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 دلیل قاعدة بیانات الحبس االحتیاطي
 على خلفیة قضایا التظاهر

 

 تقدیم مختصر لدلیل قاعدة البیانات:✓

حالة 10,382 إجمالي التظاهر قضایا خلفیة على االحتیاطي الحبس بیانات قاعدة تضم              
في تطبیقه منذ التظاهر قانون خلفیة على ألشخاص معًا) وقضائي أمني (تحرك وتحقیق               قبض
و سیاسیة قضایا في متهما 9,985 إلى موزعین ،2016 عام نهایة وحتى 2013               نوفمبر

 402 متهما في قضایا اجتماعیة فئویة، وذلك عبر 1,556 قضیة.

تشمل بحیث اإلبداعي المشاع برخصة ومنشورة المصدر مفتوحة البیانات قاعدة تعتبر             
حیث الخصوصیة، انتهاك یتعدى ال فیما علیهم للمقبوض وإجرائیة وقانونیة شخصیة             تفاصیل
محبوسا للمحاكمة اإلحالة أو السبیل إخالء وتاریخ عرض أول النیابة (قرار إجراءات              تضم
عدید بین إحصاءات جداول البیانات بقاعدة وُمرفق ُوجدت). إن القضائیة األحكام إلى              باإلضافة
الحبس إلقرار النیابة میل ومدى الضبط واقعة حدثت حیث والمحافظة السنة (مثل المتغیرات               من
تدعیم هو منها والهدف متهم)، لكل االحتیاطي الحبس ومدد تحقیق عرض أول في               االحتیاطي

 التحقیق االستقصائي باألرقام والحقائق الُمجردة إحصائیًا.

لألرشفة أحوال دفتر مركز تقریر على البیانات قاعدة بناء في أساسي بشكل االعتماد تم                
مع تتفق التي الحاالت على االقتصار مع ،2016 سبتمبر في الصادر واألبحاث              والتوثیق
وكانت البیانات، قاعدة دلیل ملف في تفصیلیًا والُموضحة االستقصائي التحقیق وأبعاد             شروط
بإضافة معلوماتیًا البیانات قاعدة تحدیث في التحقیق هذا إعداد فترة خالل مصر مدى               مساهمة
والمتغیرات البیانات تقسیم إعادة تمت كما متهمًا، 537 بیانات وتحدیث جدیدًا متهمًا 182               عدد

 واإلحصاءات ضمن نطاق عمل هذا التحقیق أیضًا.

بیانات قاعدة بناء في بها االستعانة تم التي المعلومات ومصار المنهجیة على ولالطالع               
خالل المصادر تتنوع بینما الملف . هذا تحمیل خالل من إلیها الرجوع یمكن األولیة أحوال                دفتر
مصر، متظاهري عن الدفاع وجبهة حقوقیون ومحامون قضائیة صحافة بین ما التحدیث              عملیة
Data Triangulation منهجیة على البیانات من للتحقیق محوري بشكل االرتكان            وتم
وتقسیم والمصادر بالمنهجیة المتعلقة التفاصیل وكافة االجتماعیة، العلوم مجال في            المعروفة

 البیانات والمصطلحات ُموضحة تفصیلیًا في متن دلیل قاعدة البیانات.

 

 

 ما هو دلیل قاعدة بیانات الحبس االحتیاطي على خلفیة قضایا التظاهر؟✓
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وشرح وتبسطیها مكوناتها تفكیك یشمل وهو البیانات، لقاعدة تعریفیًا دلیًال الملف هذا              یعتبر
 مفاهیمها وبناء الهیكل المعلوماتي لها.

 * یضم دلیل قاعدة البیانات األجزاء التالیة:

الملفات1- أنواع هي ما توضیح فیه یتم بالملف: الخاصة الملحقات وشكل             محتوى
 وامتدادتها وكافة المرفقات مع التحقیق االستقصائي.

اإلطاریة2- االشتراطات توضیح فیه یتم االستقصائي: للتحقیق الُمحققة والظروف           األبعاد
 والظرفیة التي تم تطبیقها لبناء قاعدة البیانات ودمج الحاالت أو استبعادها.

المرحلیة3- بالخطوات مبسط شرح فیه یتم مبدئیًا: البیانات قاعدة هیكل وتركیب             تفكیك
 لكیفیة بناء والوصول إلى قاعدة البیانات النهائیة.

األرقام4- داللة توضیح فیه یتم اإلحصائیة: الجداول داخل األرقام ووصف            تفسیر
 واإلحصائیات الموجودة بالملف لتجنب فهمها بشكل خاطيء.

المعلومات5- مصادر أنواع توضیح فیه یتم المعلومات: ومصادر المعلومات جمع            آلیة
 ومراحل االستعانة بها وتركیب قاعدة البیانات.

والمعاییر6- المنهجیة إبراز فیه یتم المعلومات: تقییم وعوامل البیانات من التحقق             منهجیة
 خالل عملیة التحقق والتأكد من البیانات.

تقسیم7- لطریقة تفصیلي استعراض فیه یتم البیانات: تقسیم ومعاییر المفاهیمي            اإلطار
أو عنصر كل لمدلولیة المفاهیمي اإلطار وتوضیح المتغیرات، مختلف إلى            البیانات

 متغیر.

ترتیب8- طریقة توضیح فیه یتم واالصطالحات: والفرضیات الفهرسة نظام           مراجعة
تم معینة اصطالحات أو فرضیات هناك كانت وإن البیانات، قاعدة داخل             المعلومات

 التوافق علیها داخل قاعدة البیانات.

والمعاییر9- الرخصة رخصة تحدید فیه یتم النشر: ورخصة البیانات قاعدة نشر             معاییر
 المتعلقة بجوانب النشر.

والعوائق10- اإلشكالیات سرد فیه یتم البیانات: قاعدة و التوثیق و الرصد في              إشكالیات
 من مختلف الزوایا والتي تم المرور بها خالل مراحل بناء قاعدة البیانات.

 ما هو محتوى وشكل الملحقات المختلفة المرتبطة بالملف؟✓

 * یشمل ملف قضایا التظاهر كل من الملحقات التالیة:

المصادر1- توضیح مع بالتفصیل حالة 10,387 كافة بیانات یشمل البیانات: قاعدة             ملف
على مفتوحة بیانات قاعدة من یتكون وهو أحوال، دفتر بیانات قاعدة في مرجعها               أو
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البیانات، لقاعدة الخام بالبیانات خاص (أحدهما شیت 2 عدد من xlsx إكسل              هیئة
 واآلخر خاص باإلحصاءات الوصفیة المختلفة لعدید من المتغیرات).

