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النميطة 10:

ال�شتعانة مبرتجمني �شفويني يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص



ل تنطوي الت�ش��ميات امل�شتخدمة يف هذا املن�ش��ور ول طريقة عر�ص املادة التي يت�شّمنها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب 

اأمانة الأمم املتحدة ب�ش��اأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�ش��لطات القائمة فيها اأو ب�ش��اأن تعيني حدودها اأو 

تخومها. وُي�شار اإىل البلدان واملناطق بالأ�شماء التي كانت مو�شع ا�شتخدام ر�شمي وقت جمع البيانات ذات ال�شلة.

وهذا املن�شور �شادر دون تنقيح ر�شمي.
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النميطة 10:

اال�شتعانة مبرتجمني �شفويني يف التحقيقات 

املتعلقة باالجتار باالأ�شخا�ص

االأهداف

عند اإكمال هذه النميطة �شيكون امل�شتخدمون قادرين على ما يلي:

�شرد احلالت التي قد تقت�شي ال�شتعانة مبرتجمني �شفويني يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص؛ 	•
�شرح �شبب اأهمية ا�شتبقاء نف�ص املرتجم ال�شفوي الواحد على امتداد التحقيق كله يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص؛ 	•

�شرح العتبارات الواجب مراعاتها عند التخطيط خلدمات الرتجمة ال�شفوية؛ 	•
و�شف الإجراءات الالزم اتخاذها عند الت�شال مبرتجم �شفوي؛ 	•

و�شف الإجراءات الالزم اتخاذها عند الإعداد لإجراء مقابلة �شخ�شية؛ 	•
حتديد املعلومات التي ينبغي اإعطاوؤها للمرتجمني ال�شفويني يف املقابالت املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص. 	•

اال�شتعانة مبرتجمني �شفويني يف التحقيقات املتعلقة باالجتار باالأ�شخا�ص

على امتداد تلك املواد ُي�ش��تخدم م�ش��طلح املرتجم ال�شفوي. اإن املرتجم ال�ش��فوي هو �شخ�ص يرتجم الكالم �شفوياً من 

لغة اإىل اأخرى. اأما املرتجم التحريري فهو �شخ�ص يرتجم الن�ص كتابًة من لغة اإىل اأخرى. و�شحيح اأن احلاجة قد تقت�شي 

ترجمة بع�ص الن�شو�ص كتابًة يف بع�ص ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص اإل اأن معظم العمل الذي يرجح اأن يكون مطلوباً يتمثل 

يف الرتجمة ال�شفوية.

يف عدة حالت قد تقت�شي التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص ال�شتعانَة مبرتجني �شفويني.

وهذه احلالت ت�شمل ما يلي:

امل�شابهة؛ والعمليات  الغارات  اأثناء  القوانني  اإنفاذ  هيئات  موظفي  مرافقة  عند  	•
	عندما يُنت�ش��ل �ش��حايا على نحو غري متوقع من خالل ن�شاط ت�شطلع به هيئات اإنفاذ القوانني، اأو عندما ي�شلِّم �شحايا  	•

اأنف�شهم، اأو عندما "ينقذهم" اأ�شخا�ص اآخرون؛

الإلكرتوين؛ الر�شد  معدات  اأو  الت�شالت  على  ت  التن�شّ معدات  مثل  متخ�ش�شة،  تقنيات  ا�شتخدام  	عند  	•
�شحايا؛ مع  �شخ�شية  مقابالت  اإجراء  	عند  	•

فيهم؛ م�شتبه  مع  �شخ�شية  مقابالت  اإجراء  	عند  	•
هناك اعتبارات تن�شحب على جميع هذه احلالت، واعتبارات اأخرى ل تنطبق اإل يف ظروف معينة.



اإن اختيار املرتجم ال�ش��فوي املنا�ش��ب وا�شتبقاءه طوال جميع مراحل التحقيق ي�شهمان اإ�شهاماً ملحوظاً يف جناح التحقيق 

الذي جتريه.

عند التعامل مع ال�ش��حايا من املرجح اأن يكون لزاماً عليك اأن تكفل لهم عن�ش��ر ال�ش��تقرار واأن تعيد اإليهم الإح�شا�ص 

بالنظام وال�شيطرة على حياتهم. اإن املرتجم ال�شفوي الذي َي�شعر ال�شحايا باأنهم قادرون على العمل معه والذي ُي�شتبقى 

طوال مراحل الق�شية كلها، هو اأحد ال�شبل التي ت�شاعد على ا�شتعادة هذا النظام وهذه ال�شيطرة. اأما الإكثار من تبديل 

املرتجمني ال�ش��فويني فيقو�ص الإح�ش��ا�ص بالنظام وقد يف�شي اإىل �شعوبات يف اإعادة اإن�ش��اء العالقات التي تربط ما بني 

املحقق وال�شحية واملرتجم ال�شفوي. 

اإن الرتجم��ة ال�ش��فوية اأثناء املقابالت التي جترى مع  امل�ش��تبه فيهم واأثناء اأن�ش��طة املراقبة تطرح حتدي��ات اأخرى اإذا ترك 

املرتجم ال�ش��فوي التحقيقات والق�شية ما زالت يف منت�شف الطريق. فالتحري عن بديل له قد ي�شتغرق وقتاً طوياًل، ومن 

املحتمل األ يكون اأمراً ي�شرياً بل قد يكون متعذراً يف بع�ص احلالت. وقد يكون من النادر العثور على مرتجمني �شفويني 

قادرين على التقاط اخليط عندما ي�شمعون �شيئاً يوحي باأن �شخ�شاً ما يف خطر.

لكل هذه الأ�ش��باب جمتمعًة من املهم اأن تبذل ق�ش��ارى جهدك حتى ت�ش��توثق من اأن املرتجم ال�شفوي م�شتعد للعمل 

معك والبقاء معك حتى النهاية. وبطبيعة احلال اإذا تبني لك اأن املرتجم ال�شفوي ل ي�شلح لأي �شبب كان وجب عليك 

عدم ال�ش��تمرار يف ال�ش��تعانة به. اأما اإذا كان املرتجم كفوؤاً وجب عليك اأن ت�ش��تبقيه. اإن ا�شتبقاء مثل هوؤلء املرتجمني 

ال�ش��فويني يقت�ش��ي توخي ال�شدق والنفتاح منذ البداية الأوىل، وحتديد خماوفهم وال�ش��عي اإىل تبديدها، وتدبري اأماكن 

اإقامة مقبولة لهم، وتزويدهم بالطعام وتخ�شي�ص اأوقات ا�شرتاحة لهم اأثناء فرتة عملهم معك.

