحوادث ونوع األسلحة -إىل أنه وبعيدا
عن تلبية متطلبات املراقبة ملختلف قرارات األمم
املتحدة ،فإن البيانات املصنفة توفر قاعدة أدلة
هامة للحوار حول الحامية مع مختلف النظراء
يف النزاع الليبي .24وساعد هذا النوع من الحوار،
املستند عىل بيانات الضحايا من املدنيني والتي
جمعتها بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل
أفغانستان ،يف التأثري عىل األطراف املتصارعة
لتغيري سلوكها وتقليل الوفيات واإلصابات
بني املدنيني الناجمة عن تكتيكات عسكرية
معينة .ومن خالل تسجيل معلومات مصنفة
حول املوقع والتاريخ والوقت ونوع األسلحة
املستخدمة ،كانت بعثة األمم املتحدة لتقديم
املساعدة إىل أفغانستان قادرة عىل تحديد
أمناط األذى فيام يتعلق بتكتيكات معينة تتبناها
جامعات مسلحة معينة ،مام سمح لبعثة األمم
املتحدة لتقديم املساعدة إىل أفغانستان بإجراء
حملة منارص قامئة عىل األدلة لتقليل الضحايا
من املدنيني (.)Beswick and Minor, 2014
كام قدمت مؤسسة عدد الضحايا يف ليبيا
نوعا من التصنيف يف أعداد الضحايا ،ولكن
ألن مصدر معلوماتها الرئييس هو التقارير
اإلعالمية فقد امتلكت قدرة محدودة عىل
التصنيف حسب الفئات الدميوغرافية مثل
الجنس أو العمر ( .)LBC, 2016باملقابل ،مل
تقدم املصادر الحكومية أية معلومات مصنفة
لترتافق مع تقديراتها للضحايا.

والقدرة عىل تصنيف البيانات ال ترتبط
فقط بشكل مبارش مبصادر البيانات املتوفرة
يف النزاع ولكن أيضا ما هي نقاط املعلومات
التي سيتم جمعها يف مرحلة الجمع .ووفقا
لجميع املنظامت التي متت مقابلتها تقريبا،
فإن التحديات العملية واملصادر املتوفرة
توفر إمكانية تسجيل كافة املعلومات حول
دميوغرافية وموقع وظروف الوفاة.

التحقق

من بني الجهات التي متت مقابلتها ،فإن
خريطة األزمة الليبية وبعثة األمم املتحدة للدعم
يف ليبيا فقط قامتا بتوفري املنهجية املفصلة
التي تتبعنها علنا وقدمتا املزيد من التفاصيل
حول هذه املنهجية يف إحدى املقابالت .أما
وزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين واملؤمتر
الوطني العام فلم يقدما املنهجية التي يتبعنها
علنا ،األمر الذي يجعل من املستحيل تقييم
مصداقية البيانات ،إضافة إىل حقيقة انهام ال
يصدران بيانات مصنفة.
واملنهجيات املفصلة لخريطة األزمة الليبية
وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا تحتاج عادة
إىل عدة مصادر مستقلة للتأكيد عىل األحداث
وتفضل الدليل الحيس أو املستندي مثل الصور
ووثائق املستشفيات أو املشارح .وأشارت بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا إىل أن طرق التحقق
كانت مرنة وأن الوفيات كانت ت ُشمل أحيانا
رغم وجود مصادر قليلة لتأكيدها ،إذا كان من
املعروف أن هذه املصادر موثوقة حيث يتم
تصنيف املصادر وفقا ملصداقيتها .25وال متلك
مؤسسة عدد الضحايا يف ليبيا أي عملية للتحقق
حيث أفادت إىل أنه "يف معظم الحاالت يتم
استخدام مصدر إخباري واحد فقط" ،موضحة
أن السبب يف ذلك هو الوضع الناشئ نسبيا
للوسائل اإلخبارية الليبية (.)LBC, 2016
وبسبب االفتقار إىل التحقق ،فإن بعض من
متت مقابلتهم من اجل ورقة اإلحاطة مل يعتربوا
مؤسسة عدد الضحايا يف ليبيا مصدرا موثوقا
للمعلومات حول الضحايا يف ليبيا.
إضافة لذلك ،فمن األرجح أن تسجيل
الضحايا الذي يعتمد عىل مجموعة صغرية من
املصادر الثانوية مثل التقارير اإلعالمية وتقارير
املنظامت غري الحكومية ووسائل التواصل
االجتامعي يتسم "بالتحيز لحجم الحدث"
( .)Jewell et al., forthcoming, p. 12ويف
هذا السياق ،يعزى التحيز لحجم الحدث أو
التحيز يف االختيار إىل حقيقة أن وسائل اإلعالم
متيل إىل التبليغ عن الحوادث التي يكون عدد
الوفيات فيها كبريا وتويل اهتامم اقل بالحوادث
التي ينجم عنها عدد قليل من الضحايا وميكن
أن تقع يف مناطق معينة (Ball and Price,
 .)2015, p. 264ويعني هذا احتاملية إخفاق
منظامت مثل عدد الضحايا يف ليبيا يف تسجيل
عدد كبري من الوفيات بسبب التغطية اإلعالمية
غري املتساوية أو املتحيزة ستظهر بوضوح أكرث