ملفات2- هیئة على المختلفة، المتغیرات بین إحصائي جدول 52 عدد وصفیة:             إحصاءات
 صور.

والمنهجیة3- واالصطالحات اإلطاریة األمور كافة یوضح البیانات: قاعدة دلیل           ملف
 والمصادر والمعاییر الخاصة بقاعدة البیانات.

 العرض اإللكتروني التفاعلي:  المنشور أون الین على موقع مدى مصر.4-

 متن التحقیق االستقصائي:  المنشور أون الین على موقع مدى مصر.5-

 

 األبعاد والظروف الُمحققة لنطاق التحقیق االستقصائي:✓

بعد1. ما الُمحدد الزمني (التظاهرة) خالل النطاق االتهام واقعة حدوث وهو الزماني:            البعد
 تطبیق قانون التظاهر (بین 25 نوفمبر 2013 حتى 31 دیسمبر 2016).

فعالیة2. وجود ُیشترط وال العربیة، مصر جمهوریة نطاق في الحالة حدوث المكاني:              البعد
على التحریض أو إخطار بدون بالتظاهر اتهام حاالت فهناك األرض، على             میدانیة
ارتباطها دون اإللكتروني النشر أو أمني كمین أو المنازل مداهمات عبر             التظاهر

 بواقعة تظاهر ُمحددة.
بغض3. فئوي، أو سیاسي سواء ما لمطلب میدانیة تظاهرة وجود وهو المیداني:              الشرط

تفاصیل أو ومشروعیة المطلب عدالة أو فیها المشاركین وصفة هویة عن            النظر
 وعناصر وتطورات الواقعة المیدانیة.

األمنیة4. الجهات تحرك هو الواقعة العتبار الوحید اإلجرائي إجرائي:  الشرط           شرط
التظاهر، قانون تطبیق خلفیة على القضائي- الضبط مأموري – جنائیًا معًا             والقضائیة
مسار عن النظر بغض تحقیق، ثم محضر تحریر ثم قبض حالة األقل على یحدث                بحیث

 اإلجراءات الالحقة لذلك.
القانوني5. الوضع معلومیة مع للتحقیق العامة النیابة إلى المتهم إحالة وهو ظرفي:              شرط

حاالت من كل إدراج یتم فلم للمحاكمة، محبوسًا إحالته أو سبیله إخالء تم               حتى
قبل القانوني الوضع معلومیة عدم أو االختطاف أو القسري اإلخفاء إدعاء أو              االستیقاف

  اإلحالة للمحاكمة.

 

 كیف تم تفكیك وتركیب هیكل قاعدة البیانات مبدئیًا؟✓

 * تم تفكیك وتركیب قاعدة البیانات من خالل المراحل التالیة بالترتیب:

الزمني1- النطاق خالل التظاهر لقانون األولیة البیانات قاعدة على مبدئي بشكل             االعتماد
أحوال دفتر مركز أصدره الذي ال  تقریر في (2016 سبتمبر – 2013             (نوفمبر
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المبدئیة البیانات قاعدة تخضع بحیث ،2016 سبتمبر في واألبحاث والتوثیق            لألرشفة
  على نفس المنهجیة والمعاییر المنشورة آنذاك.

األبعاد2- مع متفقة غیر تعد والتي أحوال دفتر بیانات قاعدة من التالیة الحاالت               استبعاد
 والظروف الُمحققة للتحقیق االستقصائي:

إلى- الشخص إحالة لعدم حالة: 3398 وعددهم صرف ثم استیقاف            حاالت
 النیابة للتحقیق معه.

الشخص- ضبط حالة تحقق لعدم حالة: 5400 وعددهم وإحضار ضبط            حاالت
 فعلیًا على خلفیة قرار الضبط واإلحضار وبالتالي لم یحدث تحقیق معه.

إخالء- أو االحتیاطي بالحبس عرض أول النیابة قرار فیها معلوم غیر             حاالت
 السبیل على األقل، وتشمل بقیة الحاالت.

خالل3- جدیدة حاالت إضافة في أو القدیمة الحاالت تحدیث في البیانات قاعدة على               البناء
من ،(2016 دیسمبر – (أكتوبر الجدید الزمني النطاق خالل أو الزمني النطاق              نفس
الُمحددة المعلومات جمع آلیة طریق عن وذلك مصر، لمدى االستقصائي التحقیق             خالل

 الحقًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 كیف یمكن تفسیر  ووصف األرقام داخل الجداول اإلحصائیة؟✓

والسلوكیات● األنماط رسم هو واإلحصائي المعلوماتي البناء من األساسي           الغرض
 العامة، ولیس تمثیل الواقع بشكل كامل.

ولكن● الواقع، أرض على یحدث مما "نسبة" ُتمثل قد اإلحصائیة الجداول داخل              األرقام
والمكانیة الزمانیة النطاقات مختلف في "تقریبًا" النسبة نفس أنها اعتبارها            یمكن
مراعاة مع الجمهوریة مستوى على المصادر بمختلف االستعانة بسبب وذلك            والظرفیة،
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الغیر المصادر على والتركیز التنویع عبر للمعلومات" الشدیدة "المركزیة           عامل
 مركزیة والمحلیة المختلفة.

خالل● المحبوسین عدد إجمالي ُمطلقًا ُتمثل ال اإلحصائیة الجداول في الوادرة             األرقام
والقضائیة األمنیة التحركات فقط تمثل وإنما الوقائع، نفس خلفیة على معینة زمنیة              فترة
سواء مستمرًا، ولیس لحظي كحدث أشخاص ضد تحقیق) ثم محضر تحریر ثم              (قبض

 تم إخالء سبیلهم أو تبرئتهم أو خروجهم من االحتجاز الحقًا.

لتكرر● وذلك األشخاص، عدد إجمالي ُتمثل ال اإلحصائیة الجداول في الوادرة             األرقام
التعداد في األساسي المعیار ویعتبر متفرقة، وقائع في المتهمین من لعدد قبض              حاالت
وفي واحد"، شخص ضد معین وزمان مكان في واحد وقضائي أمني "تحرك حدوث               هو
في واحد شخص اتهام وبالتالي جدیدة، كحالة ُتحتسب السابقة العناصر من أیًا تغیر               حالة
الجنائیة إجراءاته له باعتباره حدة على محضر كل احتساب یتم تظاهر محاضر              عدة

 المنفصلة، ویمكن مراجعة قسم "معاییر تقسیم البیانات" لمزید من التفاصیل حول ذلك.