تقييم ذاتي

ما هي احلالت التي قد تقت�شي ال�شتعانة مبرتجمني �شفويني يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص؟

ما هي اأ�شباب اأهمية ا�شتبقاء املرتجم ال�شفوي طوال مراحل التحقيق املتعلق بالجتار بالأ�شخا�ص؟

التخطيط خلدمات الرتجمة ال�شفوية

الرتجمة ال�ش��فوية ميكن اأن تكون جماًل ح�شا�ش��اً جداً ي�ش��عب على املحققني اإدارته. ومن املمار�شات اجليدة ال�شتعانة 

مبرتجم �شفوي م�شتقل عن التحقيقات اإل اأن ذلك يحمل خماطر األ يكون املرتجم ال�شفوي على دراية بالإجراءات، وقد 

ي�شكل خماطر حتدق بالعملية بل وحتدق بال�شحية يف بع�ص احلالت.

مثال حالة

يف ق�ش��ية نظر فيها قا�ص اأوروبي �ش��رقي يف حزيران/يونيو 2006 �شئلت �شحية من بلد جماور عما اإذا كانت تعترب نف�شها 

�شحية اجتار باأ�شخا�ص، فاأجابت بالنفي. وفيما بعد ا�شتف�شرت ال�شحية على نحو �شخ�شي من املرتجم ال�شفوي عن املعنى 

ربت لها اأمثلٌة على الظروف واأ�شكال املعاملة ال�شيئة التي جتعل من الإن�شان �شحية  احلقيقي مل�شطلح "ال�شحية". فلما �شُ

اأجابت باأنها عوملت معاملة اأ�شواأ من ذلك بكثري.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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ومن اأجل تقلي�ص تلك املخاطر باأق�شى قدر ممكن يجب اأن يتم التخطيط يف اأقرب وقت ممكن قبل احتياجك اإىل خدمات 

مرتجم �شفوي يف حتقيق "حي". وعليك اأن تنظر يف املقرتحات التالية.

عليك اأن حت�شل على قائمة معتمدة باملرتجمني ال�شفويني

ينبغي اأن يكون الأ�ش��خا�ص املدرجون يف القائمة لديهم، قدر الإمكان، موؤهالت معتمدة على النحو ال�ش��ليم يف جمال 

الرتجمة ال�شفوية من اللغة املعنية اإىل اللغة املعنية الأخرى )مثاًل من الإجنليزية اإىل الفرن�شية، ومن الفرن�شية اإىل الإجنليزية 

الخ( واأن يكونوا من الذكور ومن الإناث.

اإن ِمن املرتجمني َمن ل ي�ش��لح لأنواع معينة من الق�شايا اجلنائية، منها مثاًل ق�شايا ال�شتغالل اجلن�شي، وذلك لأ�شباب 

عديدة مذكورة اأدناه.

كما ينبغي التحري عنهم بالرجوع اإىل نظم ال�ش��جالت ال�ش��تخبارية واجلنائية املحلية، بل، عند القت�شاء والإمكان، اإىل 

نظم تلك ال�شجالت اخلا�شة ببلدان اأخرى قد يكونون جاءوا منها اأو اأقاموا فيها.

قد حتتاج اإىل اإبرام عقد ر�ش��مي مع وكالة ترجمة �ش��فوية. يف هذه احلالة عليك اأن ت�ش��توثق من اأن العقد لي�ص مفرطاً يف 

التقييد. فقد وجدت بع�ص هيئات اإنفاذ القوانني اأن هناك عقوداً ل تغطي لغات معينة اأو اأن املرتجمني ال�شفويني املعنيني 

ل ي�شلحون لق�شايا معينة اإل اأن العقود متنع تلك الهيئات من ال�شتعانة مبرتجمني اآخرين.

عليك اأن تتاأكد من اأن القائمة تت�شمن مرتجمني �شفويني متخ�ش�شني 

يف اللغات التي حتتاجها

اإن العوملة و�ش��هولة النتقال الن�ش��بية تعنيان اأن هناك لغات معينة و�ش��لت اإىل اأماكن مل يكن اأحد يف تلك الأماكن قد 

�ش��مع من يتحدث بها قبل ع�شر اأو حتى خم�ص �ش��نوات م�شت. لذا عليك األ تر�شى بالقليل فتكتفي بقائمة ل تغطي 

�شوى اللغات التي تتحدث بها التجمعات ال�شكانية القدمية العهد يف منطقتك.

وعليك اأن ت�شتبق الأمور واأن ت�شتخدم املعلومات ال�شتخبارية من اأجل الوقوف على املجموعات اللغوية املوجودة حالياً 

يف نطاق م�شوؤوليتك.

وعلي��ك اأن تتح��دث مع موظفي هي�ئات اإنف�اذ القوانني املي�دانيني من اأج��ل الوق��وف على اللغ��ات الت�ي ي�ش��معونها 

يف ال�شارع.

وعليك اأن حتدد اأي ترتيبات غري ر�شمية قد تتوافر لدى املوظفني امليدانيني وميكن اإ�شفاء الطابع الر�شمي عليها من خالل 

التحري عمن ي�شتخدمها وحتديد ما لديهم من موؤهالت. 

هل املرتجمون ال�شفويون َي�شلحون من الناحية النف�شية اأو الوجدانية؟

اإن ِمن املرتجني ال�شفويني َمن هم على قدر كبري من الكفاءة والإمكانيات التقنية اإل اأنهم ل ي�شلحون بال�شرورة لال�شتعانة 

بهم كمرتجمني �ش��فويني يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص: فرتجمة ما يقال يف ق�شية �ش��رقة من اأحد املتاجر تختلف عن 

ترجمة ما يقال يف ق�شية اجتار باأ�شخا�ص بغر�ص ا�شتغاللهم جن�شياً.

ل ال�ش��تماع اإىل كالم يقال عن عنف بالغ اأو تفا�ش��يل جن�ش��ية دقيقة جدا اأو  اإن حتديد مدى قدرة ال�ش��خ�ص على حتمُّ

انتهاكات جن�ش��ية لي�ص بالأمر الهني لكن قد ي�ش��اعد على هذا التحديد طرح اأ�ش��ئلة مبا�ش��رة معينة. وينبغي التعامل 

بح�شا�ش��ية مع تلك الأ�ش��ئلة املبا�ش��رة، لكن لعلك تفكر يف اأن ت�ش��األ املرتجم ال�شفوي عما ع�شاه ي�ش��عر به اإذا نوق�شت 
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موا�شيع معينة. فقد ظهرت يف بع�ص الأماكن م�شاكل معينة عندما مل يتوخ املرتجمون ال�شفويون الدقة يف ترجمة اأقوال 

ال�شحايا اإما، مثاًل، لأنهم وجدوا حرجاً بالغاً يف ترجمة اأجزاء منها واإما لأنهم عزفوا عن ا�شتعمال األفاظ �شوقية ُت�شتخدم 

يف ال�شارع لو�شف اأفعال جن�شية متنوعة. وقد تكون هناك اأدلة تفيد باأن اأحد املرتجمني ال�شفويني قد جنح يف اأداء مهمته 

عندما توىل يف املا�شي ترجمة ما قيل يف ق�شية ُيحتمل اأنها كانت مزعجة.

