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النميطة 8:

اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص

الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً



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 8:

اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا االجتار باالأ�شخا�ص 

الذين يحتمل اأن يكونوا �شهودًا

االأهداف

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

�ذك��ر الأهداف العامة الت��ي تتوخاها كل املقابالت ال�شخ�ش��ية التي جتريها هيئات اإنفاذ القوانني مع �ش��حايا الجتار  �•
بالأ�شخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً.

ُي�شتبه  الذين  مع  بالأ�شخا�ص  التي جترى يف جرائم الجتار  ال�شخ�شية  املقابالت  الرئي�شية بني  الفوارق  بع�ص  �بيان  �•
يف اأنه��م �ش��حاياها وُيحتمل اأن يكونوا �ش��هوداً يف ق�ش��ايا تنظر فيها املحاك��م واملقابالت ال�شخ�ش��ية التي جترى يف 

اأ�شكال اجلرائم الأخرى.

ال�شحايا—األ وهي التخطيط والإعداد، والتعامل مع ال�شحايا  مع  جترى  التي  للمقابالت  اخلم�ص  املراحل  �حتديد  �•
ال�ش��هود و�شرح العملية وم�شمونها، واحل�ش��ول على رواية ال�شحايا/ال�ش��هود، واإنهاء املقابالت ال�شخ�شية على نحو 

مالئم، وتقييم م�شمون املقابالت.

بالأ�شخا�ص. الجتار  ق�شايا  يف  ال�شحايا-ال�شهود  مع  جترى  التي  ال�شخ�شية  املقابالت  تخطيط  اأهمية  �شبب  ��شرح  �•
�و�شف عدد من اخلطوات العملية التي ت�شاعدك على تخطيط مقابلة �شخ�شية جتريها مع �شحايا-�شهود يف ق�شايا  �•

الجتار بالأ�شخا�ص.

تتعلق  اأدلة  اإىل جمع  الرامية  ال�شخ�ش��ية  املقابالت  اأثناء  ال�شحايا-ال�ش��هود  مع  للتعامل  الالزمة  العنا�ش��ر  �حتديد  �•
بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص.

بالأ�شخا�ص. الجتار  ق�شايا  يف  �شحايا-�شهود  اأنهم  يف  ُي�شتبه  ملن  �شرحه  ينبغي  ما  ��شرد  �•
الروايات. �شرد  مرحلة  اإىل  ال�شخ�شية  املقابالت  تنتقل  األ  ينبغي  متى  �حتديد  �•

احلر. بالتداعي  للمق�شود  اأ�شا�شي  �شرح  �اإعطاء  �•
امل�شت�شعفني. مع  جترى  التي  ال�شخ�شية  املقابالت  �شياق  يف  المتثال  كيفية  �و�شف  �•

املوحية. والأ�شئلة  املغلقة  والأ�شئلة  املحددة  والأ�شئلة  املفتوحة  الأ�شئلة  بني  الفوارق  ��شرح  �•
امل�ش��تخدمة يف  التقنيات  توؤثر على �ش��تى  اأن  بالأ�ش��خا�ص  بها لطبيعة ق�ش��ايا الجتار  التي ميكن  الكيفية  ��ش��رح  �•

املقابالت ال�شخ�شية التي جترى مع امل�شت�شعفني.

ي�شتخدمها. اأن  له  ينبغي(  ل  )اأو  ينبغي  من  وذكر  ال�شخ�شية،  املقابالت  يف  امل�شتخدمة  اخلا�شة  التقنيات  ��شرد  �•
ال�شخ�شية. املقابالت  من  اخلتامية  املرحلة  يف  عمله  املطلوب  �و�شف  �•

ال�شخ�شية. املقابالت  حم�شلة  تقييم  على  ت�شاعد  التي  العملية  اخلطوات  من  عدد  �و�شف  �•



مقّدمـة

��بُّ هذه النميطة على املقابالت ال�شخ�شية التي جترى مع ال�ش��حايا - ال�شهود يف التحقيقات املتعلقة بق�شايا الجتار  َتن�شَ

بالأ�شخا�ص. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن مل�شطلحي ال�شحية وال�شاهد معاين حمددة تختلف باختالف الوليات الق�شائية.

ففي بع�ص الوليات الق�شائية يو�شف ال�شخ�ص باأنه "�شحية" يف اأعقاب عملية ق�شائية اأو اإدارية. وهذا الو�شف الر�شمي 

يكفل لل�ش��خ�ص ال�ش��حية عدداً من المتيازات واأوجه احلماية. لكن يف وليات ق�شائية اأخرى ُيعطى م�شطلح ال�شحية 

مدلوًل اأو�شع ول ي�شتلزم اأي �شروط قانونية/اإدارية.

ويف بع�ص الوليات الق�ش��ائية يقت�ش��ر م�شطلح "ال�شاهد" على ال�شخ�ص الذي يديل ب�شهادة اأمام املحكمة، بينما جند اأن 

وليات ق�شائية اأخرى ت�شتخدم هذا امل�شطلح يف و�شف ال�شخ�ص الذي لديه معلومات عن اجلرمية عالوة على ال�شخ�ص 

الذي يقدم اأقواًل مكتوبة اأو يديل ب�شهادة اأمام املحكمة.

ومن غري املمكن �ش��ياغة منيطة مقابالت �شخ�ش��ية توائم بدقة كل نظام قانوين موجود يف العامل. لذا قد يكون عليك اأن 

ع بع�ص املعلومات الواردة يف هذه النميطة وفق نظامك القانوين الداخلي. تطوِّ

واأياً كانت امل�ش��طلحات الدقيقة امل�شتخدمة يف ت�شريعاتك وهيكل تلك الت�شريعات فاإن هذه الإر�شادات تتناول يف املقام 

الأول املواقف التي تنطوي على اأنا�ص ت�شتبه اأنت يف اأنهم قد تعر�شوا لالجتار بهم وحتتاج اأنت اإىل اأن جتري معهم مقابالت 

�شخ�ش��ية لعلهم يدلون فيها باأقوال تت�ش��م بعمق وجودة ت�ش��لح معهما لأن ُت�شتخدم اأدلًة تقدم يف الدعاوى املرفوعة اأمام 

املحاك��م. وحت��ى اإذا مل ُت�ش��تخدم تلك املعلومات اأمام املحاكم فاإن هذا النهج يكفل لك اأف�ش��ل فر�ص احل�ش��ول على 

معلومات رفيعة اجلودة ميكن ا�شتخدامها يف جمابهة اأن�شطة الجتار بالب�شر.

اإن اإجراء مقابالت �شخ�ش��ية مع �ش��حايا حمتملني كجزء من عمليات فرز اأويل ميداين يختلف يف نواح كثرية عن اإجراء 

مقابالت �شخ�شية بغر�ص جمع اأدلة، واإن تكن بني هذين النوعني من املقابالت اأ�شياٌء م�شرتكة كثرية.

ويف بع�ص الوليات الق�شائية حتتاج القرارات املتعلقة باإعطاء �شخ�ص �شفة ال�شحية اإىل اتباع نهج َي�شتخدم هيكاًل خا�شاً. 

اإن اإعطاء �ش��فة ال�ش��حية قد يتعلق على وجه التحديد بالجتار بالأ�شخا�ص )كاأن يكون مثاًل جزءاً من اآلية مرجعية وطنية 

تخ�ص �ش��حايا هذا الجتار( اأو كممار�ش��ة تخ�ص كل اأ�ش��كال اجلرائم يف تلك الوليات الق�ش��ائية. ومرة اأخرى نقول اإنه 

�ش��حيح اأن هناك اأ�ش��ياء م�شرتكة كثرية بني هذه املقابالت ال�شخ�شية واملقابالت ال�شخ�شية الرامية اإىل جمع اأدلة اإل اأننا 

اإزاء �شنفني من املقابالت ل �شنف واحد.

وحتى اإذا مل يكن هدف املقابلة الأول هو اإر�شاء اأ�شا�ص لدليل يقدم اأمام املحكمة فاإنه ينبغي لك اأن تكون متاأهباً ملواجهة 

د املقابلة على نحو يجعلها حتظى بقبول نظامك القانوين. فمثاًل قد يرغب الدفاع يف معرفة ما قيل  كل الحتمالت واأن تعِّ

اأثناء املقابلة ال�شخ�شية املتعلقة بعملية الفرز الأويل امليداين واأثناء املقابالت ال�شخ�شية الرامية اإىل البت يف م�شاألة اإعطاء 

ال�شخ�ص �شفة ال�شحية واأثناء املقابلة ال�شخ�شية املتعمقة الرامية اإىل جمع اأدلة.