إلى● التوصل عدم تعني ولكنها واقعیًا، أو مطلقًا حاالت وجود عدم یعني ال صفر                الرقم
التحقیق لنطاق الُمحققة والظروف واألبعاد المعلومات جمع آلیة نفس حسب            حاالت

 االستقصائي.

فقط● یمثل ولكنه المیدانیة، االحتجاجات أو التظاهرات عدد إجمالي یشمل ال             الملف
هناك أنه أیضًا مراعاة ومع التظاهرات تلك خلفیة على والقضائیة األمنیة             التحركات

 حاالت تحركات دون ارتباطها بواقعة تظاهر ُمحددة.

 

 

 

 

 آلیة جمع المعلومات ومصادر المعلومات:✓

 * هناك مساران متوازیان لالستعانة بالمصادر:

 1- المسار األول: المصادر الرئیسیة العتماد الواقعة نفسها:

تعرض واحد شخص أي بالفعل، الحالة حدوث إلدراج بها االستعانة یتم التي المصادر وهي -               
التكمیلیة البیانات بقیة عن النظر بغض معین، وزمان مكان في واحد وقضائي أمني               لتحرك

 (الشخصیة والقانونیة واإلجرائیة) للحالة.

 2- المسار الثاني: المصادر التكمیلیة من أجل البناء المعلوماتي لتفاصیل الواقعة:
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المسار في اعتمادها بعد للواقعة المعلوماتي البناء إلكمال بها االستعانة یتم التي المصادر وهي -               
في الُموضحة البیانات من التحقق منهجیة مراعاة مع التكمیلیة البیانات بقیة استكمال أي               األول،

 القسم التالي.

 

 * مصادر المعلومات األساسیة:

 1- مصادر المعلومات في قاعدة بیانات دفتر أحوال:

بشكل األولیة البیانات لقاعدة المعلوماتي البناء في بها االستعانة تم التي المعلومات مصادر -              
بیانات وهي األولیة) مصادرها من منها التحقق تم لم (معلومات ثانویة” “مصادر هي               رئیسي
المصادر أرباع ثالثة من تقترب بنسبة رسمیة ووثائق وأورواق دوریة ونشرات رسمیة              لجهات
مثل یومیًا اإلعالم منصات عبر المنقولة الرسمیة الجهات معلومات اعتبار تم أنه حیث               الرئیسیة.

 النشرات الدوریة كمصادر ثانویة.

النشرات مثل یومیًا اإلعالم منصات عبر المنقولة الرسمیة الجهات معلومات اعتبار تم -             
لدقة وذلك الواقعة العتماد رئیسي كمصدر أولویة ذات الرسمیة الوثائق إلى باإلضافة              الدوریة
Fact-based حقائق على مبنیة بمعلومات مرتبطة كونها بسبب اإلطاریة، المعلوماتیة            بنیتها
لم فیما الكاملة، الشخصیة والبیانات والقانونیة والقضائیة الجنائیة كاإلجراءات information          
Narrative-based وسردیات بروایات والمرتبطة فیها المعلوماتیة البنیة إلى التطرق           یتم

 information مثل روایة الواقعة ووصف عناصرها.

العتماد الرئیسیة المصادر أنواع تقسیم ویمكن بها، الُملحقة المنهجیة في تفصیلیا موضحة -             
،%63 بنسبة رسمیة وجهات ،%6.4 بنسبة رسمیة ووثائق أوراق توفر إلى نفسها              الواقعة

 وجهات حقوقیة بنسبة 20%، ووسائل إعالم بنسبة %10.4.

من أحوال دفتر بیانات قاعدة في بنظیره البیانات قاعدة في (صف) حالة كل رقم تحدید تم قد -                  
 أجل تسهیل الوصول إلى كافة البیانات والمصادر في حالة تطلب الرجوع إلیها.

 2- مصادر المعلومات خالل نطاق عمل التحقیق االستقصائي لمدى مصر:

فریق (عبر أولیة معلومات مصادر على رئیسي بشكل االعتماد فیه تم البیانات قاعدة تحدیث -               
 من المحامین والحقوقین والمتصلین بشكل مباشر باإلجراءات الجنائیة).

 - یمكن تقسیم المصادر الرئیسیة العتماد الواقعة كما یلي:

متوفرة- معلومات هي حقوقیة: وجهات مصر متظاهري عن الدفاع جبهة            أوًال:
من عدید من مشكلة جبهة وهي مصر، متظاهري عن الدفاع جبهة             لدى
مختلف في محامین شبكة ولدیها المصداقیة ذات المصریة الحقوقیة           المنظمات
كلها تتم إلیها الواردة البیانات وتدویر التحصل وعملیة الجمهوریة،           محافظات
وتواصل تحقق أدوات باستخدام المدافعین فریق أو میدانیون محامون           عبر
العتماد رئیسي مصدر كنوع %65 نسبة تمثل وهي مباشرة. میدانیة            قضائیة

 الواقعة نفسها.
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أو- العامة النیابة مثل قضائیة لجهات معلومات هي قضائیة: صحافة            ثانیًا:
%23 نسبة تمثل وهي الصحافة، عبر نصًا منشورة لها تابعین أفراد أو              القضاء

 كنوع مصدر رئیسي العتماد الواقعة نفسها.
مكاتب- أو مستقلین حقوقیین لمحامین معلومات هي حقوقیون: محامون           ثالثًا:

%12 نسبة تمثل وهي القضایا، على المباشر القانوني عملهم خالل من             محاماة
 كنوع مصدر رئیسي العتماد الواقعة نفسها.

قاعدة تحدیث على العمل لضیق نظرًا تفصیلیًا المصادر لتلك مباشر رابط وضع لنا یتسنى ولم -                
مصادر حول االستفسار أو االطالع في یرغب لم وُیمكن االستقصائي، التحقیق خالل              البیانات

 معلومات أیًا من البیانات الواردة بشكل تفصیلي أن یراسلنا عبر منصاتنا الرسمیة.