هل املرتجمون ال�شفويون َي�شلحون من الناحية العرقية اأو الثقافية اأو الدينية؟

يف اأج��زاء عدي��دة من الع��امل قد تكون هناك توترات طائفية عرقي��ة اأو ثقافية اأو دينية قدمية العهد ن�ش��اأت فيما بني اأنا�ص 

يتحدثون نف�ص اللغة الواحدة. فمجرد اأن ال�شخ�ص يتحدث نف�ص اللغة اأو ينتمي اإىل نف�ص البلد ل يعني بال�شرورة اأن من 

املنا�ش��ب ال�ش��تعانة به مرتجماً �شفوياً يف مقابالت جترى مع �شتى ال�ش��حايا. وحتى اإذا مل تكن هناك اأي �شغائن طائفية 

كان من املحتمل وجود �ش��وء فهم ب�ش��يط ناجم عن اأن املرتجم وال�ش��حايا ينتمون اإىل خلفيات اجتماعية خمتلفة اأو اإىل 

اأماكن خمتلفة.

�شحيح اأن �شالحية املرتجم ال�شفوي قد تكون جلية يف بع�ص احلالت لكنها قد ل تكون كذلك يف حالت اأخرى. ومن 

املفيد اأن تكون على دراية باأوجه التوتر املحتملة التي تكتنف لغات وثقافات �ش��تى وقادراً على حتديد بع�ص امل�ش��كالت 

الأو�شح للعيان. كما اإن طرح اأ�شئلة بكيا�شة على املرتجم ال�شفوي ميكن اأن ي�شاعد على تكوين �شورة عن الأو�شاع التي 

يكون فيها من املالئم، اأو من غري املالئم، ال�شتعانة به.

اال�شتمرارية

علي��ك، قدر الإمك��ان، اأن ت�ش��تعني ب��نف�ص املرتج�م ال�ش��فوي الواحد ط��وال مراحل العملية. فهذا يقلل من �ش��عور 

ال�شحايا بالتوتر.

عليك ترويج التعريف مبحتويات القائمة

اإن توافر مرتجمني �ش��فويني ل يفيد كثرياً اإذا مل يكن اأحد يعرف اأنهم متوافرون. لذا عليك اأن تبذل كل ما يف و�ش��عك 

من اأجل �شمان اأن يكون املوظفون على دراية مبحتويات القائمة.

ول ينبغي اأن تقت�شر تلك الدراية على املحققني املتخ�ش�شني. فمن العنا�شر الأ�شا�شية لأي حتقيق ناجح يف ق�شايا الجتار 

بالأ�ش��خا�ص اأن يكون طالئع املت�ش��دين قادرين على حتديد احتمال حدوث اجتار باأ�ش��خا�ص، علماً باأن ذلك كثرياً ما ل 

يتي�ش��ر لهم اإل اإذا اأمكنهم اأن يفهموا ما يقوله ال�ش��حايا اأو ال�شهود الآخرون. لذا ينبغي اأن يكون اجلميع على علم بتوافر 

خدمات ترجمة �شفوية.

عليك اأن حت�شل على تعقيبات

عليك اأن ت�ش��عى قدر الإمكان اإىل احل�ش��ول على تعقيبات ب�ش��اأن م�شتوى اأداء املرتجمني ال�ش��فويني يف �شتى الق�شايا. 

وعليك باإدراج تلك التعقيبات يف اأي �شجالت ع�شاك مت�شكها ب�شاأن هوؤلء املرتجمني، مع كفالة اأن تكون كل التعليقات 

موثَّقة ومعقولة.

اإجراء الرتجمة ال�شفوية عرب الهاتف

يف بع�ص الوليات الق�شائية قد يكون من املالئم يف ظروف معينة اإجراء الرتجمة ال�شفوية عرب الهاتف. وينبغي اأن تطبق 

على تلك الرتجمات نف�ص العتبارات التخطيطية التي تطبق على الرتجمات التي جترى وجهاً لوجه.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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من الأرجح جداً األ تكون الرتجمة ال�شفوية عرب الهاتف مالئمة اإل يف املراحل املبكرة جداً من التحريات، حيث يكون 

الهدف منها هو احل�ش��ول على التفا�ش��يل الأ�شا�شية للرواية. وكما هو احلال يف الرتجمات التي جترى وجهاً لوجه ينبغي 

هنا اأي�شاً اأن تقت�شر ال�شتعانة، قدر الإمكان، على املرتجمني ال�شفويني املفروزين واملعتمدين.

اإن لدى بع�ص البلدان وهيئات اإنفاذ القوانني عقوداً مربمة مع �شركات توفر، على امتداد �شاعات اليوم الأربع والع�شرين، 

خدمات ترجمة �شفوية عرب الهاتف تغطي لغات كثرية. غري اأن تلك اخلدمات ميكن اأن تكون باهظة التكاليف.

وقد يكون مبقدور هيئات اإنفاذ القوانني يف بلدان اأخرى اأن ت�ش��اعد على اإجراء الرتجمات ال�ش��فوية عرب الهاتف يف بع�ص 

الظروف. اإل اأنه ل يو�ش��ى باأن يكون هذا الإجراء اإجراء منطياً لأن جودة الرتجمة قد تتفاوت ولأنه ميكن اأن تكون هناك 

يف بع�ص الأماكن م�شائل تتعلق بالتعاون الدويل وتتعلق )رمبا( بتقييم املخاطر.

كم تبلغ تكاليف تلك اخلدمات؟

ميكن اأن تكون خدمات الرتجمة ال�شفوية باهظة التكاليف، خا�شة يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص، اإذ اأن هذه 

التحقيقات قد ت�شتغرق وقتاً طوياًل وتنطوي على عدة لغات.

اإذا كانت لديك قائمة مرتجمني �ش��فويني معتمدة كان من املحتمل اأن تكون لديك اأ�ش��عار خدمات معتمدة اأي�شاً. كما 

قد تكون هناك اأتعاب حتددها اأجهزة مهنية متخ�ش�شة يف الرتجمة ال�شفوية يف بلدك.

اإذا مل يكن قد �شبق التفاق على اأ�شعار اخلدمات كان عليك اأن حت�شم هذا املو�شوع اأثناء مرحلة التخطيط.

ولع�ل من امل�شت��ش��وب التفاو�ص ع�لى ثم��ن اإج��مايل من�ش��و�ص عليه يف العقود يف حال�ة ال�ش��تعانة مبرتجم �ش��فوي 

لفرتة طويلة.

تدابري اأخرى ذات �شلة

ثمة عدة اأمور اأخرى قد تود مراعاتها بخ�شو�ص الرتجمة ال�شفوية.