اإن الو�شع الأمثل هو اأن يتوىل خرباء مدربون تدريباً متخ�ش�شاً اإجراء املقابالت ال�شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص. 

وعادًة ما تت�ش��من الوحدات الت�شغيلية التي لديها مثل هوؤلء املوظفني املدربني حمققني متخ�ش�شني يف اجلرائم اجلن�شية 

ووحدات متخ�ش�شة يف اإ�شاءة املعاملة املن�زلية واإ�شاءة معاملة الأطفال.

وهذه الوثيقة �شاحلة لأن ُت�شتخدم بثالث طرائق رئي�شية.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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فهي اأوًل تزود منفذي املقابالت املدربني باإر�ش��ادات حمددة ب�ش��اأن م�شائل جتدر مراعاتها عند اإجراء مقابالت مع �شحايا 

الجتار بالأ�شخا�ص. ويجدر الت�شديد على اأن هذه الوثيقة لن تزيل احلاجة اإىل توفري تدريب كامل للمتخ�ش�شني يف اإجراء 

تلك املقابالت رغم اأنها تلقي نظرة عامة على تقنيات معينة بغية ت�ش��ليط ال�شوء على النقاط املحددة التي تتعلق بالجتار 

بالأ�شخا�ص.

وهذا يقودنا اإىل ال�ش��تخدام املق�ش��ود الثاين. ف�ش��حيح اأن الأمل هو اأن تقت�شر ال�ش��تعانة يف هذا ال�شدد على املوظفني 

املدربني وحدهم اإل اأن هناك اإقراراً باأن هذا الأمل قد ل يتي�ش��ر حتقيقه، لأ�ش��باب متنوعة، يف بع�ص الأماكن. وهنا ميكن 

ا�شتخدام هذه الوثيقة يف توفري اإر�شادات ملوظف حمنك، من موظفي هيئات اإنفاذ القوانني، مكلف باإجراء املقابالت لكنه 

قد ل يكون تلقى تدريباً متخ�ش�ش��اً ذا �ش��لة. ويجب الت�شديد على اأن هذا لي�ص باحلل املثايل لكنه قد ي�شاعد على جتنب 

اأ�شق امل�شاكل املقرتنة بال�شتعانة يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص باأفراد غري مدربني كما اإنه يزيد من فعالية تلك املقابالت.

واأخرياً قد تكون هذه الوثيقة مفيدة للذين يتولون اإدارة التحقيقات وتوجيه دفة املقابالت. فاأثناء اإعداد تلك الوثيقة ن�شاأ 

مو�شوع دويل م�شرتك متثل يف اأن مديري التحقيقات ل يدركون التعقيدات املتعلقة باملقابالت التي جترى يف اإطار ق�شايا 

الجتار بالأ�شخا�ص. ومن العواقب الرائجة لعدم الإدراك هذا اأن املديرين ي�شغطون على منفذي املقابالت مطالبني اإياهم 

بالإ�ش��راع باإجرائها، الأمر الذي قد تكون له انعكا�ش��ات خطرية على التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�ش��خا�ص. اإن بو�شع 

ه��ذه الوثيقة اأن تعطي مدي��ري تلك التحقيقات فكرة عميقة عما تنطوي عليه تلك التحقيقات مبا ي�ش��اعد على تخطيط 

�شيغ جديدة واإدارة الأعمال اليومية ملنفذي املقابالت.

تبداأ هذه النميطة ب�ش��رح بع�ص الأ�ش��باب التي من اأجلها تختلف املقابالت التي جترى يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص عن 

مقابالت كثرية اأخرى.

ويتناول ق�شمها التايل الكيفية التي ينبغي بها تخطيط تلك املقابالت. والأ�شا�ص الذي يقوم عليه هذا اجلزء من النميطة 

هو وجوب اعتبار جميع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص �شهوداً م�شت�شعفني.

وبعد ذلك تعرج النميطة اإىل مو�ش��وع اإجراء مقابلة �شخ�ش��ية مع �شاهد يف ق�ش��ية اجتار باأ�شخا�ص. ف�شحيح اأن املقابالت 

ال�شخ�ش��ية التي جترى مع �شهود م�شت�شعفني يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�شخا�ص يكون لها نف�ص هيكل اأي مقابالت جترى مع 

�ش��هود م�شت�ش��عفني اإل اأن هناك عدة اختالفات ب�ش��اأن كيفية )و�ش��بب( اإجراء املقابالت املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص. 

وتت�شمن جميع اأجزاء هذا الق�شم مالحظات نوعية حتدد تلك الختالفات وت�شدي امل�شورة ب�شاأن كيفية التاأقلم مع تلك 

الختالفات.

كما تقدم تذييالت النميطة بع�ص املواد الداعمة التي قد ترغب اأنت يف ا�شتخدامها عملياً.

فاملرفق األف يعطي قائمة مرجعية مبجالت توجيه الأ�شئلة يف املقابالت التي جترى مع �شهود الجتار بالأ�شخا�ص، وتتعلق 

تلك الأ�شئلة باأ�شواق املن�شاأ واملعرب واملق�شد، وكذلك مبراحل التجنيد والنقل وال�شتغالل، وبالعمليات التجارية املتعلقة 

بالجتار بالأ�شخا�ص.

ويت�ش��من املرفق باء قائمة مبا ينبغي )مثالياً( اأن يح�ش��ل عليه حمققو ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص من طالئع املت�شدين عند 

نقل الق�شية اإليهم.

اأما املرفق جيم فيت�ش��من بع�ص الإر�ش��ادات املحددة للم�ش��وؤولني عن التخطيط ال�شرتاتيجي للمقابالت التي جترى مع 

ال�شحايا-ال�شهود يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص.

3 النميطة 8: اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً 



اأهداف املقابالت ال�شخ�شية

يتمثل الهدف النهائي لأي مقابلة �شخ�ش��ية جترى ب�شدد اأن�ش��طة اإنفاذ القوانني يف احل�شول على رواية دقيقة. وين�شحب 

هذا القول على املقابالت التي جترى مع ال�ش��حايا وال�ش��هود الآخرين وامل�ش��تبه فيهم. وهنا ل تختلف املقابالت املتعلقة 

بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص عن اأي نوع اآخر من اأنواع املقابالت.

اإل اأن اأي حمقق حمنك يعرف اأن احل�ش��ول على رواية دقيقة كثرياً ما يكون هدفاً �ش��عب املنال عملياً. وتطرح املقابالت 

املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص، خا�شة ما ينطوي منها على �شحايا، عدداً من التحديات التي يجب عليك اأن تدركها حتى 

تزيد اإىل اأق�شى حد من فر�ص ح�شولك على رواية تعرب تعبرياً كاماًل عما حدث.

ما هي خ�شو�شيات ق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص؟

يندر اأن جتد يف اأي نوع اآخر من التحقيقات نف�ص عدد وطائفة خدمات الدعم املطلوبة يف التحقيقات املتعلقة بق�شايا الجتار 

بالأ�شخا�ص. فهنا قد يكون املطلوب هو توليفة من خدمات الإعا�شة والدعم الطبي والتوجيه والرتجمة، عالوة على توفري 

امللب�ص واملاأكل، والتخطيط لإعادة ال�ش��حايا اإىل بلد من�ش��ئهم. وهذه هي طائفة خدمات الدعم التي ينبغي التح�شب لها 

يف مرحلة التخطيط وتنفيذها من حلظة توا�شلك مع �شحايا حمتملني متهيداً لإجراء مقابالت �شخ�شية معهم. فهذا اأمر ل 

ميكن اإرجاوؤه اإىل نهاية مقابلة �شخ�شية اأو �شل�شلة مقابالت �شخ�شية. ولي�ص من ال�شهل تدبري هذا النوع من الدعم، وكلما 

ذ على الأقل بع�ص اخلطوات  ��رت بتدبريه كان ذلك اأف�ش��ل. ومن غري املرجح اأن يكون هناك تعاون وثق��ة اإىل اأن َتتخِّ َبكَّ

على طريق تدبري هذا الدعم واإبالغ ال�شهود/ال�شحايا مبا مت تدبريه من اأجلهم.

وعليك اأن تعلم اأن من غري املرجح اأن تكون لديك ق�ش��ية ما مل يكن هناك تعاون يقدمه ال�ش��حايا و�شهادات يدلون بها. 