بالنظر إىل نوعية وسائل اإلعالم يف ليبيا ،والتي
سيتم التحدث عنها مبزيد من التفصيل يف
القسم التايل .وعىل نحو مامثل ،ميكن أن تعاين
جهود التعهيد الجامعي ،مثل خريطة األزمة يف
ليبيا ،من التحيز يف االختيار .فاألحداث األكرب
واألكرث عنفا متيل إىل أن تكون أكرث ظهورا
ويشهد وقوعها ويفيد عنه عدد اكرب من الناس.
إضافة لذلك ،فإن بعض أجزاء الدولة تتمتع
مبستويات مختلفة من التغطية بناء عىل الربط
البيني أو حتى فهم التقنيات املتوفرة لإلبالغ
عن الحوادث أو االطالع عليها (Jewell et
 .)al., p. 17ومن الصعب التغلب عىل التحيز
يف االختيار يف هذه الطرق لتسجيل الضحايا.
ويف بعض الحاالت ،فإن التقدير اإلحصايئ
مثل التقديرات متعددة األنظمة ميكنها توضيح
التحيز يف االختيار وميكن استخدامها إلكامل
بيانات تسجيل الضحايا.

التقدير

كام هو مشار إليه يف الجدول  ،1فقد تم العثور
عىل استقصاء سكاين واحد يف وقت كتابة
ورقة اإلحاطة -وهو استقصاء يقدر الوفيات
واإلصابات والنزوح بني السكان يف ليبيا بني
فرباير /شباط  2011وفرباير /شباط .2012
وتم إجراء هذا االستقصاء من قبل اكادمييني يف
جامعة طرابلس وغطى ما يزيد عىل  14مقاطعة
يف  6مناطق ليبية متثل املواقع األساسية للنزاع
املسلح يف حينها .وقدر االستقصاء أن ما مجمله
 21.490شخصا قد قتل خالل تلك الفرتة (Daw
.)et al., 2015, p. 101
وبشكل عام ،تعتمد نتائج االستقصاء عىل
عددا من العوامل مبا فيها تصميم االستبيان
وطرق أخذ العينات .ومل يكن االستبيان
الخاص باستقصاء ليبيا مشموال كجزء من
املنهجية املنشورة ولكن قيل انه يجمع البيانات
الدميوغرافية والوبائية عن جميع السكان
البالغني الذين قتلوا .ويقر املؤلفون بالحاجز
الشائع يف وجه هذه االستقصاءات ،والذي
يرتبط بتصور من تتم مقابلتهم ،والذين قد ال
يتذكرون بشكل صحيح تفاصيل األحداث ،أو
يعكسون تحيزا شخصيا عند اإلجابة عىل أسئلة
االستقصاء .ويف قسم املنهجية يبني املؤلفون
أن "املقابالت املبارشة قد متت مع شخص
واحد عىل األقل من كل عائلة مترضرة مدرجة
يف سجل وزارة اإلسكان والتخطيط" وأنه "تم
الحصول عىل البيانات من خالل طلب رسمي
للوصول إىل السجالت املدنية يف كل مكتب
إقليمي لوزارة اإلسكان والتخطيط" (Daw
 ،)et al., 2015, pp. 102–103ولكنهم مل
يقدموا أي تفاصيل إضافية حول طريقة أخذ
العينات .وبناء عىل هذه املعلومات ،فإنه من
الصعب تقييم ما اذا كان هذا تقديرا إحصائيا أو
تعدادا لكافة الوفيات الناجمة عن النزاع استنادا
إىل السجل الحكومي ،والذي حدد سابقا
"العائالت" التي "ترضرت" من النزاع .26