 

 * البیانات الوصفیة أو الفوقیة Metadata لكل واقعة:

كاملة بالضرورة لیست ولكنها الُمتاحة، المعلومات جمیع من إلیه التوصل تم ما أدق هي                
الجهات أو الرسمیة الجهات عن نقًال الواقعة روایة على غالبًا االعتماد تم حیث               الدقة،
معاییر حسب معینة نطاقات في محدودة واستنتاجات فرضیات وهناك الشهود،            الحقوقیة أو

 منهجیة وتحلیل دقیق للبیانات، یمكن االستفاضة فیها حال طلب ذلك.

 

 

 

 

 منهجیة التحقق من البیانات وعوامل تقییم المعلومات:✓

Methodology of Triangulation and Data التحقق منهجیة استخدام تم -          
مصادر على االعتماد فیها یتم والتي االجتماعیة، العلوم مجال في المعروفة Verification            
الواردة المعلومات تقییم العملیة تلك خالل ویتم المعلومات، مجموعة أو المعلومة لنفس              مختلفة

 من مصادر مختلفة وفقًا لعدة عوامل لالستبعاد أو التعدیل أو الدمج أو اإلضافة.

 - عوامل تقییم المعلومات:

 حسب نوع الواقعة ومكانها وزمانها.1-
 حسب العناصر المتداخلة في الواقعة.2-
 حسب كم التفاصیل المتوفرة للمصدر.3-
 حسب تطابق التفاصیل اإلطاریة لمعلومات المصدر مع الحقیقة.4-
 حسب كم التضارب واألخطاء بین التفاصیل الداخلیة لمعلومات المصدر.5-
 حسب منطقیة ومنهجیة التفاصیل الداخلیة لمعلومات المصدر.6-
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 حسب تقادم المعلومات.7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار المفاهیمي ومعاییر تقسیم البیانات :✓

 * تعریف كلمة "حالة/متهم" في قاعدة البیانات:

ثم (قبض معًا وقضائي أمني تحرك كل هي التظاهر" قانون خلفیة على وتحقیق قبض "حالة -                
معین، وزمان مكان في واحد شخص ضد التحقیق) جهة على عرض ثم محضر وتحریر                اتهام
خلفیة عن النظر بغض ،2013 نوفمبر 25 في تطبیقه بدایة منذ التظاهر قانون خلفیة                على

 التظاهرة سواء كانت لمطالب سیاسیة أو اجتماعیة فئویة.
معین، مكان معین، زمان واحد، وقضائي أمني (تحرك للحالة المتغیرات تلك من أیا تغیر مع -                

 شخص واحد) یتم اعتبارها كـ حالة جدیدة.
تمثل ال ولكنها اإلحصائیة، الجداول في "حالة" عن بدیًال اصطالحًا "متهم" كلمة استخدام تم -               
حاالت لتكرر اإلجمالي األشخاص عدد تمثل وال معینة، لحظة في المحبوسین المتهمین              عدد

 قبض لعدد من المتهمین، ولكنها تمثل عدد القرارات أو اإلجراءات المرتبطة بذلك.
أو فردیًا كان سواء العامة أمام میداني احتجاجي فعل كل إلى هنا تشیر "تظاهرة" كلمة -                

 مشتركًا مثل المسیرة والمظاهرة والوقفة والسلسلة البشریة، وقد یكون مصحوبًا بعنف.
تطبیقه یجرى الذي 1914 لسنة 10 رقم التجمهر بقانون صلة له لیس هنا التقریر أن ننوه -                 

 على غالبیة التظاهرات من قبل صدور قانون التظاهر.
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 * تعریف كلمة "واقعة/قضیة" في قاعدة البیانات:

ضد معًا وقضائي أمني تحرك كل هي التظاهر" قانون خلفیة على وتحقیق قبض "واقعة -               
 شخص واحد أو مجموعة أشخاص في مكان وزمان معین.

 - الواقعة قد تمثل حالة/ متهمًا واحدًا أو مجموعة حاالت/ متهمین.
معین) مكان معین، زمان واحد، وقضائي أمني (تحرك للواقعة المتغیرات تلك من أیا تغیر مع -                

 یتم اعتبارها واقعة جدیدة.
تمثل وهي اإلحصائیة، الجداول في "واقعة" عن بدیًال اصطالحًا "قضیة" كلمة استخدام تم -              
مع مترافقًا القضائي التحرك تواجد بضرورة فقط یتعلق الملف نطاق لكون نظرًا المسمى               نفس

 التحرك األمني.
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا للمیل للحبس االحتیاطي (قرار النیابة أول عرض) كما یلي:

سواء القضیة ذمة على سبیله بإخالء للمتهم عرض أول في التحقیق جهة قرار سبیل: إخالء -                
أو التحریات ورود بعد الباكر العرض في السبیل إخالء قرار اعتبار ویتم ال، أو مالیة                 بكفالة

 عرض الطب الشرعي كـ قرار إخالء سبیل في أول عرض.
4) كانت مدة ألي احتیاطیًا بحبسه للمتهم عرض أول في التحقیق جهة قرار احتیاطي: حبس -                

 أیام، 15 یومًا، 30 یومًا، 45 یومًا).

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لخلفیة الواقعة كما یلي:

اشتركت وإن حتى سیاسیة، مطالب خلفیة على تحدث التي التظاهر وقائع هي سیاسیة: خلفیة -               
 فیها أو قامت بها جماعات فئویة.

(عمالیة بحتة فئویة مطالب خلفیة على تحدث التي التظاهر وقائع هي فئویة: اجتماعیة خلفیة -               
 أو طالبیة أو أهلیة أو كرویة).

 
 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لسنة الواقعة كما یلي:

 
كنطاق اعتبارهم تم وشهر" أسبوع "أول ماعدا الواقعة حدثت حیث السنوات توزیع تشمل -              

 زمني منفصل.
2016 عام - 2015 عام - 2014 عام - 2013 ودیسمبر نوفمبر (شهري یلي كما ُمقسمة -                

.( 

 
 * تم تقسیم الحاالت وفقًا للربع السنوي للواقعة كما یلي:

اعتبارهم تم وشهر" أسبوع "أول ماعدا الواقعة حدثت حیث سنوي ربع كل توزیع تشمل -               
 كنطاق زمني منفصل.