وينبغي عدم اخللط بني ذلك وبني اعتبار �ش��هادة ال�ش��حايا الدليَل الوحيد الذي متلكه يف ق�ش��يتك. فكل ما يقال لك 

ينبغي تاأكيد �شحته اأو ا�شتكماله باأق�شى قدر ميكنك جمعه من ال�شهادات الأخرى والأدلة املوثقة.

تغيري االأقوال

تتغري الأقوال اأثناء املقابالت ال�شخ�ش��ية التي جترى مع �ش��حايا كل اأنواع اجلرائم. اإل اأن��ه لوحظ اأن تغيري الأقوال التي 

يديل بها �ش��حايا جرائم الجتار بالأ�شخا�ص اأثناء املقابالت ال�شخ�شية ميثل ظاهرة �شائعة جداً. و�شحيح اأن هذه املالحظة 

ت�شتند اإىل حد كبري على اأدلة مروية اإل اأن املحققني يف �شتى اأرجاء العامل داأبوا على اإبدائها.

اإن تغيري الأقوال ي�ش��كل خماطر جلية جداً تواجه اأية حماكمة حمتملة. فما اأ�شهل اأن ي�شف دفاع املتهم ال�شخ�َص الذي 

يغري روايته بالكاذب، مما يقو�ص م�شداقية �شهادته.

تقييم ذاتي

ما هو الهدف العام لأي مقابلة �شخ�شية جتريها هيئات اإنفاذ القوانني؟

كيف ميكنني اأن اأطبق هذا الهدف على املقابالت ال�شخ�شية التي جترى مع �شحايا-�شهود يف ق�شايا اجتار باأ�شخا�ص؟

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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واأ�ش��باب تغيري الأقوال معقدة جداً. وهي م�ش��روحة ببع�ص التف�ش��يل يف هذه النميطة لكنها م�ش��روحة بقدر اأكرب من 

الإ�شهاب يف موا�شع اأخرى من هذه الوثيقة، كما يف النميطة 3 املعنونة "ردود الفعل النف�شية ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص" 

والنميطة 4 املعنونة "طرائُق ال�شيطرة امل�شتخدمُة يف الجتار بالأ�شخا�ص".

ويف ح��ني اأن الأقوال قد تتغ��ري لأن الرواية غري حقيقية ينبغي األ يغيب اأبداً عن ذهن املحققني اأن من املمكن اأن تكون 

هناك م�شائل معينة مرتبطة بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص. فمن املمكن اأن يكون ال�شحايا ما زالوا يعانون من الختالل الذي 

يعقب ال�شدمات النف�شية اأو اأن يكونوا متورطني ب�شبب التهديد اأو الرتويع اأو اأي ظروف مناوئة اأخرى. لذا من املهم جداً 

األ ينظر املحققون اإىل هذه التغيريات يف الأقوال على نحو موغل يف التب�ش��يط واأن يفرت�ش��وا اأن ال�ش��خ�ص كاذب اأو اأنه 

اإذا كان جزء من اأقواله غري �ش��حيح اأ�ش��بحت بقية اأقواله كاذبة تلقائياً. فكل قول من الأقوال ينبغي التحقق منه وتاأكيد 

�شحته قدر الإمكان بو�شائل اأخرى.

ما من �شحية ت�شبه متاماً الأخرى، وقد جتد اأن ال�شخ�ص الذي تعتقد اأنه �شحية يعطيك رواية دقيقة متاماً ل تتغري اأبداً. اإل 

اأن الأكرث �شيوعاً، فيما يبدو، هو اأن ي�شوب الروايات قدر ما من الت�شارب. وهذا هو ال�شبب الذي من اأجله حتتاج الأدلة 

امل�شتقاة من املقابالت ال�شخ�شية اإىل ما يوؤكد �شحتها.

عملية االجتار باالأ�شخا�ص

اإن الجت��ار ه��و عملية جتارية وهو كذلك عملية اإجرامية. من هنا نقول اإن معاقبة مرتكبي هذه اجلرائم اأمر هام لكن اإذا مل 

يكن هناك م�ش��ا�ص بالعملية التجارية مل يكن للعقوبة �ش��وى تاأثري �شئيل على �ش��بكات الجتار بالأ�شخا�ص. وعليك اأن 

تظل دائماً متنبهاً مل�شاألة ما اإذا كانت املقابلة ال�شخ�شية ميكن اأن تف�شي اإىل ق�شية را�شخة الأركان تنظر فيها املحكمة. وقد 

ت�شطر يف بع�ص الأحيان اإىل اأن تفكر يف عدم ت�شعيد الأمور باإحالة الق�شية اإىل املحكمة اإذا �شعرت اأن الأدلة املتاحة لك 

ل ت�شتطيع اأن ت�شوغ هذا الإجراء، واإمنا اأن تفكر يف ا�شتخدام اأقوال ال�شحايا يف و�شع نهوج ا�شتخبارية ا�شتباقية اإرباكية.

عليك اأن توا�شل تقييم خماطر ما يقوله لك ال�شهود. فقد يعني ما يقولونه وجوب اتخاذ اإجراءات فورية من اأجل حماية 

�شرهم اأو اأ�شدقائهم اأو �شحايا اآخرين.
ُ
اأ

وقد يلزم اتخاذ اإجراءات داخل حدود بلدك و/اأو يف اأماكن موجودة يف بلد اأجنبي يكون بلد من�ش��اأ و/اأو بلد معرب و/اأو 

بلد مق�شد.

تعليق �شاقُه اأحد املحققني

يف دورة تدريبية موجهة اإىل املحققني يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص اأدىل حمقق حمنك باملالحظة التالية:

"عندما اأحقق يف تلك الق�ش��ايا اأ�ُش��كُّ يف الروايات الزاخرة بالتفا�ش��يل التي تروى يل بت�شل�شل من بداية الأحداث اإىل 
نهايتها دون اأن ُيدخل عليها اأبداً اأي تغيري اأكرث مما اأ�ُش��كُّ يف الروايات التي تتنقل دون ت�شل�ش��ل بني الأحداث وت�ش��وبها 

ثغرات وتتغري عدة مرات"

ينبغي عدم تاأويل هذا الكالم على اعتبار اأنه يعني اأن الروايات املت�ش��قة هي دائماً روايات م�ش��بوهة، واإمنا ينبغي اأن ُيفهم 

منه اأن تغيري الأقوال لي�ص بال�شرورة موؤ�شراً على وجود خداع يف الواقع العملي.
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اللغة

قد ل يكون كثري من ال�شحايا-ال�ش��هود املحتملني يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�شخا�ص يتحدثون لغة املحققني، مما يعني �شرورة 

ال�شتعانة مبرتجمني �شفويني. وهذا الأمر غري قا�شر على ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص لكن من املرجح اأنه اأكرث �شيوعاً فيها.

وتت�ش��من النميطة 10 املعنونة "ال�ش��تعانة مبرتجمني �ش��فويني يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�ش��خا�ص" اإر�ش��ادات 

م�شتفي�شة ب�شاأن ال�شتعانة باملرتجمني ال�شفويني يف تلك الق�شايا.

الثقافة

اإن تلبية املتطلبات الأ�شا�ش��ية لثقافة ال�شخ�ص اأمر هام مل�ش��اعدته على ال�شعور بال�شرتخاء والراحة والرغبة يف معاونتك. 

وتت�شمن تلك املتطلبات الأ�شا�شية اأ�شياء معينة مثل املاأكل وامللب�ص وال�شعائر الدينية. ولدى كثري من املحققني خربة يف 

التعامل مع تلك املتطلبات، لكن من املحتمل اأن يكون هناك اختالف يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص يتمثل يف احتمال 

اأن يكون ال�شهود منتمني اإىل جمتمعات اأو ثقافات غري ماألوفة للمحقق حتى اأنه ل يعرف ما اإذا كان من ال�شروري اتخاذ 

مزيد من الرتتيبات اأو اتخاذ ترتيبات اأخرى. 

جربت على ممار�شة الدعارة قد جلبت اخلزي والعار على 
ُ
�شر اأن املراأة التي اأ

ُ
ففي ق�ش��ايا ال�شتغالل اجلن�ش��ي قد تعترب الأ

�ش��ر. وحتى اإذا كانت املراأة قد تعر�ش��ت للخداع اأو التهديد فمن املرجح اأن ي�ش��تبد بها قلق �ش��ديد من اأن يعلم 
ُ
تلك الأ

اأفراد اأ�شرتها واأ�شدقاوؤها مبا حدث لها. 