ويقر مؤلفو االستقصاء بالشكوك حول
البيانات األساسية قبل النزاع يف ليبيا ،وهو امر
شائع يف الدول املترضرة من النزاعات .كام أن هناك
العديد من القضايا العملية يف إدارة االستقصاء
خالل النزاع ،والتي يدعي هذا االستقصاء بانه
قام بها ،مثل تصميم االستقصاء واملخاطر األمنية
عىل العامل امليدانيني (Small Arms Survey,
 .)2005, p. 24إضافة لذلك ،يعتقد بعض الخرباء
انه ورغم أن معظم االستقصاءات السكانية يكون
لها حجم عينة كايف ليعطي تقديرات معقولة،
فإن العينة نادرا ما تكون كافية لتوفري تقديرات
مصنفة للمجموعات الفرعية الدميوغرافية
( .)Jewell et al., p. 15غري أن استقصاء ليبيا
قدم بيانات مصنفة لعدة مجموعات فرعية ،مبا يف
ذلك الجنس والعمر.

التحديات األخرى التي تواجه
إحصاء أعداد الوفيات الناجمة
عن النزاع يف ليبيا
وسائل اإلعالم

تغريت البيئة اإلعالمية يف ليبيا بشكل جوهري
منذ نظام القذايف .فلم تعد تحت السيطرة
والتنظيم الحرصي للدولة ،بل شهدت انطالقة
ملنافذ اإلعالم والصحف الخاصة غري الخاضعة
للتنظيم .وهذه التغيريات ليست مرتافقة
بالرضورة مع التقارير املستقلة (Fanack
 .)Chronicle, 2017واملنافذ اإلعالمية الخاصة
يف ليبيا مقسمة عىل طول الحدود الحزبية –
حيث تكون خاضعة لسيطرة أو تبعية الحكومة
يف الرشق أو حكومة طرابلس (حكومة الوفاق
الوطني) ،أو الجامعات اإلسالمية (Toustrup,
 .)2015عالوة عىل ذلك ،ونتيجة البيئة
السياسية الحزبية ،فإن املنافذ اإلعالمية تخضع
بشكل كبري لسيطرة جامعات امليليشيات املهيمنة
الناشطة يف منطقة عملها وأصحاب النفوذ
الرئيسيني ،مبا يف ذلك رجال األعامل املهمني
(Abou-Khalil and Hargreaves, 2015,
 .)pp. 1–2وتستخدم هذه األطراف وسائل
اإلعالم لتأكيد رشعيتها وبالتايل فإن العديد
من جهات تسجيل الضحايا التي متت مقابلتها
تنظر إىل وسائل اإلعالم هذه باعتبارها غري
مستقلة أو موثوقة .وتعتقد العديد من املنظامت
التي متت مقابلتها انه ال يوجد منافذ إخبارية
مستقلة بالكامل يف ليبيا ولذلك فإنها تستخدم
وسائل اإلعالم املحلية لتحديد الحوادث العنيفة
التي فاتتها ،رغم أنها ال تؤكد عىل وقوع حادثة
فقط بناء عىل تقارير وسائل اإلعالم املحلية .27
ورغم االفتقار إىل التنظيم أو التدخل الحكومي
الرسمي ،تظل البيئة اإلعالمية غاية يف الخطورة
والقمعية .وسجلت منظمة مراسلون بال حدود،
والتي توثق الهجامت ضد الصحفيني ،مقتل
 3صحفيني يف ليبيا من بني  62صحفي حول
العامل يف عام  2016و 4من بني  73صحفي

إحصاء أعداد الضحايا
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"يف ليبيا ،شاركت عدة جهات يف
إحصاء أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع
والوفيات الناجمة عن العنف املسلح
بشكل عام باستخدام منهجيات مختلفة
ولغايات مختلفة"
حول العامل يف عام  .)RWB, n.d( 2014وعادة
تتم الهجامت من قبل الجامعات املسلحة التابعة
للميليشيات املحلية إلسكات النقد اإلعالمي مام
دفع بالعديد من الصحفيني إىل مامرسة الرقابة
الذاتية أو االمتناع عن إرسال التقارير إىل
وكالت األخبار الدولية ( .)HRW, 2015وكان
هناك تغيري بسيط يف البيئة اإلعالمية يف ليبيا
من حينها ويف عام  2017صنف مؤرش حرية
الصحافة العاملي ،وهي مبادرة تنظمها مؤسسة
مراسلون بال حدود ،ليبيا يف املرتبة  163من بني
 180دولة.
وتشري معظم املنظامت التي تحيص أعداد
الوفيات الناجمة عن النزاع يف ليبيا إىل قلة
التقارير كعائق يف وجه عملهم .وذكر العديد
منهم أنهم مل يتمكنوا من تسجيل الضحايا
يف رست ومدن أخرى عندما سيطرت الدولة
اإلسالمية يف ليبيا عىل تلك املناطق.