الثاني الربع - 2014 لعام األول الربع - 2013 ودیسمبر نوفمبر (شهري یلي كما ُمقسمة -                
2015 لعام األول الربع - 2014 لعام الرابع الربع - 2014 لعام الثالث الربع - 2014                  لعام
األول الربع - 2015 لعام الرابع الربع - 2015 لعام الثالث الربع - 2015 لعام الثاني الربع -                  
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2016 لعام الرابع الربع - 2016 لعام الثالث الربع - 2016 لعام الثاني الربع - 2016                  لعام
 - غیر معلوم الربع السنوي).

 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا للمرحلة السیاسیة للواقعة كما یلي:

یونیو 7 حتى 2013 نوفمبر 25) الزمنیة الفترة خالل السیسي: انتخاب قبل ما مرحلة -               
.(2014 

2014 یونیو 8) الزمنیة الفترة خالل العام: النائب اغتیال حتى السیسي انتخاب منذ مرحلة -               
 حتى 29 یونیو 2015).

2015 یونیو 30) الزمنیة الفترة خالل وصنافیر: تیران حتى العام النائب اغتیال منذ مرحلة -               
 حتى 8 أبریل 2016).

دیسمبر 31 حتى 2016 أبریل 9) الزمنیة الفترة خالل وصنافیر: تیران بعد ما مرحلة -               
.(2016 

 
 
 
 
 

باتفاقیة الواقعة ارتباط لمدى وفقًا 2016 عام من الثاني الربع خالل الحاالت تقسیم تم *               
 تیران وصنافیر كما یلي:

ومطالب باحتجاجات تتعلق التظاهر واقعة كانت إن وصنافیر: تیران باتفاقیة مرتبطة الواقعة -             
 ضد اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة بین مصر والسعودیة.

 - الواقعة غیر مرتبطة باتفاقیة تیران وصنافیر:  خالف ذلك.
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لمحافظة الواقعة كما یلي:

الجیزة - (القاهرة وهي بها الخاص اإلداري الُمسمى بنفس الجمهوریة محافظات مختلف تشمل -              
– الشیخ كفر - البحیرة – المنوفیة – الغربیة – الشرقیة - الدقهلیة - القلیوبیة - اإلسكندریة -                  
- سوهاج - أسیوط - المنیا – سویف بني - الفیوم – السویس – اإلسماعیلیة - بورسعید -                    دمیاط
الوادي - األحمر البحر - مطروح - سیناء جنوب - سیناء شمال - أسوان - األقصر –                   قنا

 الجدید).
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا للنطاق الجغرافي للواقعة كما یلي:

 - القاهرة الكبرى:  تشمل محافظات القاهرة والجیزة والقلیوبیة.
 - الدلتا:  تشمل محافظات الدقهلیة والشرقیة والغربیة والمنوفیة وكفر الشیخ ودمیاط.

 - غرب الدلتا:  تشمل محافظات اإلسكندریة والبحیرة والمطروح والوادي الجدید.

 
-10- 



  دلیل قاعدة بیانات الحبس االحتیاطي على خلفیة قضایا التظاهر                                                                          مدى مصر وأریج

والبحر والسویس واإلسماعیلیة بورسعید محافظات تشمل األحمر: والبحر السویس قناة -           
 األحمر.

 - شمال الصعید:  تشمل محافظات الفیوم وبني سویف والمنیا.
 - جنوب الصعید:  تشمل محافظات أسیوط وسوهاج وقنا واألقصر وأسوان.

 - سیناء:  تشمل محافظتي شمال سیناء وجنوب سیناء.
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لنوع التحرك األمني كما یلي:

حدوث خالل میدانیًا أشخاص على القبض حاالت تشمل تظاهرة: بمحیط الشارع من القبض -              
 تظاهرة أو احتجاج میداني بغض النظر عن تأكید مشاركتهم في تلك التظاهرة من عدمها.

أمنیة مداهمات طریق عن أشخاص على القبض حاالت تشمل مداهمته: بعد المنزل من القبض -               
 لمحل اإلقامة، وذلك بقرار ضبط وإحضار على خلفیة اتهامات تتعلق بقانون التظاهر .

 
 
 
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لتصنیف االتهامات كما یلي:

 - ُجنحة:  هي الوقائع/القضایا اُلمحالة إلى محاكم الُجنح المختلفة.
 - جنایة:  هي الوقائع/القضایا اُلمحالة إلى محاكم الجنایات المختلفة.

تحدیث أثناء ذلك إلى التوصل یتم لم أو إحالتها تتم لم التي الوقائع/القضایا هي ُمحالة: غیر -                 
 قاعدة البیانات.

 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا للمرحلة العمریة للمتهم كما یلي:

حسب ولیست – االتهام واقعة حدوث وقت الشخص عمر أن حالة في سنة: 15 من أصغر -                 
 تاریخ الحكم أو التاریخ الحالي- أقل من 15 سنة.

سنة 15 من أكبر االتهام واقعة حدوث وقت الشخص عمر أن حالة في سنة : 18-15 بین -                 
 وأقل من 18 سنة.

وحتى سنة 18 بین االتهام واقعة حدوث وقت الشخص عمر أن حالة في سنة: 35-18 بین -                 
 35 سنة.

وحتى سنة 35 بین االتهام واقعة حدوث وقت الشخص عمر أن حالة في سنة: 50-35 بین -                 
 50 سنة.

 - أكبر من 50 سنة:  في حالة أن عمر الشخص وقت حدوث واقعة االتهام أكبر من 50 سنة.
 - غیر معلوم:  هي الحالة االفتراضیة إن لم یتم التوصل إلى عمر الشخص.

 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا للنوع االجتماعي للمتهم كما یلي:
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ومنهجیة باآللیة متعلقة ألسباب الشخص، لهویة التوصل یتم لم إن االفتراضیة الحالة هي ذكر: -               
 جمع المعلومات.

 - أنثى.
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لفئة الوظیفة للمتهم كما یلي:

 - قطاع حكومي:  تشمل العاملین بمختلف القطاعات الحكومیة، حیث لهم محل عمل ثابت.
التعلیمیة، المراحل بمختلف والطلبة والمعلمین التدریس هیئة أعضاء تشمل تعلیمیة: مؤسسات -            

 حیث لهم محل عمل ثابت.
والمهندسین والمحامین الصحفیین (نقابة مثل مهنیة لنقابات التابعین العاملین تشمل نقابات: -            

 واألطباء والتجاریین)، حیث لهم محل ثابت تحت إشراف النقابة.
 - أخرى:  هي جمیع الوظائف والمهن األخرى بخالف ما سبق.

 - غیر معلوم:  هي الحالة االفتراضیة إن لم یتم التوصل إلى وظیفة الشخص.
 