فقد اأ�ش��درت بلدان كثرية مل�ش��قات ومن�ش��ورات ب�ش��تى اللغات تخ�ص على وجه التحديد الجتار بالأ�ش��خا�ص. ومن 

املمكن اإ�ش��دار من�ش��ورات ب�شيطة مقابل تكلفة زهيدة ن�ش��بياً. فاإذا مل تكن متلك املرافق الالزمة لإ�شدارها بنف�شك جاز 

لك اأن تفكر يف الت�شال ببلدان اأخرى اأ�شدرت مواد باللغات التي حتتاجها اأنت.

وقد ا�ش��تخدمت بع�ص البلدان وثائق تت�ش��من عالمات ب�ش��رية، كالأعالم مثاًل،ت�شاعد ال�ش��حايا وال�شهود على حتديد 

جن�ش��يتهم. وقد يفيد ذلك يف امل�ش��اعدة على حتديد اللغة التي يتحدثون بها لكنه ل يوؤدي بال�ش��رورة اإىل ا�شتنتاج قاطع 

يف هذا ال�شدد.

ويف بع�ص الأماكن ا�شُتخدمت حلول تكنولوجية، مثل الأجهزة الرقمية التي ت�شدر ر�شائل م�شجلة بعدة لغات.

الر�شائل امل�شجلة املوجهة اإىل ال�شحايا املحتملني يف ق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص

ح�ش��ل اأحد البلدان على عدد من الأجهزة الرقمية من خالل �ش��فقة مربمة مع منتج تلك الأجهزة ليكون هو راعي 

امل�شروع. وقد �ُشجلت ر�شائل موجهة اإىل ال�شحايا املحتملني تعطيهم معلومات بعدة لغات ب�شاأن عملية التحقيق.
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ماذا لو مل يكن لدينا وقت للتخطيط؟

ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص ميكن اأن تظهر فجاأة من حيث ل يدري اأحد فيما يبدو. والتحريات اجلارية فعاًل ميكن اأن تاأخذ 

منعطفات غري متوقعة. وتتمثل اإحدى عواقب هذه ال�ش��مات التي يت�ش��م بها الجتار بالأ�ش��خا�ص يف اأنك قد جتد نف�شك 

بحاجة اإىل خدمات ترجمة �شفوية مل يكن مبقدورك اأن تخطط لها.

هنا ينبغي لك اأن تطبق املبادئ املذكورة اأعاله من اأجل حتديد ما اأنت فاعله. و�شحيح اأن ذلك لي�ص بالو�شع املثايل لكن 

م��ن املفرت�ص يف هيكل تلك املبادئ اأن يعطيك فكرة ما عن الأ�ش��ئلة الواجب طرحه��ا والفحو�ص الواجب اإجراوؤها من 

اأجل التقليل قدر الإمكان من املخاطر والإكثار قدر الإمكان من فر�ص جناحك يف ال�شتعانة مبرتجمني �شفويني.

املرتجمون ال�شفويون "املتطوعون"

قد تكون هناك اأو�شاع "يتطوع" فيها اأنا�ص بالعمل كمرتجمني �شفويني. وقد تكون ال�شتعانة بهوؤلء النا�ص مغرية، خا�شة 

عندما يكون عدد املرتجمني ال�شفويني املتخ�ش�شني يف لغة بعينها �شئياًل جداً اأو حتى منعدماً.

يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�شخا�ص ينبغي، قدر الإمكان، جتنب ال�ش��تعانة مبرتجمني �شفويني متطوعني. فقد يكونون مرتبطني 

باملتَّجرين، اأو على الأقل على معرفة بال�شحايا وعائالتهم.

اإذا مل يكن هناك بٌد من ال�ش��تعانة مبرتجمني �ش��فويني متطوعني كان عليك اأن تبذل كل ما بو�ش��عك من اأجل تقييم 

احتمالت ارتباطهم باملتجرين )فال�ش��تعانة مثاًل باأنا�ص كانوا معهم يف نف�ص ال�شيارة قد تكون ا�شتعانة حمفوفة باملخاطر(، 

واأن تراقب ردود فعل ال�شخ�ص الذي ُترَتَجم اأقواُله، واأن ُتق�شر ال�شتعانة باملرتجم ال�شفوي على احلد الأدنى الالزم، واأن 

تفح�ص ترجمته عندما ت�شتطيع الرجوع اإىل مرتجم �شفوي ر�شمي.

تقييم ذاتي

ما هي العتبارات الواجب مراعاتها عند التخطيط خلدمات الرتجمة ال�شفوية يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص؟

االت�شال باملرتجم ال�شفوي

ُترى، هل هو ال�شخ�ص املنا�شب؟

عندما تكون لديك قائمة مرتجمني �شفويني عليك اأن ت�شتخدم كل ما لديك من معلومات حتى تقرر ما اإذا كان مرتجم 

�شفوي بعينه منا�شباً للظروف التي تعتزم ال�شتعانة به فيها.

اإذا مل تك��ن لدي��ك مثل هذه القائمة كان عليك اأن تنظر يف الأ�ش��ئلة الواردة حتت عن��وان "التخطيط خلدمات الرتجمة 

ال�ش��فوية" حتى حت�ش��ل على بع�ص الإر�شادات ب�شاأن ال�شخ�ص الذي ينبغي لك اأن ت�شتعني به. ومن امل�شلَّم به اأن نطاق 

اختيارات��ك العمل��ي قد يكون حمدوداً جداً واأن زمن الختيار املتاح لك قد يكون �ش��يقاً ج��داً، لكن اإنعامك النظر يف 

الأ�شئلة املتعلقة مبرحلة التخطيط والإعداد قد ي�شاعدك على تفادي بع�ص امل�شاكل.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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ما الذي ينبغي اأن اأقوله له؟

يف اأول ات�شال لك باملرتجم ال�شفوي عليك اأن تعطيه بع�ص التفا�شيل ب�شاأن املهمة املطلوب منه اأداوؤها.

هذه التفا�ش��يل ينبغي اأن تت�ش��من نوع اجلرمية اجلاري التحقيق فيها، ونوع الرتجمة ال�ش��فوية املتوقع منه اأداوؤها )ترجمة 

�شفوية اأثناء مقابالت �شخ�شية، ترجمة �شفوية عالوة على اإعداد ن�شخة خطية ملا قيل الخ(.

ومن الأهمية مبكان اإعطاء املرتجم ال�ش��فوي فكرة تقديرية عن طول مدة م�ش��اركته يف الق�ش��ية. فهذا يتيح له اإجراء كل 

ما يلزم من ترتيبات �شخ�شية وتقييم مدى حاجته اإىل اأن ياأخذ معه مالب�ص اإ�شافية الخ اأو حتى اأن يقرر عدم ا�شتطاعته 

توىل هذه املهمة. اإن املرتجمني ال�ش��فويني عن�ش��ر اأ�شا�ش��ي يف املقابالت ال�شخ�ش��ية: فعدم توخي ال�شدق معهم ميكن 

اأن ي��وؤدي بهم اإىل الن�ش��حاب من املهمة بعد فرتة وجيزة. وهذا الن�ش��حاب ميكن اأن تك��ون له عواقب خطرية جداً يف 

املقابالت املتعلقة بالجتار بالأ�ش��خا�ص نظراً لأن من املهم جداً اأن تر�ش��ي يف تلك املقابالت اأق�ش��ى قدر ميكنك اإر�شاوؤه 

من ال�شتقرار وال�شتمرارية.