الثقة

الثقة اأمر مطلوب توافره دائماً بني املحقق وال�ش��اهد، خا�ش��ة عندما يكون ال�شاهد �ش��حية اأي�شاً. ويف التحقيقات املتعلقة 

بالجتار بالأ�شخا�ص ميكن اأن يكون نيل هذه الثقة �شعباًَ جداً يف حني يكون فقدانها �شهاًل لعدد من الأ�شباب.

فقد يعتقد ال�ش��هود اأن وكالت اإنفاذ القوانني وال�شباط فا�شدون ب�شبب ما لدى هوؤلء ال�شهود من جتارب عامة �شابقة و/

اأو ب�ش��بب احتمال تورط �ش��باط تلك الهيئات يف الجتار بهم و/اأو لأن املتجرين بهم قالوا لهم اإن العاملني يف ال�ش��رطة 

فا�شدون.

االإيذاء وال�شدمات النف�شية

ق��د يكون جزء كبري من ال�ش��حايا عانوا من اإ�ش��اءة املعاملة ملدة طويلة قبل الجتار بهم، مما ق��د يكون قد ولَّد لديهم خربة 

�شئيلة يف الثقة بالآخرين. 

اإن لعملي��ات الإيذاء يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص عدداً من العواقب ال�ش��ديدة جداً على ال�ش��حايا، وهذه العواقب 

م�ش��روحة بالكامل يف النميطة 3 املعنونة "ردود الفعل النف�ش��ية ل�ش��حايا الجتار بالأ�ش��خا�ص". وم�ش��توى ال�شدمات 

ال�شخ�شية هنا يختلف عن معظم الق�شايا الأخرى )حتى يف الكثري من التحقيقات املتعلقة باجلرائم اجلن�شية(. وتف�شي 

تلك ال�شدمات النف�شية اإىل م�شاكل يف احل�شول على روايات دقيقة، مما يقت�شي يف اأحيان كثرية اأن ت�شتغرق املقابالت 

ال�شخ�شية فرتة اأطول مما هو معتاد يف التحقيقات اجلنائية الأخرى. فقد يعني ال�شعور بال�شياع الناجت عن الإيذاء اأو حمنة 

العي�ص يف مكان غري ماألوف اأن ال�شهود غري قادرين على اأن يحددوا بو�شوح اأين وقعت اجلرائم اأو اأين توجد اأماكن هامة 

ت�شمنتها اأقوالهم.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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نظم العدالة اجلنائية

ت�شع بع�ص القوانني والنظم اجلنائية يف �شتى اأنحاء العامل قيوداً �شارمة جداً على طول املدة التي يجوز خاللها اإبقاء ال�شخ�ص 

قيد التوقيف دون توجيه تهمة اإليه، ففي بع�ص الأماكن ل تتجاوز تلك املدة �ش��ت �ش��اعات. وهذا ميكن اأن يثري م�ش��اكل 

جمة اأمام املحققني، خا�ش��ة عندما يكون امل�شتبه فيه قد احُتجز وقت انت�شال ال�شحية. وقد متاَر�ص �شغوط على التحقيقات 

من اأجل احل�ش��ول من ال�ش��اهد اأو من ال�ش��حية على اأقوال تدعم التهمة. اإل اأن من غري املرجح اأن يكون �ش��حايا الجتار 

ل عليها متاماً يف غ�شون مهلة زمنية ق�شرية  بالأ�ش��خا�ص )خا�ش��ة بغر�ص ا�شتغاللهم جن�شياً( قادرين على الإدلء باأقوال يعوَّ

جداً. ولهذا ال�شبب يكون ا�شتخدام مهلة تفكري حيوياً يف بع�ص الوليات الق�شائية عندما تكون تلك املهلة متاحة.

االأقارب واالأ�شدقاء

قد يكون املتجرون يعرفون اأقارب ال�ش��حية )اأو قد يكونون هم اأقارب ال�ش��حية(. والتهديدات الفعلية واملت�شورة ت�شيع يف 

جرائم الجتار بالأ�شخا�ص اأكرث مما ت�شيع يف غريها. وينتج عن ذلك احتمال اأن ميانع �شحايا-�شهود تلك اجلرائم يف التعاون 

اأثناء املقابالت ال�شخ�شية.

املال

اإن معظ��م ال�ش��هود الذين جتري معهم مقابالت �شخ�ش��ية لن يفقدوا ماًل اإذا كانت الق�ش��ية التي حتقق فيها �ش��تعر�ص 

على املحكمة، لكن يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص ترتفع احتمالت فقدانهم ماًل لأنه ما اأن يهجر ال�ش��اهد �شبكة الجتار 

�شر يف بلد من�شاأ 
ُ
بالأ�شخا�ص حتى ينقطع عنه اأي دخل. وحتى اإذا كان هذا الدخل �شئياًل جداً فقد يكون كافياً لإعالة اأ

�شر اأوقاتاً ع�شرية اإذا انقطع عنها هذا الدخل. اإن ال�شحايا ل يوافقون على الجتار 
ُ
ترتفع فيه قيمة هذا الدخل. وقد تواجه الأ

بهم لكن قد يكونون واقعني يف ورطة �شعبة جداً اإذ عليهم اأن يختاروا بني التعاون معك وفقدان دخلهم ال�شئيل.

اإن ا�ش��تعباد املدين باأ�ش��كاله املختلفة �شائع يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�ش��خا�ص وقد تكون انعكا�شاته غري قا�شرة 

�شر ال�ش��حايا وقادرين على اإيذائهم اإذا مل ي�شدد ال�شحايا ديونهم. 
ُ
على ال�ش��حايا اأنف�ش��هم: فقد يكون املتجرون يعرفون اأ

وميكن اأن يكون لهذا التهديد، ال�شريح اأو ال�شمني، تاأثري قوي على ال�شيطرة على ال�شحية نادراً ما ي�شادفه املرء يف اأنواع 

التحقيقات الأخرى.

و�شع االإقامة

احتمالت اأن يكون �ش��حايا و�شهود ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص مقيمني يف بلد اإقامة غري �شرعية هي احتمالت اأرجح من 

ل لهم اأنها ت�ش��اعدهم على البقاء يف البلد مدة 
َّ
مثيالته��ا يف معظ��م التحقيقات العامة. وهناك خطر اأن يقولوا اأ�ش��ياء ُيخي

اأط��ول، مما يزيد من تعقيدات تقييم مدى دقة روايات ال�ش��هود. وعندما تك��ون الرواية موؤلفة من وقائع حقيقية فقد تكون 

�شفة ال�شحية

يتوقف اإعطاء �ش��فة ال�شحية يف بع�ص البلدان على تعاون ال�شخ�ص مع نظام العدالة اجلنائية: فاإذا مل يتعاون مل ينظر اإليه 

باعتباره �ش��حية. وقد يكون البت يف م�ش��األة ما اإذا كان ال�ش��خ�ص متعاوناً اأو غري متعاون مطلوباً يف مرحلة مبكرة جداً من 

التحقيق، وهذا اأمر قد تكون له عواقب خطرية بالن�ش��بة لل�ش��حية، ذلك اأنه اإذا مل يو�ش��ف ال�شخ�ص باأنه �شحية مل يكن 

موؤهاًل للتمتع بتدابري دعم هامة.
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ق، وهذا ال�ش��يناريو يفتح الباب اأمام اإمكانية اأن يدعي الدفاع اأن ال�ش��اهد قد كذب ب�ش��بب  اأحداثها اأفظع من اأن ُت�ش��دَّ

رغبته يف البقاء يف البلد.

وينبغي بذل كل جهد ممكن من اأجل تاأكيد �ش��حة تفا�ش��يل الرواية بوقائع مادية وحتديد هوية ال�ش��خ�ص الذي تتحدث 

اإليه. وقد يكون ذلك اأمراً �شاقاً جداً خالل املهلة الزمنية ال�شيقة التي يرجح اأن تتاح اأمامك.

االإعا�شة

قد يحتاج ال�ش��هود يف ق�ش��ايا معينة، مثل العنف والعتداء املن�زليني، اإىل دعم من اأجل تدبري �ش��بل الإعا�شة، لكن يف 

معظم احلالت يعود ال�ش��هود اإىل بيوتهم دون احلاجة اإىل اأي م�ش��اعدة يف هذا ال�شدد من جانب هيئات اإنفاذ القوانني اأو 

غريها من الوكالت. اأما يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص فمن غري املرجح اأبداً اأن يكون ذلك ممكناً. فهنا تكون هناك حاجة 

اإىل خدم��ات دعم لتدب��ري ماأوى اآمن ودعم اجتماعي. ومن املرجح اأي�ش��اً اأن تكون هيئات اإنف��اذ القوانني مطاَلبة بتقدمي 

م�شاعدة ب�شاأن الإعادة اإىل الوطن.