 
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لمدة الحبس االحتیاطي "اإلجمالیة" كما یلي:

لم وبالتالي األول العرض في المتهم سبیل إخالء فیها تم حاالت عرض: أول سبیل إخالء -                
 یتعرض للحبس االحتیاطي.

6 من أقل لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت شهور): 6 من (أقل مدة احتیاطي حبس -                  
محكمة أو التحقیق جهات بواسطة سبیل إخالء بقرار االحتیاطي الحبس حالة انتفت حتى               شهور،

 الموضوع أو بحكم قضائي.
شهور 6 بین لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت شهر): 18-6) مدة احتیاطي حبس -                
التحقیق جهات بواسطة سبیل إخالء بقرار االحتیاطي الحبس حالة انتفت حتى شهور، 18               حتى

 أو محكمة الموضوع أو بحكم قضائي.
18 بین لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت سنتین): - شهر 18) مدة احتیاطي حبس -                 
التحقیق جهات بواسطة سبیل إخالء بقرار االحتیاطي الحبس حالة انتفت حتى سنتین، حتى               شهر

 أو محكمة الموضوع أو بحكم قضائي.
تتخطى لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت سنتین): من (أكبر مدة احتیاطي حبس -               
محكمة أو التحقیق جهات بواسطة سبیل إخالء بقرار االحتیاطي الحبس حالة انتفت حتى               سنتین،

 الموضوع أو بحكم قضائي.
 

االحتیاطي الحبس مدة بقسمة للمتهم، الضائع العمر لنسبة وفقًا الحاالت تقسیم تم *             
 "اإلجمالیة" لكل متهم على عمره، كما یلي:

 - أقل من 0.5%: حاالت قضى فیها الشخص مدة أقل من 0.5% من عمره محبوسًا احتیاطیًا.
محبوسًا عمره من %1 حتى 0.5 بین مدة الشخص فیها قضى حاالت :%1 - 0.5 بین -                 

 احتیاطیًا.
 - أكبر من 1%: حاالت قضى فیها الشخص مدة أكبر من 1% من عمره محبوسًا احتیاطیًا.
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الحبس مدة النتهاء ُمحدد یوم فیها معلوم غیر حاالت االحتیاطي: الحبس انتهاء یوم معلوم غیر -                
 االحتیاطي، وبالتالي ال یمكن احتساب نسبة العمر الضائع.

نسبة احتساب یمكن ال وبالتالي بدقة، الشخص عمر فیها معلوم غیر حاالت معلوم: غیر العمر -                
 العمر الضائع.

 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لمدة الحبس االحتیاطي قبل إخالء السبیل كما یلي:

لم وبالتالي األول العرض في المتهم سبیل إخالء فیها تم حاالت عرض: أول سبیل إخالء -                
 یتعرض للحبس االحتیاطي.

احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت سبیل: إخالء ثم شهور) 6 من (أقل مدة احتیاطي حبس -                 
 لمدة أقل من 6 شهور وبعدها تم إخالء سبیله بواسطة جهات التحقیق قبل اإلحالة للمحاكمة.

لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت سبیل: إخالء ثم شهر) 18-6) مدة احتیاطي حبس -                
اإلحالة قبل التحقیق جهات بواسطة سبیله إخالء تم وبعدها شهور 18 حتى شهور 6                بین

 للمحاكمة.
احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت سبیل: إخالء ثم سنتین) - شهر 18) مدة احتیاطي حبس -                 
اإلحالة قبل التحقیق جهات بواسطة سبیله إخالء تم وبعدها سنتین حتى شهر 18 بین                لمدة

 للمحاكمة.
احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت سبیل: إخالء ثم سنتین) من (أكبر مدة احتیاطي حبس -                

 لمدة تتخطى سنتین بواسطة جهات التحقیق قبل اإلحالة للمحاكمة.
سبیله إخالء تم سواء للمحاكمة محبوسًا المتهم إحالة فیها تم حاالت محبوسا: للمحاكمة إحالة -               

 بعدها أو ال وبغض النظر عن منطوق الحكم الحقًا.
 

 * تم تقسیم الحاالت وفقًا لمدة الحبس االحتیاطي قبل حكم البراءة كما یلي:

احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت براءة: حكم ثم شهور) 6 من (أقل مدة احتیاطي حبس -                 
 لمدة أقل من 6 شهور وبعدها تم الحكم ببرائته من االتهامات الُموجهة.

لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت براءة: حكم ثم شهر) 18-6) مدة احتیاطي حبس -                
 بین 6 شهور  حتى 18 شهور وبعدها تم الحكم ببرائته من االتهامات الُموجهة.

احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت براءة: حكم ثم سنتین) - شهر 18) مدة احتیاطي حبس -                 
 لمدة بین 18 شهر حتى سنتین وبعدها تم الحكم ببرائته من االتهامات الُموجهة.

لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت براءة: حكم ثم سنتین) من (أكبر مدة احتیاطي حبس -                 
 بین 18 شهر حتى سنتین وبعدها تم الحكم ببرائته من االتهامات الُموجهة.

لمدة احتیاطیًا المتهم حبس فیها تم حاالت التاریخ: معلوم غیر براءة حكم ثم احتیاطي حبس -                
 غیر ُمحددة وبعدها تم الحكم ببرائته من االتهامات الُموجهة.

لم ولكن محبوسًا، المتهم إحالة فیها تم حاالت بعد: حكم صدور دون محبوسًا للمحاكمة إحالة -                
 یتم التوصل إلى حكم في موضوع القضیة بعد.

في الفصل تم ولكن محبوسًا، المتهم إحالة فیها تم حاالت إدانة: حكم ثم محبوسًا للمحاكمة إحالة -                 
 موضوع القضیة باإلدانة.