وينبغي اإعطاء املرتجم ال�شفوي ما يكفي من معلومات حتى يت�شنى له اأن يقرر ما اإذا كان راغباً يف تويل املهمة وقادراً على 

توليها، لكن عليك األ ت�شهب يف هذه املعلومات بالقدر الذي يعر�ص التحقيق للخطر.

وعلي��ك اأن حتاول اأن ت�ش��توثق من اأنه يع��رف ترجمة الألفاظ املرجح اأن ت�ش��ادفه اأثناء املقابلة. وقد يكون من ال�ش��عب 

التكهن بتلك الألفاظ، لكن لعل من اأمثلة ذلك امراأة ت�شتخدم يف و�شف اأفعال جن�شية معينة األفاظاً ل تقابلها يف لغتك 

�شوى األفاظ بعينها، يف حني اأن تلك الألفاظ قد تكون األفاظاً �شوقية قد ل يكون املرتجم ال�شفوي يعرفها. ومن ذلك اأي�شاً 

حالت ا�ش��تغالل العمالة التي قد يكون من املرجح جداً فيها ا�ش��تخدام األفاظ معينة ترتبط بعمليات �شناعية اأو زراعية 

معينة. لذا عليك اأن تعطي املرتجم ال�شفوي ما يكفي من معلومات حتى يت�شنى له اأن يجري ما يراه �شروريا من بحوث 

لغوية قبل و�شوله.

ت�شارب امل�شالح

من املهم البت فيما اإذا كانت ال�ش��تعانة مبرتجم �ش��فوي يف ق�شية معينة ت�شبب ت�شارباً يف امل�شالح. وميكن اأن يكون هذا 

الأمر م�شاألة ح�شا�شة تقت�شي اإر�شاء توازن دقيق جداً بني الإفراط والتقطري يف الإف�شاح عن معلومات.

وقد يكون تعداد بع�ص التجمعات ال�ش��كانية يف املكان الذي توجد فيه اأنت �ش��ئياًل جداً، مما يعني ارتفاع احتمالت اأن 

يكون املرتجم ال�ش��فوي يعرف ال�ش��حية. ومن املحتمل اأي�شاً اأن يكون املرتجم ال�شفوي يعرف ال�شحية اأو عائلة ال�شحية 

عرب �شالته يف البلد الذي جاءا منه اأو يقيمان فيه.

وكثرياً ما اأثبت املتجرون اأنهم ي�ش��عون دائماً اإىل اخرتاق �ش��فوف املحققني، علماً باأن ا�ش��تخدام املرتجم ال�شفوي و�شيلة 

جيدة لتحقيق هذا الخرتاق. لذا عليك اأن تكون �شديد احلذر عند ال�شتعانة باأي مرتجم �شفوي ذي �شالت باملتجرين 

اأو باأعوانهم.

وقد يكون املرتجمون ال�شفويون معر�شني للرتويع والتهديد والإف�شاد حتى لو مل يكن هناك اأ�شاًل ما يربطهم باملتجرين.

اال�شتعانة مبرتجم��ني �شفويني خمتلفني عند اإجراء مقابلة م��ع اأكرث من �شحية/�شاهد 

واحد ومع امل�شتبه فيه

اإن الو�شع الأمثل هو ال�شتعانة يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص مبرتجمني �شفويني خمتلفني عند اإجراء مقابلة مع كل �شحية 

اأو م�ش��تبه فيه. فعدم تكرار ال�شتعانة بنف�ص املرتجم الواحد مع �شحايا اأو م�شتبه فيهم اآخرين يقل�ص احتمالت حدوث 
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تلوث فيما بني الروايات واإ�شابة املرتجم ب�شدمة نف�شية ثانوية و�شعي امل�شتبه فيهم اإىل اإف�شاد املرتجمني بحيث ي�شاعدونهم 

على ترويع ال�شحايا.

لكن من امل�ش��لَّم به اأن ذلك قد ل يكون ممكناً من الناحية العملية يف اأو�ش��اع كثرية، اإل اأنه ينبغي على اأقل تقدير بذل 

اأق�ش��ى جهد ممكن من اأجل عدم ال�ش��تعانة اأثناء املقابالت التي جترى مع ال�شحايا بنف�ص املرتجمني ال�شفويني امل�شتعان 

بهم يف املقابالت التي جترى مع امل�شتبه فيهم.

تكاليف املرتجمني ال�شفويني واحتياجاتهم ال�شخ�شية

عليك اأن حتدد قدر الإمكان تكاليف اأعمال الرتجمة ال�شفوية.

واإذا كان املرتج��م ال�ش��فوي يحت��اج اإىل الإقامة بعيداً ع��ن من�زله وجب عليك اأن تتخذ ما يلزم من ترتيبات لتدبري و�ش��ائل 

اإعا�شته. اإن هذا هو نوع العتناء الذي ي�شاعد على كفالة ا�شتمرار املرتجم يف اأداء مهمته يف التحقيق طوال الفرتة املطلوبة.

كما اإن عليك اأن تفعل ما بو�شعك من اأجل تدبري و�شائل نقله اإىل مكان املقابلة، ذهاباً واإياباً، �شواء كان هذا النقل مل�شافة 

طويلة اأو مل�شافات يومية ق�شرية.

  تقييم ذاتي

ما هي الإجراءات الالزم اتخاذها عند الت�شال مبرتجم �شفوي يف اإطار ق�شية اجتار باأ�شخا�ص؟

االإعداد للمقابلة ال�شخ�شية

عند و�شول املرتجم ال�شفوي عليك اأن تزوده بقدر اأكرب من التفا�شيل عن الق�شية.

وعليك اأن تبحث عما اإذا كان املرتجم ي�شعر بالراحة اإزاء اإ�شراكه يف حتقيق يتعلق بالجتار بالأ�شخا�ص.

وعليك مرة اأخرى اأن تبحث عن مدى وجود اأي ت�شارب ممكن يف امل�شالح.

قاً، اأن تكفل كون املرتجمني ال�شفويني على دراية بالنقاط التالية: وينبغي لك، باعتبارك حمقِّ

	ينبغي اأن يظل املرتجم ال�شفوي م�شتقاًل عن التحقيق. 	•
	عند بدء املقابلة ينبغي للمرتجم اأن يقول اإنه م�شتقل، موجهاً قوله هذا بو�شوح اإىل كل احلا�شرين: ال�شحية والداعم  	•

الجتماعي ومن يجرون املقابلة.