وسائل التواصل االجتامعي

تُستخدم وسائل التواصل االجتامعي بشكل
مكثف من قبل جميع األطراف التابعة للدولة
وغري التابعة للدولة يف ليبيا ألنها توفر وسيلة
مبارشة وفورية لنرش املحتوى .والحظت مبادرة
بيت الحرية أن "الفيس بوك هو الخيار األول
ملسؤويل املدينة وحتى املسؤولني الحكوميني
لنرش التحديثات والخطابات الحكومية"
( .)Freedom House, 2015وتستخدم
جامعات امليليشيات الفيس بوك كوسيلة رئيسية
لنرش املعلومات كام تفعل الحكومة يف الرشق
وحكومة الوفاق الوطني .وتستخدم الجامعات
اإلسالمية أيضا وسائل التواصل االجتامعي
وخصوصا منصة تيليغرام لإلعالن عن موت
املقاتلني أو املدنيني من جانبهم .وعادة ما
تستخدم الحكومتان املتنافستان حسابات
وسائل تواصل اجتامعي بنفس االسم.28
وذكرت إحدى املنظامت أن هذا األمر يعترب
مشكلة عند محاولة تحديد أي الحكومتني قامت
بنرش املعلومات .وقد استخدمت كافة املنظامت

التي متت مقابلتها تقريبا وسائل التواصل
االجتامعي كمصدر للمعلومات ،واحيانا
كمصدر رئييس اذا ثبت أن مستخدم وسائل
29
التواصل االجتامعي أو مواطن اإلنرتنت
مصدر موثوق للمعلومات.
وكام هو مشار إليه يف الجدول  ،1فقد
استخدمت خريطة األزمة يف ليبيا ،والتي
كانت ناشطة لفرتة قصرية يف بداية الثورة
الليبية ،وسائل التواصل االجتامعي كمصدر
رئييس لها .والتحدي الذي يفرضه هذا الواقع
هو أن مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي
والصحفيني واملواطنني ومواطني اإلنرتنت
ليسوا بالرضورة خرباء يف التوثيق وبالتايل
ميكن أن يقدمون معلومات غري مكتملة .وقد
تحسن الوضع مع مرور الوقت واصبحوا افضل
يف اإلبالغ عن الحوادث العنيفة والتفاصيل مثل
أنواع األسلحة .وكان هناك مشكلة أخرى تتعلق
بالتغطية ،والتي تعتمد عىل موقع من يقومون
باإلبالغ وشبكة االتصاالت ،والتي افتقرت إليها
بعض املناطق يف ليبيا  ،30إضافة إىل الوصول
األقل إىل اإلنرتنت يف ليبيا مقارنة بجريانها
اإلقليميني (.)Freedom House, 2015
ولكن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أكد أن
هذا النوع من اإلبالغ كان مفيدا يف تسجيل
املعلومات وقت وقوع األحداث ويف توفري نوع
من التحليل لتوجهات العنف العامة يف الدولة
(.)IRIN, 2011

القدرة

أفادت جميع املنظامت التي متت مقابلتها يف
ليبيا أن القدرة كانت قضية أساسية حالت دون
قيامهم بتسجيل أعداد الضحايا بشكل أكرب
أو أفضل .وأشاروا إىل الحاجة إىل املزيد من
املوارد ،وخصوصا املوظفني ،لتوفري تغطية
كاملة للضحايا يف ليبيا من خالل االستقصاء
النشط لوسائل التواصل االجتامعي ووسائل
اإلعالم املحلية إضافة إىل تحليل املعلومات
والتحقق منها .وأشار احد املراسلني إىل
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الحاجة إىل إجادة املوظفني للغة العربية من
اجل تسجيل الضحايا يف ليبيا.