یخرج وبالتالي اإلحالة قبل المتهم سبیل إخالء فیها تم حاالت للمحاكمة: إحالة قبل سبیل إخالء -                
 من نطاق الرصد في هذا المتغیر.
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إلى وتقسیمها البیانات قاعدة في النهائي" القانوني والوضع قانونیة "بیانات إدراج تم *             
 األعمدة الرئیسیة التالیة:

وقد التظاهر بواقعة المرتبطة والرسمیة القضائیة األرقام جمیع هي القضیة: أو المحضر رقم -              
قضیة رقم جزئیة، لدائرة قضیة رقم للنیابة، تحقیق حصر رقم شرطة، محضر (رقم               تكون

  لدائرة كلیة، رقم طعن، بالغ،..).
تم قضائي إجراء آخر حسب توجیهها تم التي النهائیة االتهامات هي الُموجهة: االتهامات -              

 التوصل إلیه، بالترتیب كما یلي:

o.أوًال: حیثیات الحكم 
o.ثانیًا: أمر اإلحالة/قرار االتهام 
o.ثالثًا: تحقیقات النیابة 
o.رابعًا: محضر الشرطة 

 - الوضع القانوني األخیر أمام محكمة الموضوع:  حسب ما یلي:

oبعد إحالتها یتم ولم التحقیق، جهة أمام التحقیق طور في تزال ما القضیة كون                "تحقیق":
 لمحكمة الموضوع.

oبواسطة القضیة من متهمین عدة أو معین متهم استبعاد فیها تم حاالت هي               "استبعاد":
 جهات التحقیق، وتم اعتبار تلك الحالة كـ "قرار إخالء سبیل".

oإخالء علیه یترتب مما القضیة، تلك في التحقیقات بحفظ التحقیق جهات قیام              "حفظ":
 سبیل المتهمین المحبوسین فیها، وتم اعتبار تلك الحالة كـ "قرار إخالء سبیل".

oقضائي حكم صدور إلى التوصل یتم ولم الموضوع لمحكمة القضیة إحالة             "ُمحالة":
 بعد.

o.براءة": كون آخر وضع قانوني للمتهم هو حكم قضائي بالبراءة" 
o.إدانة": كون آخر وضع قانوني للمتهم هو حكم قضائي باإلدانة" 
oحكم صدور بعد معینة قضیة في متهم عن رئاسي عفو قرار صدور رئاسي":               "عفو

 قضائي باإلدانة، بغض النظر عن تنفیذه من عدمه.

محاكم العامة، النیابة العسكري، القضاء الطبیعي، الجنائي (القضاء القضائیة: الهیئة نوع -            
 الطفل).

موضوع في قضائي حكم أول یوم تسجیل فیها یتم الموضوع): في (فصل حكم أول تاریخ -                
 القضیة.
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 - درجة المحكمة (آخر درجة):  سواء كانت (جنایات، جنح، جنح مستأنف، نقض، النیابة).
موضوع في فصلت قضائیة دائرة آخر رقم تسجیل فیها یتم دائرة): (آخر القضائیة الدائرة رقم -                

 القضیة.
 - تاریخ آخر حكم قضائي:  یتم فیها تسجیل یوم آخر حكم قضائي في موضوع القضیة.

ومراقبة وحبس براءة من بالتفصیل الحكم منطوق تسجیل فیها یتم قضائي: حكم آخر منطوق -               
 وغرامة.

 
للمنهجیة الرجوع یمكن واإلجرائیة واالصطالحیة المفاهیمیة التفاصیل من مزید على لالطالع -            
 الموجودة على تقریر دفتر أحوال، ولكن هذا الدلیل یرتبط بنطاق موضوع التحقیق االستقصائي.

 * تم إدراج "روابط مصادر" في قاعدة البیانات وتقسیمها لألعمدة التالیة:

البیانات قاعدة بناء في مصر" "مدى قدمتها التي اإلضافة تحدید فیها یتم مصر: مدى مساهمة -                
 وهي:

o.قدیم": أي الحالة موجودة مسبقًا في قاعدة بیانات دفتر أحوال ولم یتم التحدیث علیها" 
oدفتر بیانات قاعدة في القدیمة للحالة اإلجرائیة البیانات تحدیث تم أنه أي              "تحدیث":

 أحوال.
o.جدید": أي أنها حالة جدیدة ولم تكن ُمدرجة مسبقًا في قاعدة بیانات دفتر أحوال" 

دفتر بیانات قاعدة في الحالة لتلك Row الصف رقم یشمل أحوال: دفتر في مفهرس رقم -                
 أحوال لمزید من الشفافیة في حالة الرغبة على االطالع على كافة تفاصیلها أو مصادرها.

دفتر بیانات لقاعدة وفقًا الرئیسي المصدر نوع یشمل أحوال: دفتر في الرئیسي المصدر نوع -               
 أحوال، كما تم توضیح ذلك في قسم "آلیة جمع المعلومات ومصادر المعلومات".

إلى للتوصل مصر مدى استخدمته الذي المصدر نوع توضیح فیه یتم مصر: مدى في مصدر -                
 المعلومات.
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 مراجعة  نظام  الفهرسة  والفرضیات  واالصطالحات :✓

األرشیفي● النظام حسب البیانات قاعدة داخل بالكامل البیانات وترتیب فهرسة            تمت
 التالي :
 خلفیة الواقعة: أوًال الخلفیة السیاسیة ثم الخلفیة االجتماعیة الفئویة.-
 ثم تاریخ الواقعة: حسب یوم الواقعة.-
ثابت للمحافظات- بترتیب Governorate Level الواقعة محافظة        ثم

– الغربیة – الشرقیة – الدقهلیة – القلیوبیة – اإلسكندریة – الجیزة –               (القاهرة
– اإلسماعیلیة – بورسعید – دمیاط – الشیخ كفر – البحیرة –              المنوفیة
األقصر – قنا – سوهاج – أسیوط – المنیا – سویف بني – الفیوم –                 السویس
الوادي – األحمر البحر – مطروح – سیناء جنوب – سیناء شمال – أسوان –               

 الجدید).
أو- االتهام محضر دائرة وهي District Level الواقعة شرطة قسم دائرة             ثم

 واقعة التظاهر ولیست دائرة القبض.
 ثم مكان  الواقعة داخل دائرة قسم الشرطة Sub District Level إن ُوجد .-
 ثم اسم  ممیز  أو  مفهرس  للواقعة،  ُمكون  من  تلك  التراتبیة السابقة.-

وقد● األرشیفي النظام حسب رسًا ُمَفهَّ یكون أن مراعاة تمت للواقعة، ممیز اسم خانة               في
 یتم  إضافة  اسم  إعالمي  ممیز  له  أو  اسم  حسب  األوراق  الرسمیة،  كما  یلي :