	كل ما يقال داخل املقابلة �شري متاماً. لذا ل يجوز للمرتجم اأن يبّلغ اأي طرف ثالث باأي �شيء �شمعه اأثناءها. 	•
	ينبغي اأن يقت��ش��ر دور املرتجم ال�ش��فوي على تي�ش��ري التوا�شل بني اأنا�ص ما كان بو�ش��عهم اأن يتوا�شلوا دون وجود  	•

مرتجم �شفوي. 

	ينبغي اأن تتم اأي ترجمة �شفوية حتت اإ�شرافك اأنت اأو اأي موظف اآخر من موظفي هيئات اإنفاذ القوانني. 	•
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	ينبغي اأن يتفادى املرتجمون الوقوع يف ماأزق التورط ال�شخ�شي اأو الوجداين يف الق�شية، علماً باأن الو�شع الأمثل هو  	•
اأن يح�شل املرتجمون ال�شفويون على نف�ص امل�شاعدة النف�شية التي يح�شل عليها موظفو اإنفاذ القوانني الذين يتولون 

التحقيق يف الق�شية.

	اإذا ات�شل باملرتجم ال�شفوي اأي �شخ�ص من خارج التحقيق )�شحية اأو �شاهد اأو م�شتبه فيه اأو حمامي دفاع اأو طرف  	•
ثالث اآخر( كان عليه اأن يبلغك اأنت، اأو موظف اآخر من موظفي اإنفاذ القوانني، ب�شاأن هذا الت�شال.

	اإذا �شار وا�شحاً اأمام املرتجم ال�شفوي يف اأي وقت اأن هناك ت�شارباً يف امل�شالح كان عليه اأن يلفت انتباهك اإليه فوراً. 	•
	اإذا اأملح ال�ش��خ�ص الذي جترى معه املقابلُة اإىل اأن هناك خطراً يحدق باأي �ش��خ�ص َوَجب على املرتجم ال�ش��فوي اأن  	•

يلفت انتباهك اإىل هذا الأمر فوراً لكن باأق�شى قدر ممكن من التكتم.

ل بها املقابلُة والكيفية التي تود منه اأن يدون بها مالحظاته.  	عليك اأن ت�شرح للمرتجم ال�شفوي الكيفية التي �شت�شجَّ 	•
وقد تكون تلك الكيفية حمددة مبوجب اللوائح اأو املمار�ش��ات املتبعة يف وليتك الق�شائية. وتبعاً للت�شريعات املحلية 

قد يكون املرتجمون مطالبني بتدوين مالحظاتهم بكلتا اللغتني، اأو بتدوين الأ�ش��ئلة والأجوبة بنف�ص اللغة الواحدة، 

اأو بتدوين الأ�شئلة باإحدى اللغتني والأجوبة باللغة الأخرى.

عليك اأن تنظر يف تزويد املرتجم ال�شفوي بن�شخة من املرفق 1 املعنون "اإر�شادات موجهة اإىل املرتجمني ال�شفويني".

وعليك اأن تف�ش��ح اأمام املرتجم ال�ش��فوي وقتاً كافياً لال�شتعداد للمقابلة عند و�ش��وله. وقد تكون املقابلة عاجلة يف بع�ص 

احلالت، ومع ذلك فاإن اإف�شاح ولو جمرد ف�شحة قليلة من الوقت اأمام املرتجم ال�شفوي من اأجل ال�شتعداد للمقابلة ميكن 

اأن يوؤدي اإىل حت�شني جودة املقابلة.

عليك اأن تتاأكد من جديد، عند القت�ش��اء، مما اإذا كان املرتجم ال�ش��فوي يرى اأن هناك م�ش��طلحات تقنية اأو دارجة يف 

ال�شارع يحتاج اإىل اإجراء بحث عنها قبل بدء املقابلة.

ميكن العثور على مزيد من الإر�ش��ادات ب�ش��اأن املقابالت التي جترى مع �ش��حايا الجتار بالأ�شخا�ص يف النميطة 8 املعنونة 

�شهوداً". يكونوا  اأن  يحتمل  الذين  بالأ�شخا�ص  الجتار  �شحايا  مع  �شخ�شية  مقابالت  "اإجراء 

تقييم ذاتي

ما هي الإجراءات الالزم اتخاذها عند الإعداد ملقابلة جترى يف ق�شية اجتار باأ�شخا�ص حتتاج اإىل مرتجم �شفوي؟

موجز

	عليك األ ت�شتعني مبرتجمني �شفويني "متطوعني" ما مل يكن ذلك اأمراً ل مفر منه على الإطالق. 	•
ه به، اأما املرتجم التحريري فيرتجم الكالم املكتوب. 	املرتجم ال�شفوي يرتجم الكالم املُتفوَّ 	•

ح اأن تكون هناك حاجة اإىل مرتجمني �شفويني ل اإىل مرتجمني حتريريني. 	يف اأغلبية ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص يرجَّ 	•
	احلالت التي قد تتطلب ال�ش��تعانة مبرتجمني �ش��فويني يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص ت�ش��مل الغارات، وعمليات  	•

انت�شال ال�شحايا، وا�شتعمال تقنيات متخ�ش�شة، واإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا و�شهود وم�شتبه فيهم.
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	من الأهمية مبكان ا�شتبقاء نف�ص املرتجم ال�شفوي الواحد طوال كل مراحل التحقيق يف ق�شية اجتار باأ�شخا�ص. 	•
	يجب اأن تكون لديك قائمُة مرتجمني �شفويني معتمدٌة. 	•

	عليك اأن تكفل اأن تت�شمن تلك القائمة مرتجمني �شفويني يكونون: 	•
- قادرين على ترجمة ما يقال باللغات واللهجات التي حتتاجها؛  

- �شاحلني لأداء املهمة من الناحية النف�شية والوجدانية؛  

- �شاحلني لأداء املهمة من الناحية العرقية والثقافية والدينية.  

		عليك اأن جتعل املوظفني على علم بوجود هذه القائمة. 	•
		عليك اأن تتفاو�ص ب�شاأن اأتعاب املرتجم ال�شفوي قبل ال�شتعانة به. 	•

	علي��ك اأن تنظ��ر، عن��د القت�ش��اء، يف التخطيط خلدم��ات ترجمة �ش��فوية جترى ع��رب الهاتف ويف ا�ش��تعمال تلك  	•
اخلدمات.

	عليك اأن ت�شتوثق دائماً من اأن املرتجم ال�شفوي يعرف اللغات واللهجات املعنية قبل ال�شتعانة به. 	•
	عليك اأن تزود املرتجم ال�شفوي مبعلومات مقت�شبة عما يلي: 	•

- املدة الزمنية التي قد يق�شيها بعيداً عن من�زله؛  

- اأي األفاظ تقنية اأو عامية قد يحتاج اإىل اإجراء بحث عنها.  