االستنتاج
أبرزت هذه الورقة بعض القضايا املنهجية
والعملية والسياسية التي برزت يف ليبيا فيام
يتعلق بإحصاء أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع،
والتي ينطبق بعضها عىل النزاعات األخرى.
أوال ،تتباين تقديرات الضحايا يف ليبيا
بشكل كبري بسبب الطريقة املستخدمة (التقدير
أو تسجيل الضحايا) وضمن املنهج ،بسبب
التعريفات املختلفة ومعايري الشمول /االستثناء
املستخدمة .وتزداد صعوبة التمييز بني الوفيات
الناجمة عن النزاع والوفيات الناجمة عن العنف
العام يف ليبيا ،األمر الذي يؤثر بدوره عىل
أعداد الضحايا .ويشكل الوضع الحايل يف
ليبيا تحديا جليا إلطار املؤرش  16.1من أهداف
التنمية املستدامة ،الذي يفرتض إمكانية الفصل
بني جرائم القتل والوفيات الناجمة عن النزاع.
وعند االعتامد عىل تسجيل الضحايا إلحصاء
أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع ،فإن التصنيف
يعترب متطلبا ملعيار الحد األدىن للبيانات؛ مبعنى
أن التصنيف املستمر ممكن فقط لنقاط البيانات
التي يتم تسجيلها بصورة مستمرة .وبناء عىل
التجربة يف ليبيا ،فإنه من غري املمكن دامئا
تلبية معيار الحد األدىن بسبب طبيعة وشدة
النزاع واملصادر املتوفرة (راجع الصندوق ،)3
رغم أن بعض املنظامت متكنت من الذهاب إىل
ما هو ابعد من مستوى التصنيف الذي يطرحه
املؤرش  ،16.1.2والذي يوضح االستخدامات
املتنوعة لبيانات الضحايا.
يف بداية النزاع ،تم استخدام بيانات
الضحايا ،إىل جانب املعلومات األخرى ،لجعل
التخطيط ومبادرات االستجابة اإلنسانية مبنية
عىل املعلومات وملراقبة التوجهات العامة يف
النزاع .واستخدمت املنظامت بني الحكومية
واملجتمع املدين هذه املعلومات إلبراز تجاوزات
حقوق اإلنسان التي ترتكبها األطراف املختلفة
يف النزاع وللدفاع عن املدنيني .واىل حد معني،
تم أيضا استخدم بيانات الضحايا يف ليبيا
للحوار مع أطراف النزاع بشأن االلتزام بالقانون
اإلنساين الدويل .وقد تعترب هذه االستخدامات
خارجة عن الغاية املحددة للمؤرش ،وهي قياس
ارتفاع أو تراجع أعداد الوفيات الناجمة عن
النزاع مع مرور الوقت ،رغم أن فريق برايا
املعني بإحصاءات الحوكمة قد اقر بأن تطالب
األطراف املختلفة بالبيانات الصادرة عن عملية
أهداف التنمية املستدامة.
وتعتمد معايري التحقق أيضا عىل عدد
املصادر املوثوقة املتوفرة يف النزاع ،ويف ليبيا
فإن هذه املجموعة تعترب صغرية ويف تراجع،
مام يؤدي يف نهاية املطاف إىل التحيز يف
االختيار .ومتيل طرق التقدير ،مثل التقديرات
متعددة األنظمة ،إىل توضيح التحيزات يف

األحداث واالختيار وميكن استخدامها لتكميل أو
التحقق من طرق التسجيل.
وكام هو مشار إليه يف املقدمة ،سيتم
قياس التقدم يف تخفيض أعداد الوفيات
الناجمة عن العنف من خالل مؤرشين،
أحدهام معني بجرائم القتل واآلخر بالوفيات
الناجمة عن النزاع.
يف ليبيا ،شاركت عدة جهات يف إحصاء
أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع والوفيات
الناجمة عن العنف املسلح بشكل عام باستخدام
منهجيات مختلفة ولغايات مختلفة.
وبالرغم من هذا األمر ،فليس هناك منظمة
معينة ميكن اللجوء إليها للبيانات حول
الوفيات املبارشة الناجمة عن النزاع يف ليبيا.
ورغم أن املسؤولية الوطنية عىل قدر كبري من
األهمية لإلبالغ عن مؤرشات أهداف التنمية
املستدامة ،فإن التسجيل ،يف النزاع املسلح،
من قبل املنظامت غري الحكومية ومنظامت
املجتمع املدين والوكاالت بني الحكومية يتخذ
طابعا هاما وخصوصا عندما تكون قدرة
ودوافع ورغبة الدولة يف جمع املعلومات حول
الوفيات املبارشة الناجمة عن النزاع محل شك
( .)OHCHR, 2017, p. 3يف ليبيا ،رمبا
يكون املنهج متعدد األطراف ومتعدد املصادر،
الذي يشمل املنظامت الدولية واملجتمع املدين
والسلطات املحلية ،افضل طريقة لتسجيل أعداد
الوفيات الناجمة عن النزاع .ونظام من هذا
النوع يحتاج إىل ربطه بتعريفات وتصنيفات
وإجراءات تحقق مشرتكة وميكن تكميله