ارتباط- حالة وفي الواقعة نوع حسب أمنیة ” مداهمات أو “أحداث البدایة             كلمة
كلمة استخدام یتم معین حدث بذكرى أو معین بحدث الوقائع من             مجموعة
الواقعة مكان ، – الواقعة، شرطة قسم دائرة الذكرى، أو الحدث اسم              البدایة
الواقعة تاریخ للقضیة، ممیز رسمي رقم أو ممیز إعالمي اسم ، – توفره،               حال

  یوم -شهر -سنة .
كذا- رقم قضیة – كذا وقفة – التحریر میدان – النیل قصر (أحداث ذلك؛                مثال

.(2016-6-22 
النیل- قصر – ینایر لثورة الثالثة (الذكرى مثًال؛ معینة ذكرى أو حدث حالة               وفي

 – میدان  التحریر  – وقفة  كذا  – 2014-1-25).
تراتبیتها● حسب الرسمیة األرقام جمیع كتابة تمت القضیة، أو رقم  المحضر خانة             في

ثم الجزئیة النیابة ثم الشرطة قسم ثم الشرطة نقطة من بدایة الرسمیة، الجهات               لدى
وتمت النقض، ثم جنایات أو مستأنف جنح ثم جنح المحاكم دوائر ثم الكلیة               النیابة

 فهرستها  جمیعاً  كما  یلي:
كلمة- + حروفًا ولیست باألرقام مكتوبًا الرسمي الورق رقم + “رقم ”             كلمة

باألرقام مكتوبة النقض في كما القضائیة وأحیانًا المیالدیة السنة +            “لسنة ”
أو عرائض أو كلي أو جنایات أو جنح أو “إداري كلمات             ولیست  حروفاً  +
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برقم ” “والمقیدة كلمة + الرقم لها التابع الرسمیة الجهة دائرة + تحقیق ”              حصر
 ثم  نفس  المتسلسلة  في  حالة  توفر  رقم  رسمي  أخر  لنفس  الواقعة .

-14322 برقم والمقیدة النیل قصر إداري 2015 302 لسنة (رقم ذلك؛            مثال
 لسنة 2015 جنایات قصر النیل ورقم 543 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة ).

في● األشخاص جمیع أسماء تكون أن تمت  مراعاة الشهرة، اسم أو الشخص اسم خانة               في
كما CTRL+F على الضغط بعد البحث عملیة من ُیَسهِّل ُمحدد بنمط اإلكسل              ملف

 یلي:
 األلف  “أإآ ” ُتكتب  “ا ”بدون  همزات.-
 التاء  المربوطة  “ة ” ُتكتب  “ه ”.-
 األلف  المقصورة  “ى ” ُتكتب  “ي ”.-
 كلمات  “عبداهللا  عبدالرحمن  ..” ُتكتب  “عبد  اهللا  عبد  الرحمن  ..”.-

د كما یلي:●  تم  اعتبار  اصطالحات  أقسام  الشرطة  بنظام  فهرسة  ُمَوحَّ
 إطالق  توصیف  “قسم …” على  أي  قسم  أو  مركز  شرطة.-
ببندر- متواجد وحید شرطة قسم كل على بندر …” “قسم توصیف توحید             تم

 المدینة.
وقرى- بضواحي متواجد قسم كل على مركز …” “قسم توصیف توحید            تم

 المدینة.
ضمن- اإلنشاء الحدیثي الفیوم وثان أول شرطة قسم إدراج تم أنه مراعاة              مع

جاریة وقائع لهما یتوفر ال حیث الفیوم ”، بندر شرطة “قسم السابق الموحد              القسم
 كافیة  كما  أنه  سیسبب  إشكالیة  إحصائیة .

جدًا● ودقیقة تحلیلیة تفاصیل في التقریر متن ضمن اإلطار " "محدودة افتراضات             هناك
 مرتبطة  بسیاقات  ونهج  عام  لما  یجري  على  أرض  الواقع .

التكرار،● بتجنب الحسابي ” “االزدواج نسبة تقلیل أجل من بالكامل، التقریر مراجعة             تمت
أو القانونیة أو للبیانات  الشخصیة بالنسبة وواقعیة تحلیلیة مقارنات عقد طریق عن             وذلك

 اإلجرائیة  أو  الوصفیة  للوقائع،  من  أجل  الوصول  إلى  أكبر  دقة  ممكنة .
المنهجیة● حسب المرات من عدد ضبطهم أو اتهامهم تم أشخاص تكرار احتمالیة              هناك

ولیست (تقدیریة العدد إجمالي من %5 حتى 2.5 بین تتراوح قد بنسبة وذلك               الُمحددة،
 أكادیمیة ).

 

 

 

 

 معاییر نشر قاعدة البیانات ورخصة النشر:✓
●Open المفتوحة البیانات قواعد برخصة ومنشورة بالكامل مفتوحة البیانات           قاعدة

..Database License (ODbL) v1.0 
 تمت مراعاة مبدأّي "عدم انتهاك الخصوصیة" و "عدم جلب الضرر". ●
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ملف● داخل المستخدمة Meta data الوصفیة البیانات بنفس البیانات قاعدة نشر             تم
اإلحصائیة المعادالت إدراج مع والتدقیق، المراجعات أجل من حذف، دون            اإلكسل

 جمیعها مفتوحة، كمزید من الشفافیة والتعلم.
لكل● المصادر وذكر المنهجیة بتحدید الكامل وااللتزام والدقة الشفافیة مراعاة            تمت

 معلومة بشكل تفصیلي.
وهویات● التواصل ووسائل أشخاص إقامة لمحل دقیقة عناوین من عدید حذف تم              قد

التقریر، هذا متن ضمن الحاالت من لعدد الُموثقون واألفراد الضحیة وذوي             الشهود
إقامتهم محیط في األشخاص هؤالء تمییز وعدم الخصوصیة احترام مراعاة تمت             حیث

 أو إقامة ذویهم بعالمات داللیة مباشرة مثل رقم الشقة أو المنزل أو الشارع وخالفه.

 

 إشكالیات في الرصد و التوثیق وقاعدة البیانات:✓
 صعوبة الوصول لمكان الواقعة.●
 عدم توفر المعلومات في بعض النطاقات.●
 التناقضات والمبالغات والتضلیل في المعلومات.●
 المخاطر األمنیة.●
 عدم الوعي المجتمعي أو الفئوي بأهمیة وجدوى التوثیق.●
 عدم قدرة مصدر المعلومة على التعبیر وإیصال المعلومات بسهولة.●
 الحفاظ على الخصوصیة وعدم جلب الضرر.●
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