بوجه عام يكون املتجرون هم الذين يوفرون ل�ش��حايا الجتار بالأ�ش��خا�ص �شبل الإعا�ش��ة وي�شيطرون عليها. وعندما ل 

ي�ش��يطر املتجرون �ش��يطرة مبا�شرة على �شبل الإعا�شة يكون من املرجح اأنهم يعرفون مكان اإقامة ال�شحايا. لذا ي�شتحيل 

عل��ى ال�ش��حايا )اأو غريهم من ال�ش��هود( اأن يعودوا اإىل املكان ال��ذي كانوا يقيمون فيه بعد اإجراء مقابالت �شخ�ش��ية 

معهم اأو بعد اإدلئهم باأقوالهم. ومن هنا ينبغي اأن تتوافر لدى م�شوؤويل هيئات اإنفاذ القوانني املعارف واملهارات الالزمة 

لتزويد هوؤلء ال�ش��حايا ب�شبل اإعا�شة اآمنة اأو اأن تتوافر لديهم القدرة على اإحالة هوؤلء ال�شحايا اإىل جهة تقدم خدمات 

اإعا�شة اآمنة. وميكن الطالع على اإر�شادات تتعلق بالعتبارات الواجب مراعاتها عند تزويد ال�شهود ب�شبل الإعا�شة يف 

النميطة 12 املعنونة "حماية وم�شاعدة ال�شحايا-ال�شهود يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص". 

ال�شن

يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص قد ل يذُكر ال�شحايا �شنهم ال�شحيح لأ�شباب متنوعة. وعدم ذكر ال�شن ال�شحيح ميكن اأن 

يعقد احلالة اإذ ُيثقُلها بعمليات معينة يت�شح فيما بعد األ �شرورة لها، كما اإنه يزيد من �شعوبة حتديد هوية ال�شحايا وي�شبب 

ت�شارباً ملحوظاً يف اأقوال ال�شحايا ميكن للدفاع اأن ي�شتغله يف مرحلة لحقة. 

قد ت�شتطيع اأن حتدد ال�شن بفح�ص وثائق الهوية واإجراء حتريات يف مكان املن�شاأ، اأو قد ت�شطر اإىل ا�شتخدام تقنيات معينة، 

مثل الفح�ص الطبي وفح�ص الأ�شنان. فاإذا جلاأت اإىل ا�شتخدام تقنيات طبية كان عليك اأن تفعل ذلك وفقاً للت�شريعات 

املعم��ول بها لديك ومبوافقة ال�ش��حية. ومن النتائ��ج الأخرى املرتتبة على ذلك اأنك قد ت�ش��تخدم عن غري علم الإجراء 

اخلاطئ اأثناء املقابلة ال�شخ�شية مع ال�شحايا مما يفقد اأقوالهم قيمتها كاأدلة تقدم اإىل املحكمة.

اجلرائم اجلن�شية

قد تختلف اجلرائم اجلن�شية يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص عن جرائم اأخرى تبدو مماثلة لها، وذلك من عدة نواح. فالإيذاء 

الطويل الأجل، وما ينجم عنه من �ش��دمة نف�ش��ية �ُشرحت يف اجلزء ال�ش��ابق من هذه النميطة ويف منائط اأخرى، ل يعدو 

اأن يكون �ش��وى �ش��بب واحد من اأ�شباب هذا الختالف. وقد حتدث م�شاعفات اأي�شاً ب�شبب عدد املرات التي تعر�شت 

فيها ال�شحية لالغت�شاب والعتداء اجلن�شي. وقد تعود الإ�شابات وغريها من الأدلة اإىل جرائم ارُتكبت منذ وقت طويل 

م�شى، ويف بلدان اأخرى اأحياناً. 

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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وينبغي اأن يتوىل ممار�ص طبي مدرب على التحليل اجلنائي فح�ص �صحايا ال�صتغالل اجلن�صي حتى يتو�صل، قدر الإمكان، 

اإىل تاأكيد مادي ل�صحة اأقوال ال�صحايا. كما قد ت�صفر الفحو�ص الطبية عن اأدلة مادية مل يحدثك ال�صحايا عنها خ�صية ما 

يت�صورونه من و�صم لهم واإحراج. وينبغي اأن جترى تلك الفحو�ص وفقاً للت�صريعات املعمول بها لديك ومبوافقة ال�صحية.

ملزي��د من الإر�ص��ادات ب�صاأن الفح�ص التحليلي اجلنائي انظر النميطة 7 املعنون��ة "فح�ص م�صرح اجلرمية والأدلة املادية يف 

التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�صخا�ص".

مفاهيم املقابالت ال�صخ�صية

عني )�صواء كانوا بالغني اأم اأطفاًل(  اإن تطبيق املمار�صات اجليدة عند اإجراء مقابالت �صخ�صية مع �صهود م�صت�صعفني وُمروَّ

نه��م م��ن تقدمي اأف�صل ما لديهم م��ن اأدلة يف الدعاوى اجلنائية. اإل اأنه ل بد ملوظف��ي ال�صرطة والوكالت الجتماعية  ميكِّ

والدعاء والدفاع وم�صوؤويل املحاكم اأن يراعوا الظروف الفردية لكل �صاهد من ال�صهود وما اأبداه كل منهم من احتياجات 

ورغب��ات. ل��ذا ل ينبغي النظر اإىل ما يلي على اأنه قائمة مرجعية يجب التقيد بها عل��ى نحو �صارم واإمنا ينبغي النظر اإليها 

كاأداة مفيدة يف تخطيط وتوجيه املقابالت ال�صخ�صية التي جترى مع ال�صهود يف ق�صايا الجتار بالب�صر.

ويجم��ع هذا الق�صم بني مفهومني للمقاب��الت ال�صخ�صية: النموذج PEACE واملبادئ التوجيهي��ة ب�صاأن التو�صل اإىل 

اأف�صل اأدلة. 

اإن النموذج PEACE هو منوذج خا�ص باملقابالت ال�صخ�صية ي�صتخدم يف عدد من البلدان يف �صتى اأنحاء العامل وي�صلح 

للتطبيق عند اإجراء مقابالت �صخ�صية مع املت�صبه فيهم وال�صهود وال�صحايا.

وكلمة PEACE هي خمت�صر اإجنليزي يدل على ما يلي:

)Planning and Preparation( التخطيط والإعداد

)Engage and Explain( التعامل وال�صرح

)Account( الرواية

)Closure( الإنهاء

)Evaluate( التقييم

ويعط��ي املوجز التايل ملحة اأ�صا�صية ع��ن هذه امل�صطلحات. وهي م�صروحة بقدر اأكرب م��ن التف�صيل يف مو�صع لحق من 

النميطة.

      تقييم ذاتي

اذك��ر بع�ص الفوارق الرئي�صية بني املقابالت ال�صخ�صية التي جترى م��ع ال�صحايا املحتملني يف جرائم الجتار بالأ�صخا�ص، 

الذين يحتمل اأن يكونوا �صهوداً اأمام املحاكم، واملقابالت ال�صخ�صية التي جترى يف اأ�صكال اجلرائم الأخرى.

9 النميطة 8: اإجراء مقابالت �صخ�صية مع �صحايا الجتار بالأ�صخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �صهوداً 



التخطيط واالإعداد

التخطيط والإعداد يغطيان جوانب كثرية من املقابالت. وقد تتطلب املقابالت التي جترى يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص 

قدراً اأكرب من التخطيط مقارنًة باملقابالت الأخرى، مثل ال�ش��تعانة مبرتجمني �ش��فويني وتوفري الدعم الجتماعي و�شبل 

الإعا�شة.

التعامل وال�شرح

يف هذه املرحلة تن�ش��اأ العالقات. فالتعامل يعني تكوين عالقة اأو ات�ش��ال بال�ش��خ�ص الذي جترى معه املقابلة. اأما ال�شرح 

فيمكن اأن يكون م�شتفي�ش��اً جداً، خا�ش��ة يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص. وينبغي عادًة اأن يقال لل�شحايا ما �شيحدث اأثناء 

املقابلة، والكيفية التي ميكن بها ا�شتخدام املعلومات التي �شت�شفر عنها املقابلة، وما هي حقوق ال�شحايا. 

الرواية

تكمن املرحلة الأولية يف احل�ش��ول على رواية م�شرت�شلة من ال�شخ�ص الذي جترى معه املقابلة. وهو ما يعرف اأحياناً با�شم 

"التداعي احلر". ويتبع َمن يجري املقابلَة هذا النهَج بتو�شيع نطاق الرواية وا�شتي�شاح جوانبها. ويف مقابالت كثرية تكمن 
املرحلة النهائية يف ا�شتعرا�ص اأي اأوجه ت�شارب ت�شوب الرواية وتوجيه اأ�شئلة ب�شاأنها.