مبنهجيات التقدير من اجل التحقق .وهذا
النوع من آليات التنسيق يحتاج إىل أن يكون
مدعوما بتعليامت واضحة وقدرة كافية للقيام
بالعمل .ومن هذا املنطلق ،يظل دور الدولة هاما
وخصوصا تعاونها.
ومن خالل تبني إطار أهداف التنمية
املستدامة ،فإن كافة الدول تكون قد التزمت
بتقليل العنف والوفيات الناجمة عنه .ومن
األمور الرئيسية هنا قدرة الدولة عىل تطبيق
السياسات واإلجراءات لتقليل املستوى والنوع
املحدد للعنف ،ذو العالقة بوضعها ،إضافة
إىل الدعم السيايس والفني واملايل من املجتمع
الدويل ،وخصوصا يف الدول املترضرة من
النزاعات .ويعترب تحسني جودة البيانات
وتعزيز آليات املراقبة للسامح بتصنيف
البيانات حسب الجنس والعمر ووسائل العنف
واملؤرشات الهامة األخرى مسألة جوهرية يف
فهم أمناط العنف ومعالجتها (Widmer and
 .)Pavesi, 2016, p. 7وسيعمل إطار املؤرش
عىل تحويل أهداف التنمية املستدامة وغاياتها
إىل أسلوب إداري ملساعدة الدول يف تطوير
اسرتاتيجيات التطبيق وتخصيص املوارد
وفقا لذلك ،إضافة إىل كونها بطاقة تسجيل
لقياس التقديم يف تحقيق التنمية املستدامة
( .)LCSDSN, 2015, p. 2ويسلط هذا األمر
مزيدا من الضوء عىل أهمية تسجيل كامل
تأثريات النزاع ،مبا يف ذلك الوفيات املبارشة
وغري املبارشة ،باستخدام منهجيات ومعايري
مربرة ومنطقية.

الصندوق  :3معيار الحد األدىن للبيانات
يف عام  ،2016أطلقت منظمة  Every Casualty Worldwideاملعايري الدولية لتسجيل الضحايا ،والتي
تهدف إىل توحيد ووضع أساس للمامرسة بغض النظر عن حجم أو نوع املنظمة التي تقوم بالتسجيل
( .)Every Casualty Worldwide, 2016, pp. 3–4وحددت معايري تسجيل الضحايا ( )2016نقاط
املعلومات املهمة التالية لتكون جزء من سجل الضحايا:
الحد األدىن من املعلومات
•موقع الحادثة
•تاريخ أو توقيت الحادثة
•املصدر
•عدد القتىل يف الحادثة
املعلومات اإلضافية
•املعلومات الدميوغرافية حول الضحايا األفراد
•االسم
•العمر
•الجنس /الجندر
•الحالة القتالية
البيانات الدميوغرافية اإلضافية اذا توفرت مثل:
•املهنة
•الجنسية
•الدين
•نوع الوفاة /نوع السالح
•األطراف /املعتدون املتورطون