	عليك اأن ت�شتوثق من عدم وجود اأي ت�شارب يف امل�شالح. 	•
		عليك اأن تزود املرتجم ال�شفوي مبعلومات كافية حتى يت�شنى له اأن يقرر ما اإذا كان �شيقبل العمل يف الق�شية، لكن  	•

ل ت�شتفي�ص يف هذه املعلومات بقدر يعر�ص التحقيق للخطر.

	عند الو�ش��ول اإىل املكان الذي �ش��تجرى فيه املقابلة عليك اأن ت�شتوثق مرة اأخرى من اأن املرتجم قادر على التحدث  	•
باللغة املطلوبة الخ.

	عليك اأن تزود املرتجم مبزيد من املعلومات عن الق�شية. 	•
	عليك اأن تنظر يف اإعطاء املرتجم ن�شخة من املرفق 1 املعنون "اإر�شادات موجهة اإىل املرتجمني ال�شفويني". 	•
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املرفق 1- اإر�شادات موّجهة اإىل املرتجمني ال�شفويني

الغر�ص من املقابالت التي جتريها هيئات اإنفاذ القوانني 

يتمثل غر�ص اأي مقابلة جتريها هيئات اإنفاذ القوانني، �شواء مع �شاهد اأو مع م�شتبه فيه، فيما يلي:

	تقرير وقائع الق�شية؛ 	•
	احل�شول على كل املعلومات املمكنة؛ 	•

	جمع اأدلة ت�شمح باتخاذ قرار ب�شاأن اإجراء حماكمة اأو عدم اإجراء حماكمة. 	•

ومن غري ال�شروري احل�شول على اعرتافات.

دور املرتجم ال�شفوي يف املقابالت التي جتريها هيئات اإنفاذ القوانني

يتمثل دور املرتجم ال�ش��فوي يف املقابالت التي جتريها هيئات اإنفاذ القوانني يف اأن يرتجم بدقة الأ�ش��ئلَة التي يوجهها من 

يجري املقابلة اإىل ال�شحية اأو اإىل ال�شاهد واأجوبَة تلك الأ�شئلة.

ولي�ص من دور املرتجم ال�ش��فوي اأن يقوم مبهمة العامل الجتماعي اأو النا�ش��ح لل�ش��اهد، ول اأن ي�شدي لل�شخ�ص الذي 

جترى معه املقابلة اأي �شكل من الإر�شادات اأو القرتاحات.

ول يجوز اأن تطاَلب باأن حتر�ص اأي �ش��خ�ص اأو باأن تبقى معه يف غياب من يجري املقابلة اأو يف غياب اأحد موظفي هيئات 

اإنف��اذ القوانني. فاإذا طولب��ت بذلك وجب عليك اأن ترف�ص القيام به. واإذا ُتركت وحدك مع ال�ش��خ�ص الذي جترى معه 

املقابلُة وجب عليك اأن تغادر املكان.

عندما تكون خدماتك مطلوبة من جانب هيئات اإنفاذ القوانني

عندما تطاَلب بح�ش��ور مقابلة �شخ�ش��ية عليك اأن تبلغ من يجري املقابلة بالتوقيت الذي ميكنك الو�ش��ول فيه اإىل مكان 

املقابل��ة. فه��ذا اأمر �ش��ديد الأهمية للمحققني نظراً لحتمال وجود مهالت زمنية قانونية ب�ش��اأن ط��ول املدة التي ميكنهم 

خاللها احتجاز م�شتبه فيه اأو التحدث مع �شاهد.

عليك اأن ت�ش��األ من يجري املقابلة عن املدة التي يظن اأن املقابلة �شت�ش��تغرقها. وعليك اأن تبلغ من يجري املقابلة مبا ع�شاه 

يك��ون لديك من ارتباط��ات اأخرى اأثناء تلك املدة. فمن غري املقبول اأن تفاجئ من يجري املقابلة باإبالغه اأثناءها ب�ش��اأن 

ارتباطات خمططة �شلفاً.

عليك اأن ت�شاأل من يجري املقابلة اأن يعطيك موجزاً عن الق�شية. وينبغي اأن يكون هذا املوجز مقت�شباً.

اإذا قيل لك اأي �شيء يوحي بوجود ت�شارب يف امل�شالح اأو اأي �شبب اآخر يجعلك غري قادر على اأداء مهمة الرتجمة ال�شفوية 

وجب عليك اأن ت�شرع فوراً باإخطار من يجري املقابلة. عندئذ �شيقرر هو ما اإذا كان من املنا�شب ال�شتعانة بخدماتك.

وعليك اأن ت�ش��األ من يجري املقابلة عما اإذا كانت هناك اأي األفاظ عامية اأو تقنية قد حتتاج اإىل اأن جتري بحثاً ب�ش��اأنها قبل 

بدء املقابلة.
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وعليك اأن تتحقق من اللغة واللهجة اللتني يتحدث بهما ال�شخ�ص. فعليك األ تعتمد يف ذلك على من يجري املقابلة اإذ 

اأنه قد ل يكون قادراً على حتديد اللغة. واأف�ش��ل طريقة لعمل ذلك هي اأن تطالب باأن تتحدث هاتفياً مع ال�ش��خ�ص حتى 

تن�شت اإليه وهو يتكلم.

يف مكان املقابلة

ينبغي اأن يعطيك من يجري املقابلة مزيداً من التفا�شيل عن الق�شية قيد التحقيق.

�شُت�ش��األ عما اإذا كان توليك مهمة الرتجمة ال�ش��فوية ل�شحية اأو �ش��اهد بعينه ينطوي على اأي ت�شارب يف امل�شالح. فقد 

تكون هناك عدة اأ�شباب وراء احتمال وجود مثل هذا الت�شارب. ومن الأمثلة ال�شائعة يف هذا ال�شدد معرفتك ال�شخ�ص 

نف�شه اأو اأفراداً من عائلته. 

عليك اأن تخرب من يجري املقابلة باأي �ش��يء تظن اأنه قد ي�ش��كل ت�شارباً يف امل�شالح. عندئذ �شيقرر هو ما اإذا كان يرى اأن 

ذلك �شي�شر بالق�شية. وقد يقرر اأن من غري املالئم اأن ت�شتمر يف اأداء دور املرتجم ال�شفوي.

اإذا تخلل املقابلَة اأيُّ �ش��يء يوحي بوجود ت�ش��ارب يف امل�شالح مل تكن على علم به كان عليك اأن ت�شرع فوراً باإخطار من 

يجري املقابلة.

عليك بوجه خا�ص اأن ت�شرع فوراً باإخطار من يجري املقابلة اإذا جرت اأي حماولة لإف�شادك اأو تهديدك اأثناء اأدائك مهامك.

وعلي��ك اأن ت�ش��األ من يج��ري املقابلة اأين يرغب يف اأن جتل�ص داخل قاعة املقابلة. وق��د يطلب منك من يجري املقابلة اأن 

جتل�ص بعيداً عن جمال الروؤية املبا�شرة ملن جترى معه املقابلُة.