االإنهاء

يف هذه املرحلة يجوز تلخي�ص م�ش��مون امل�قابلة، وُتف�ش��ح اأمام ال�ش��حية فر�ش��ُة اإ�ش��افة اأي �ش��يء، وتبلَّغ ال�شحية مبا 

�شيحدث لحقاً. 

التقييم

عن��د اإنهاء املقابلة ينبغ��ي تقييمها ملعرفة مدى بلوغ مراميها واأهدافها والكيفية التي �ش��توؤثر به��ا املعلومات اجلديدة 

امل�ش��تقاة من املقابلة على التحقيق والكيفية التي �ش��ارت به��ا جمريات املقابلة عموماً واأوجه التح�ش��ني التي ميكن 

اإدخالها.

وعندم��ا يكون م��ن يجري مقابلة جزءاً من فريق وا�ش��ع ينبغ��ي اأن يتم التقييم بالتعاون مع اأع�ش��اء ه��ذا الفريق ذوي 

ال�شلة. 

التو�شل اإىل اأف�شل اأدلة

عني.  يعطي نهج التو�ش��ل اإىل اأف�شل اأدلة اإر�شادات ب�ش��اأن كيفية اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شهود م�شت�شعفني وُمروَّ

وهو ي�ش��تخدم بوجه عام لإجراء مقابالت مع �ش��حايا اجلرائم اخلطرية، مثل اجلرائم اجلن�ش��ية والعتداءات اخلطرية. 

وينبغي ا�ش��تخدام هذا النهج يف املقابالت ال�شخ�ش��ية املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص، وهو �شالح للتطبيق يف كل مرحلة 

من مراحل املقابلة.

ويرجى مالحظة اأن كل �شحايا الجتار بالب�شر يعتربون �شهوداً م�شت�شعفني.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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التخطيط واالإعداد للمقابالت ال�شخ�شية

اأهمية التخطيط

ين�شب هذا الق�شم على تناول التخطيط التكتيكي اليومي للمقابالت ال�شخ�شية. ويت�شمن املرفق جيم بع�ص الإر�شادات 

الإ�شافية املوجهة اإىل املخططني ال�شرتاتيجيني.

اإن اإجراء مقابلة مع �ش��هود هو عملية ب�ش��رية ل يعول فيها على و�شائل تكنولوجية، مثل اأجهزة الفيديو والت�شجيل. فهذه 

الأجهزة ميكن اأن ت�ش��اعد على تي�ش��ري املقابلة وتقلي�ص التحديات القانونية يف املحاكم وحت�ش��ني جودة �شهادات ال�شهود، 

لكنها ل متثل اجلانب الأهم يف املقابلة: فهذا اجلانب الأهم اإمنا هو اأنت.

والتقنيات امل�شتك�شفة هنا ميكن ا�شتخدامها يف اأي بيئة بغ�ص النظر عن املعدات التقنية املتاحة لك. اإن اإجراء تقييم اأمني 

نك من ا�شتخدام ما لديك فعاًل )ل ما قد ترغب يف اأن يكون  ملا ميكنك اإجنازه با�شتخدام املوارد املتاحة، يعُقبه تخطيٌط ميَكِّ

لديك(، ي�شاعدان على اإجراء مقابالت �شخ�شية رفيعة اجلودة.

ويجب اإيالء عناية �شديدة لتخطيط املقابالت التي جترى مع ال�شهود امل�شت�شعفني. اإن الوقت املنفق اأثناء مرحلة التخطيط 

يزيد من فر�ص اخلروج باأف�ش��ل الأدلة يف الوقت الذي يقل�ص فيه اإىل اأق�ش��ى حد اإمكانية حدوث اأخطاء واأوجه ت�شارب 

يف مرحلة لحقة.

ما هي الق�شة حتى االآن؟

لي�ص بو�شعك اأن تخطط مقابلة �شخ�شية اإذا كنت ل تعرف اأي �شيء عن مالب�شات الق�شية. لذا يجب اأن تكون خطوتك 

الأوىل هي معرفة اأق�شى ما ميكنك معرفته عن الق�شية قبل اأن تبداأ يف تخطيط املقابلة.

جريت املقابلُة يف مراحل التحقيق املبكرة. 
ُ
ويف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص ميكن اأن يكون ذلك اأمراً ع�شرياً، خا�ش��ة اإذا اأ

وع��ادة ما تتمث��ل التحديات التي تواجهك هنا يف الفتقار اإىل لغة م�ش��رتكة مع ال�ش��حية، والعثور على ال�ش��حية، عند 

انت�شالها، يف ظروف توحي باأنه قد اجتر بها لكن ال�شحية ل تريد التحدث اإليك. 

تقييم ذاتي

ما هي املراحل اخلم�ص التي تتاألف منها املقابالت ال�شخ�شية التي جترى مع ال�شحايا-ال�شهود؟

تقييم ذاتي

م��ا هو �ش��بب اأهمي��ة تخطي��ط املقابالت ال�شخ�ش��ية الت��ي جترى م��ع ال�شحايا/ال�ش��هود املحتمل��ني يف ق�ش��ايا الجتار 

بالأ�شخا�ص؟
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املرتجمون ال�شفويون

من املرجح اأن حتتاج يف حالت كثرية اإىل ال�شتعانة مبرتجم �شفوي يف مرحلة مبكرة جداً عند التخطيط ملقابلة �شخ�شية. 

وتت�ش��من النميطة 10 املعنونة "ال�ش��تعانة مبرتجمني �ش��فويني يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�ش��خا�ص" اإر�ش��ادات 

تف�شيلية ب�شاأن ال�شتعانة بهوؤلء املرتجمني يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص.

اقرتاحات عملية

اأين  بها؟  يتحدث  التي  اللغة  ما هي  التي يحملها؟  اجلن�شية  ال�شخ�ص. هل ذكر  تعرفه عن  ما  ت�شتعر�ص  اأن  �عليك  �•
انُت�ش��ل: اأيف مب��ان ذات دلل��ة حمتملة كاأماك��ن العمل اأو املواخري اأو مرافق النقل؟ ما هو �ش��نه ال��ذي ذكره؟ ما هو 

ال�شن الذي يبدو عليه فعاًل؟

وما  البلد،  يقع هذا  اأين  مثاًل  تعرف  كاأن  ال�شخ�ص:  منه  اأتى  الذي  البلد  ما عن  �شيئاً  الأقل  تعرف على  اأن  �عليك  �•
هي ثقافته ودرجة منوه. اإن �ش��غوط الزمن وغريها من ال�ش��غوط قد تعني اأن معلوماتك هذه بعيدة عن الكمال لكنها 

متثل بداية ميكنك اأن ت�شتند اإليها وترثيها مع تطور �شري الق�شية.

اإىل  فال�شماح باختالط ال�شحايا قد يف�شي  بينهم وبني امل�شتبه فيهم.  اأنف�شهم وما  اأن تف�شل ما بني ال�شحايا  �عليك  �•
ادعاءات باأنهم لفقوا الرواية معاً. ويف مراحل التحقيق املبكرة قد ل يكون بو�ش��عك اأن حتدد بو�ش��وح من هو ال�شحية 

ومن هو امل�ش��تبه فيه. اإن روؤية ال�ش��حايا للم�شتبه فيهم من املرجح جداً اأن تف�شي اإىل ترويعهم. اإل اأنه ل بد من املوازنة 

بني احلاجة اإىل اإبقاء ال�شحايا على حدة وبني حاجتهم اإىل احل�شول على دعم.

يرمي  اأي جهد  اإعاقة  اإىل  املقابلة  بداية  �شنه، منذ  م�شائل معينة، مثل  ب�شاأن  ال�شخ�ص  توؤدي جمابهة  اأن  املرجح  �من  �•
اإىل بن��اء عالق��ة بينكما. لذا عليك اأن حتدد امل�ش��ائل التي ل تروقك، واأن تخطط لكيفية ا�شتق�ش��ائك اإياها اأو حتققك 

من �شحتها م�شتقباًل.

اأين قِدموا وما هي اللغات التي  �اإذا كان ال�ش��خ�ص قد انُت�ش��ل مع اآخرين كان عليك اأن ت�ش��تعر�ص هويتهم ومن  �•
يتحدثون بها، وعليك اأن تنظر يف البحث يف قواعد البيانات الداخلية والدولية عما ع�شاه يكون معروفاً عنهم.