املالحظات
1 .1يشمل هذا املنظامت غري الحكومية املحلية
والدولية التي تقوم بتوثيق تجاوزات حقوق
اإلنسان.
2 .2يف العديد من الحاالت ،حتى الدول التي ال تشهد
نزاعا مسلحا ميكن أن تفشل يف تسجيل الوفيات
الناجمة عن العنف بسبب افتقارها إىل القدرة
(مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية،
 ،2013صفحة .)100
3 .3رغم وجود بعض االختالفات بني الدول حول
شمول جرائم القتل الدولية (مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات والجرمية ،2013 ،صفحات
 ،)101-103فقد حدد التصنيف الدويل
للجرمية للغايات اإلحصائية تصنيفا للجنح
الجنائية ،مبا يف ذلك األنواع املختلفة لجرائم
القتل ،والذي يستند إىل املفاهيم والتعريفات
واملبادئ املتفق عليها دوليا (مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات والجرمية ،2015 ،صفحة .)7
4 .4إحصاء الوفيات غري املبارشة ،التي تحدث أحيانا
بعد انتهاء النزاع ،معقدا أيضا نتيجة االفتقار إىل
منهجية متفق عليها .للمزيد من النقاش املفصل
حول إحصاء الوفيات غري املبارشة يف سياق
املؤرش  16.1.2من أهداف التنمية املستدامة،
راجع ألدا ومكفوي.2017 ،
5 .5يف عام  ،2012تألفت شبكة منظمة Every
 Casualtyمن اقل من  20منظمة ،والتي وصلت
إىل  50منظمة بحلول عام .2016
6 .6تشمل االستقصاءات السكانية االستقصاءات
املنزلية واستقصاءات ضحايا الجرمية.
7 .7ميكن أن تقدر االستقصاءات املنزلية الوفيات
املبارشة وغري املبارشة.
8 .8قاعدة بيانات مراقبة الحامية الخاصة باللجنة
الدولية للصليب األحمر غري مشمولة يف الجدول
 ،1والتي تجمع املعلومات حول الوفيات الناجمة
عن النزاع من مصادر إعالمية ولكنها تستخدم
داخليا فقط لرفع الوعي باألوضاع ألهداف اللجنة
الدولية للصليب األحمر ومكتب املدعي العام يف
ليبيا ،والذي يتتبع عمليات القتل التي تصل إىل
مكتبه .وميكن أن تشمل عمليات القتل عددا
بسيطا من الوفيات الناجمة عن النزاع.
9 .9استنادا إىل بالك (.)2013
1010استنادا إىل وكالة فرانس برس (.)2014
1111استنادا إىل ميري ()2011؛ انغليدير ()2011؛
شبكة املعلومات اإلقليمية املتكاملة ()2011؛
وفرييتي (.)2011
1212استنادا إىل مقابلة املؤلفة عرب سكايب مع ماتيلدا
بوغرن ،مسؤول حقوق اإلنسان الرئييس ،بعثة األمم
املتحدة للدعم يف ليبيا 15 ،مارس /آذار .2017
1313استنادا إىل عدد الضحايا يف ليبيا (.)2017
1414استنادا إىل داو وآخرين (.)2015
1515كُتب الكثري عن العنارص املتنافسة عىل السلطة
السياسية والعسكرية يف ليبيا منذ سقوط نظام
القذايف .وقد قدمت لجنة الخرباء التابعة لألمم
املتحدة يف ليبيا (تأسست عام  2011مبوجب
القرار  )1973خلفية هامة حول الوضع يف ليبيا
منذ انطالقها .إضافة لذلك ،فقد اعتمدت املؤلفة
عىل مجلس العالقات الخارجية ( ،)2017الترش
وكول ( ،)2014ومرشوع حكم القانون يف
النزاعات املسلحة.
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 أقرت القيادة العسكرية،عىل سبيل املثال1616
األمريكية يف إفريقيا بالرضبات الجوية
،2016 األمريكية يف رست وصرباتة يف عام
حيث استهدفت عنارص الدولة اإلسالمية
.)Airwars, 2017(
 أفاد سكان طرابلس،2014  آب/يف أغسطس1717
بوقوع هجمتني جويتني من قبل طائرات غري
معروفة استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة
 ومل تدعي أي دولة أو جامعة.الجامعات اإلسالمية
 رغم أن اإلشاعات،مسؤوليتها عن الهجامت
ربطتها بالدول املعروفة بدعمها للجيش الوطني
 مثل مرص واإلمارات العربية املتحدة،الليبي
،2016  شباط/ ويف فرباير.)2014 ،(الجزيرة
أفادت هيومان رايتس ووتش بوقوع هجوم
جوي مستشفى يف درنة أدى إىل مقتل اثنني من
 ومل يدعي أي.املدنيني وتسبب بأرضار جسيمة
 مسؤوليته، سواء من داخل أو خارج ليبيا،طرف
.)2016 ،عن الهجوم (هيومان رايتس ووتش
 يف تقريرها الشهري حول،عىل سبيل املثال1818
 أشارت بعثة األمم املتحدة،الضحايا من املدنيني
،للدعم يف ليبيا إىل أنه "بسبب الوضع األمني
فإن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا مل تكن