اأثناء املقابلة

اإذا مل تكن قد اأتيحت لك فر�ش��ة التحقق من اللغة واللهجة اللتني يتحدث بهما ال�ش��خ�ص الذي جترى معه املقابلُة كان 

عليك اأن تفعل ذلك يف بداية املقابلة. وعليك األ تناق�ص مالب�ش��ات الق�ش��ية . وعليك اأن تكون مقت�ش��باً ومتحفظاً يف 

كالمك واأن تقت�شر على التعرف على اللغة واللهجة اللتني يتحدث بهما ال�شخ�ص.

وينبغي ملن يجري املقابلَة اأن يقدمك اإىل ال�شخ�ص الذي جترى معه املقابلُة.

ويجب على من يجري املقابلَة اأن ي�شدد على اأنك م�شتقل يف عملك كمرتجم �شفوي، وعلى اأنك ل�شت:

قاً؛ 	حمقِّ 	•
	ول �شالعاً يف التحقيق على اأي نحو كان؛ 	•

	ول حمامياً، ول م�شت�شاراً ق�شائياً، ول عاماًل اجتماعياً اإلخ؛ 	•
وعلى اأن

	دورك الوحيد هو تي�شري التوا�شل بني اأنا�ص يتحدثون لغة خمتلفة. 	•

اإذا مل يفعل من يجري املقابلة ذلك كان عليك اأن ت�شاأله اأن يفعله.

اإن الرتجمة ال�ش��فوية الأمينة للعبارات التي ي�ش��تخدمها من يجري املقابلة وال�ش��خ�ص الذي جترى معه املقابلة ينبغي اأن 

تعك�ص امل�شتوى اللغوي امل�شتخدم والألفاظ واجلمل الدقيقة امل�شتخدمة.
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وينبغي األ تغريِّ الرتكيبة النحوية لالأ�شئلة والأجوبة.

ومن الأهمية مبكان األ تغري معنى الكلمات التي قد تراها حمرجة اأو مزعجة.

وينبغي األ ت�شيف اأي �شيء اإىل ما قيل.

اإن من يجري املقابلة �شيوجه اأ�شئلته مبا�شرة اإىل ال�شاهد اأو امل�شتبه فيه. فمثاًل ينبغي اأن تكون �شيغة ال�شوؤال املطروح هي 

�شباحاً". العا�شرة  يف  كان  اأين  "ا�شاأله  تكون  اأن  �شباحاً" ل  العا�شرة  يف  كنت  "اأين 

الطريقة التي �ش��يتم بها ت�شجيل املقابلة �شتتوقف على القواعد املعمول بها يف الولية الق�شائية وعلى ما اإذا كانت املقابلة 

جترى مع م�شتبه فيه اأم مع �شاهد. وهذه الطريقة قد تاأخذ الأ�شكال التالية:

عام؛ كن�ص  كتابًة  الأجوبة  	تدوين  	•

وجوابه؛ �شوؤال  هيئة  على  كتابًة  والأجوبة  الأ�شئلة  	تدوين  	•

�شمعي؛ �شريط  على  املقابلة  	ت�شجيل  	•

فيديو. �شريط  على  املقابلة  	ت�شجيل  	•

وينبغي توجيه �شوؤال واحد يف كل مرة. وينبغي اأن يطرح من يجري املقابلة �شوؤاله فترتجمه اأنت ملن جترى معه املقابلُة، ثم 

ُيف�شح اأمامه وقت كاف للجواب، وبعدها ترتجم اأنت اجلواب ملن يجري املقابلة.

عليك األ ترتجم الأ�ش��ئلة م�ش��تخدماً �شمري الغائب. فال�ش��وؤال الذي ن�ش��ه "اأين كنت" ينبغي األ يرتجم ب�شيغة "اإنه 

ي�شاألك اأين كنت".

وعليك األ تغري تركيبة ال�ش��وؤال. فالأ�ش��ئلة املفتوحة يجب اأن تظل مفتوحة. فال ميكن تغيري ال�ش��وؤال الذي ن�ش��ه "اأين 

كنت" لي�شبح "هل كنت هناك" ...

وبوجه عام ينبغي األ تطرح اأنت اأي �شوؤال ول اأن تتدخل يف املقابلة اإل يف الظروف التالية:

اجلواب؛ اأو  ال�شوؤال  تفهم  ل  كنت  اإذا  قيل  ما  معنى  ا�شتي�شاح  اأجل  	من  	•
ال�شوؤال؛ معنى  يفهم  ل  املقابلة  معه  جترى  الذي  ال�شخ�ص  اأن  املقابلة  يجري  ملن  تو�شح  اأن  اأجل  	من  	•

		م��ن اأجل الإ�ش��ارة اإىل اأي فوارق ثقافية بني من يج��ري املقابلة ومن جترى معه املقابلة تكون هامة لتاأمني التوا�ش��ل  	•
بينهما. ومن اأمثلة ذلك الإمياء بالراأ�ص، فهو يعني "نعم" يف بع�ص الثقافات و"ل" يف ثقافات اأخرى.

اإذا كان لزاماً عليك اأن تتدخل وجب اأن تخرب من يجري املقابلة بال�شبب الذي يوجب تدخلك.

عليك اأن تتجنب قدر الإمكان كتابة عنوان منزلك اأو عملك يف اأي م�شتند قد يطلع عليه الدفاع يف الق�شية. ويجوز لك 

اأن تعطي عنوان ق�شم ال�شرطة اأو اأي مبان اأخرى تابعة لهيئات اإنفاذ القوانني باعتباره عنوان الت�شال بك.

ل تخ�ص يف حديث بلغة ل يفهمها اأحد الأ�شخا�ص امل�شاركني يف املقابلة. وعليك اأن ترتجم دائماً ما قيل.
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وعلي���ك اأن تب�ل��غ من يج�ري املق�ابلة باأي تهديد اأياً ك��ان �ش��كله. ومن ح��قك دائم��اً اأن تت�وقف عن الرتجم�ة ملث�ل 

ه��ذه الأ�شباب.

وعليك اأن تو�شح ملن جترى معه املقابلُة اأنه ل يجوز له اأن يعطيك اأي معلومات ل يريد اإبالغها ملن يجري املقابلَة.

ول ينبغي لك اأبداً، كقاعدة عامة، اأن تخو�ص يف اأحاديث �شرية مع من جترى معه املقابلُة �شواء بناًء على طلبه اأو بناًء على 

طلب من يجري املقابلة.

يف بع���ص احلالت ال�ش��تثنائية يجوز لك اأن تدخل يف حديث �ش��ري مع �ش��حايا اجلرائم. هنا ينبغ��ي اأن ُيدار مثل هذا 

احلديث بحذر �ش��ديد. واإذا دخلت يف مثل هذا احلديث وجب عليك دائماً اأن تخطر من جترى معه املقابلُة باأنك �ش��تبلغ 

من يجري املقابلَة مب�شمون احلديث.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
دليل ب�شاأن مكافحة الجتار بالب�شر،  م   14
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