اأو موظفني يعملون يف منظمات غري  اأو طالئع املت�شدين  القوانني،  اإنفاذ  انت�شال ال�شحية مت على يد هيئات  �اإذا كان  �•
حكومية اأو �ش��هود اآخرين، كان على املحققني اأن يتحدثوا اإىل هوؤلء الأفراد واأن يعرفوا على وجه الدقة الظروف التي 

اكتنفت العثور على �ش��حايا الجتار بالأ�ش��خا�ص. فاإذا كان قد ُعرث عليهم مع اآخرين فهل كان هناك من دليل على اأن 

لواحد اأو اأكرث من هوؤلء الآخرين �شطوة اأو �شيطرة على ال�شحايا املحتملون اأو على اأفراد اآخرين يف املجموعة؟ وعليك 

اأن ت�شتف�شر عما قاله حتى الآن ال�شحايا املحتملون اإىل الأفراد الذين انت�شلوهم.

اأن ت�شاعدك على تكوين �شورة عامة عن الق�شية. ويف  �اإن من �ش��اأن املعلومات التي ت�ش��تقيها من تلك التحريات  �•
بع�ص الأو�ش��اع قد توحي تلك املعلومات باأنك حتتاج اإىل توجيه اأ�ش��ئلة مبا�شرة يف توقيت مبكر جداً، وذلك مثاًل اإذا 

كنت تظن اأن ال�ش��حايا اأو عائالتهم اأو اأ�شخا�شاً اآخرين قد يكونون معر�شني للخطر. والأ�شيع هو اأن مثل هذه الأ�شئلة 

املبا�شرة �شتعطيك فكرة عن اخللفيات تتيح لك اأن ت�شرب اأغوارها يف حلظات منا�شبة اأثناء املقابلة.

�من املرجح اأن يوؤدي ا�شتعرا�ص ما هو معروف اإىل الإيحاء مب�شارات حتر اأخرى يجب �شلوكها خارج اإطار املقابلة. وهذه  �•
امل�شارات ميكن اأن تت�شمن فح�ص هوية ال�شحية واإجراء بحوث اأ�شا�شية عامة حتدد املعلومات ال�شتخبارية املعروفة عن 

اأن�شطة الجتار بالأ�شخا�ص يف مكان من�شاأ ال�شحايا املحتملني.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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تدابري اأخرى

جن��اح املقابالت ال�شخ�ش��ية ل يتوقف فق��ط على ما يحدث يف قاعة املقابلة. فثمة م�ش��ائل اأخرى يج��ب معاجلتها. وهي 

تت�شمن املخاطر التي حتدق بال�شحايا وغريهم، و�شحة ال�شحايا، وملب�شهم، وماأكلهم، واإعا�شتهم، وحالة اإقامتهم يف البلد، 

واحتمال اإعادتهم اإىل اأوطانهم.

عليك اأن جتري يف اأبكر وقت ممكن تقييماً للمخاطر التي يتعر�ص لها ال�شحايا وغريهم. وعليك اأن ت�شتخدم

ــة 5 املعنون��ة "تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�ش��خا�ص" دعماً لهذا التقييم. وقد حتتاج يف بع�ص  النميط

احلالت اإىل توجيه اأ�ش��ئلة مبا�ش��رة وحمددة يف مرحلة مبكرة جداً من اأجل تقييم تلك املخاطر. وتبعاً للظروف قد تكون 

لتلك الأ�شئلة اأ�شبقية على اإن�شاء عالقة مع ال�شحايا.

اأهداف املقابالت ال�شخ�شية

�ش��حايا الجتار بالأ�شخا�ص هم �شحايا م�شت�ش��عفون. لذا ينبغي اأن يتوخى من يجرون املقابالت الود واحلنو والحرتام. 

ر اأن املقابلة ال�شخ�شية لي�شت للن�شح والإر�شاد. فهي طريقة تهدف اإىل احل�شول على اأدلة ومعلومات  اإل اأن من املهم تذكُّ

ا�ش��تخبارية. لذا فاإن اأي تقنية تتبعها واأي �ش��وؤال توجهه ينبغي يف نهاية املطاف اأن يخ��دم اأهداف املقابالت التي جتريها 

هيئات اإنفاذ القوانني فيما يخ�ص الجتار بالأ�شخا�ص. وهذه الأهداف هي:

باأق�ش��ى قدر ممك��ن من الت�ش��اق املنطقي  الوقائ��ع الكامل��ة للق�ش��ية، وحتديد �ش��جل الق�ش��ية الزمني  �تقري��ر  �•
والت�شل�شل؛

ك�شهود؛ م�شداقيتهم  مدى  وحتديد  ال�شحايا  رواية  �شحة  تاأكيد  اأجل  من  الوقائع  �ا�شتخدام  �•

اإىل  �قد حتتاج اإىل اإجراء تقييم نف�ش��ي ل�ش��حايا حمتملني قبل مقابلتك معهم )انظر اأدناه(، لكنك قد حتتاج اأي�ش��اً  �•
اإجراء تقييم اأ�شا�ش��ي بدرجة اأكرب حلالتهم ال�ش��حية البدنية. وقد تظهر املالحظات بع���ص الأمرا�ص اجللية. عليك اأن 

تخطط لإجراء فح�ص واأن ت�شاألهم عما اإذا كانوا يعانون من اأي م�شاكل �شحية.

�عليك اأن ت�ش��األ ال�ش��حايا عما اإذا كانوا يف�ش��لون ثياباً بديلة. وميكنك احل�ش��ول على الثياب من التربعات التي  �•
يتط��وع بها اأ�ش��حاب املحالت والتجار املحليون ومقدمو اخلدمات لل�ش��حايا، مبا يف ذلك املنظم��ات غري احلكومية، اأو 

من اأموال ال�شرطة.

�علي��ك اأن تخط��ط لتوف��ري وجبات غذائية لل�ش��حايا املحتمل��ني. وعليك اأن تتجنب اإعطاءهم وجبات خم�ش�ش��ة  �•
للمحتجزين/ال�شجناء. وينبغي اأن تكون الوجبات مالئمة لثقافة كل منهم ودينه.

اإقامة مالئماً. وينبغي اأن يراعى يف هذا التحديد تقييم املخاطر ومواءمة املكان للحالة املعنية.  �عليك اأن حتدد مكان  �•
وقد ت�ش��تطيع اأن ت�ش��تخدم اأماكن الإقامة التي توفرها الدولة اأو ال�ش��لطات املحلية اأو مقدمو اخلدمات لل�شحايا، مبا يف 

ذلك املنظمات غري احلكومية. ويف بع�ص احلالت قد يلزم توفري تكاليف الإقامة من اأموال هيئات اإنفاذ القوانني.

بهرجة. دون  لكن  ولئقاً  وافياً  تقدمه  ما  يكون  اأن  وينبغي  تقدمه.  �شيء  كل  تفا�شيل  ت�شجل  اأن  �عليك  �•
واإذا  ال�شحايا املحتملون.  بها  يتمتع  التي  الإقامة  باإجراء حتريات لتحديد حقوق  اأبكر وقت ممكن  تبداأ يف  اأن  �عليك  �•
اقت�ش��ى الأمر عليك اأن تت�شل ب�شلطات الهجرة. واإذا اأمكن ا�شت�ش��دار ت�شريح اإقامة موؤقتة يف وليتك الق�شائية كان 

عليك اأن ت�شتهل الإجراءات فوراً.
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ناجح؛ نحو  على  ومالحقتهم  وتوقيفهم  املتجرين  هوية  حتديد  اأجل  من  الأدلة  �ا�شتخدام  �•
�موا�ش��لة ا�ش��تعرا�ص املخاطر التي حتدق بعائالت ال�شحايا وبال�ش��حايا الآخرين وال�شحايا املحتملني. ومتى  �•
كانت املخاطر غري مقبولة كان عليك اأن تنظر فيما اإذا كان من امل�شت�ش��وب اإجراء مقابالت اأخرى اأو ا�ش��تخدام 

ال�شحايا �شهوداً؛

لها.  بدياًل  واإما  الق�شائية  للمالحقة  اإ�شافًة  اإما  ا�شتخبارية،  اأو  اإرباكية  اأو  ا�شتباقية  حتقيقات  اإجراء  فر�ص  �حتديد  �•
يفرت�ص يف الأق�ش��ام التالية اأن تزودك بهيكل ت�ش��تخدمه يف اإجراء مقابالت �شخ�ش��ية مع ال�ش��هود املحتملني يف ق�شايا 

الجتار بالأ�شخا�ص. وكما قيل من قبل يت�شمن املرفق األف قوائم مرجعية تعطي اأفكاراً عما ينبغي اأن يكون عليه م�شمون 

املقابالت. والق�ش��د من تلك القوائم هو ت�شليط ال�ش��وء على م�شائل معينة، مثل الكيفية التي "يجند" بها اأو يجلب بها 

املتجرون �ش��حاياهم، والكيفية التي ي�شتغلون بها �ش��حاياهم، والكيفية التي ي�شطلعون بها بتلك الأن�شطة يف كل مرحلة 

من مراحل العملية الإجرامية والتجارية التي ميثلها الجتار بالأ�شخا�ص. وباجلمع بني هيكل املقابلة وم�شمون تلك القوائم 

املرجعية ميكنك اأن توفر للمقابالت اأف�شل فر�شة ممكنة لتحقيق اأهدافها. 