قادرة عىل القيام بزيارات ميدانية مبارشة لكافة
.املواقع الهامة يف ليبيا للحصول عىل املعلومات
والخوف من عمليات انتقامية ضد املصادر يزيد
من صعوبة جمع املعلومات" (بعثة األمم املتحدة
.)2017 ،للدعم يف ليبيا
متت مراجعة أعداد الضحايا بعد البحث الذي1919
،قامت به وزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين
غري أنه ال يوجد معلومات حول كيفية إجراء هذا
 ومل تشمل األرقام الوفيات النهائية من،البحث
.)2013 ،جانب القذايف (بالك
 وهي،مقابلة املؤلف عرب سكايب مع حنان صالح2020
15 ،باحثة ليبية تعمل مع هيومان رايتس ووتش
.2015  آذار/مارس
وفقا لتحقيقات هيومان رايتس ووتش حول2121
املواقع الثامنية التي قصفها حلف شامل األطليس
 مدنيا نتيجة الهجامت78  فقد قُتل،يف ليبيا
 طفال24 امرأة و20  من ضمنهم،الجوية للحلف
 عالوة عىل.)2012،(هيومان رايتس ووتش
 زار،2012  كانون الثاين/ يف أواخر يناير،ذلك
املجلس الوطني االنتقايل موقعني من املواقع
التي قصفها حلف شامل األطليس ويُزعم أنه عرب
"عن تعازيه وأطلق عىل الضحايا اسم "الشهداء
.)2012،(هيومان رايتس ووتش
 وهي،مقابلة املؤلف عرب سكايب مع حنان صالح2222
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نبذة عن مشروع
تقييم األمن في
شمال إفريقيا
يعترب تقييم األمن يف شامل إفريقيا مرشوعا ممتدا عىل مدى عدة سنوات يديره مرشوع
مسح األسلحة الصغرية لدعم املشاركني يف إيجاد بيئة أكرث أمانا يف شامل إفريقيا ومنطقة
الساحل والصحراء .يقدم املرشوع بحوثا وتحليالت زمنية تستند عىل األدلة حول توفر وتداول
األسلحة الصغرية ،ديناميكيات الجامعات املسلحة الناشئة ،وانعدام األمن املرافق لها .ويربز
البحث تأثريات الثورات األخرية والنزاعات املسلحة يف املنطقة عىل سالمة املجتمع.
يحصل مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا عىل التمويل الرئييس من وزارة الشؤون الخارجية
يف هولندا .إضافة إىل ذلك ،يحصل املرشوع عىل دعم مستمر من وزارة الشؤون الخارجية
والتجارة والتنمية الكندية ومن القسم الفدرايل السويرسي للشؤون الخارجية .وقد تلقى يف
وقت سابق منح من وزارة الشؤون الخارجية الدمناركية ،وزارة الشؤون الخارجية األملانية،
وزارة الشؤون الخارجية للرنويج ،ووزارة الخارجية األمريكية.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة:
www.smallarmssurvey.org/sana/ar/home.html
ميثل مرشوع األسلحة الصغرية مركزا عامليا مرموقا مهمته توليد املعارف املحايدة املستندة
إىل األدلة واملعارف السياسية ذات الصلة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح.
ويعترب املرشوع املصدر الدويل الرئييس للخربات واملعلومات والتحليل بشأن األسلحة الصغرية
وقضايا العنف املسلح ،ويشكل مصدرا للحكومات وواضعي السياسات والباحثني واملجتمع
املدين .ويقع مقره يف جنيف ،سويرسا يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية.
ويضم املسح طاقم عمل دويل يتمتع بخربة واسعة يف الدراسات األمنية والعلوم السياسية
والقانون واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون عن كثب مع
شبكة عاملية من الباحثني واملؤسسات الرشيكة واملنظامت غري الحكومية والحكومات يف أكرث
من  50بلدا ً.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع
www.smallarmssurvey.org
مسح األسلحة الصغرية
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E
 1202جنيف ،سويرسا
الهاتف+ 41 22 908 5777 :
الفاكس+ 41 22 732 2738 :

هذه ورقة إحاطة ملسح األسلحة الصغرية /مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا بدعم من
وزارة الشؤون الخارجية الهولندية وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ووزارة
الشؤون الخارجية الفيدرالية السويرسية.

ملتابعة مسح األسلحة الصغرية
www.facebook.com/SmallArmsSurvey
www.twitter.com/SmallArmsSurvey
www.smallarmssurvey.org/multimedia
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