وبطبيعة احلال ميكن ا�ش��تخدام ح�ش��يلة املقابالت، التي جترى على هذا النحو، لإدان��ة املتجرين اأمام املحاكم. لكن من 

املمكن اأي�شاً ا�شتخدامها ب�شبل اأخرى. فمثاًل ت�شنيف املقابالت ح�شب اأنواع من العمليات ال�شوقية والتجارية يتيح لك 

اأن حتدد بدقة ما يجب اإجراوؤه من حتقيقات اأو حتريات اأخرى داخل بلدك اأو خارجه.

خطة مكتوبة

م��ن امله��م اأن تكون لديك خطُة مقاب��الت مكتوبٌة قبل اإجرائك املقابالت. فمن املرج��ح اأن تكون املقابالت التي جترى 

مع �ش��حايا الجتار بالأ�ش��خا�ص معقدة ب�شبب طبيعة عمليات الجتار بالأ�ش��خا�ص وعدد النا�ص والأماكن الذين قد يلزم 

الرجوع اإليهم وتاأثري الإيذاء على ال�شهود.

ومن الهياكل املقرتحة لتلك اخلطة �ش��رد مراحل املقابالت )التخطيط والإعداد، والتعامل وال�ش��رح، والرواية، والإنهاء، 

رك بعمل اأ�ش��ياء معينة اأو باإبالغ َمن  والتقييم(. بعد ذلك ميكنك عند كل مرحلة من مراحل اخلطة ت�ش��جيل نقاط تذكِّ

جتري معهم املقابالت باأ�شياء معينة اأو بتوجيه اأ�شئلة معينة.

وبا�ش��تخدام الإر�ش��ادات الواردة يف بقية هذه النميطة ميكنك اأن تخطط كيف �شت�ش��تخدم مبادئ "التو�شل اإىل اأف�شل 

رك باأن  اأدلة" من اأجل اإجراء املقابالت يف جميع مراحلها. فمثاًل قد ت�ش��جل يف مرحلة "التعامل وال�شرح" مالحظة تذكِّ

تقول ملن جتري معهم املقابلة كيف ترغب يف ت�شجيل املقابلة واأن ت�شاألهم عما اإذا كانوا يوافقون على ذلك.

ويف مرحلة الرواية قد تود اأن تدون اأ�ش��ئلة حمددة ترغب يف توجيهها. ومن املرجح اأن ت�ش��تخدم املعلومات التي تعرفها 

فعاًل ب�ش��اأن اأ�ش���ص توجيه الأ�شئلة لكنك قد تود اأي�شاً اأن ت�ش��تخدم بع�ص الأ�شئلة املقرتحة الواردة يف املرفق األف من 

هذه النميطة.

اإن �ش��رد النقاط الرئي�ش��ية املراد تغطيتها يف املقابلة ي�ش��اعد على احلفاظ على َمواطن تركيز املقابلة، وهو ما ميكن اأن يكون 

مفيداً جداً اإذا اأدىل ال�شحايا بروايات ف�شفا�شة جداً تزخر بتفا�شيل ل �شلة لها بالتحقيق. هنا يفيد هذا ال�شرد يف احليلولة 

دون اأن يغرق من يجري )اأو يجرون( املقابلة يف بحر التفا�شيل.

ول تقت�ش��ي ال�ش��رورة اأن تك��ون اخلطط املكتوبة معقدة. فامله��م هو اأن تكون مرنة بحيث تتاأقلم م��ع اأقوال من جتري معه 

املقابلة، اإذ اأنه قد يقول لك اأ�شياء تغري اخلطة راأ�شاً على عقب.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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اجتماع تخطيطي

لعل من امل�شت�ش��وب عقد اجتماع تخطيطي مبكر بني ال�ش��رطة والنيابة من اأجل مناق�ش��ة امل�ش��ائل املعنية. وعند البت 

فيما اإذا كان ينبغي اإجراء مقابالت �شخ�ش��ية ر�ش��مية مع ال�شهود امل�شت�شعفني ينبغي احلفاظ على توازن بني احلاجة اإىل 

احل�ش��ول على اأف�ش��ل الأدلة و�شرورة احلفاظ على م�شالح ال�ش��هود العليا. كما ينبغي التو�شل اإىل اتفاق ب�شاأن ال�شكل 

الذي �شيتم به تدوين اأقوال ال�شهود. انظر اأدناه اجلزء املعنون "كيف �شيتم ت�شجيل املقابالت"؟ 

تقييم ال�شهود

لعل من امل�شت�ش��وب اأن يتوىل اأحد اخلرباء اإجراء تقييم فردي مبكر يهدف اإىل حتديد اأي �ش��عوبات خا�ش��ة قد يواجهها 

ال�شهود عند اإدلئهم باأقوال مر�شية اأثناء املقابالت.

وينبغي اأن يجرى هذا التقييم يف الفرتة الزمنية الفا�ش��لة بني حلظة معرفة ال�ش��رطة لأول مرة باأمر ال�ش��حية وحلظة اإجراء 

املقابلة ال�شخ�ش��ية الأوىل. فاملقابالت التي ت�ش��بق التقييم ينبغي اأن تقت�شر على عدد �شئيل من املجالت، مثل حماية 

روح ال�شحية اأو اأرواح ال�شحايا الآخرين اأو منع هروب امل�شتبه فيه.

ويج��وز اأن يتوىل طبيب اأو اأ�ش��خا�ص اآخرون موؤهلون تاأهياًل منا�ش��باً اإجراء هذا التقييم. وينبغ��ي اأن ميتثل اأي تقييم 

مبتطلبات الت�شريعات املعمول بها لديك، واأن يراعي و�شع ال�شحية اجل�شدي والنف�شي. وتت�شمن النميطة 3 املعنونة 

اآثار وانعكا�شات عملية الجتار  "ردود الفعل النف�ش��ية ل�ش��حايا الجتار بالأ�شخا�ص" مزيداً من التفا�ش��يل ب�شاأن 
بالأ�شخا�ص على ال�شحايا. 

القرارات امل�شتندة اإىل التقييمات

قد تن�شاأ ظروف جتعل الفاح�ص يخل�ص اإىل اأن ال�شخ�ص اإما غري �شالح لإجراء مقابلة معه واإما اإىل اأن من �شاأن اإجراء مقابلة 

معه اأن ت�شبب له �شدمة نف�شية كبرية اأخرى. والن�شيحة التي ن�شديها بوجه عام يف تلك الظروف هي اأن م�شالح ال�شحايا 

ينبغي اأن تاأتي يف املقام الأول. اإل اأنه قد تن�شاأ ظروف معينة تقت�شي اإجراء املقابلة رغم كل ذلك. 

فقد تتوافر لدى �ش��حية فردية معلومات ميكن اأن تقود اإىل انت�ش��ال اآخرين معر�ش��ني ل�شرر ج�ش��يم، اإل اأنه قد يكون من 

الع�ش��ري جداً تقرير هذا الأمر. فال�ش��حية الفردية قد تتاأذى ب�شبب املقابلة لكن نتيجة املقابلة قد تنقذ اآخرين كثريين. ويف 

ظروف اأخرى قد ل يكون بو�شع ال�شحية تقدمي معلومات ترقى اإىل م�شتوى الأدلة يف حني يكون مبقدور ال�شحية اأن تقدم 

معلومات/بيانات ا�شتخبارية قيِّمة.

وعند اتخاذ قرار بامل�ش��ي قدماً يف اإجراء املقابلة خالفاً للتو�ش��يات التي انتهى اإليها التقيي��م ينبغي األ تذهب املقابلة اإىل 

اأبعد مما هو �ش��روري منعاً لإحلاق �ش��رر ج�شيم اأو�ش��ع نطاقاً. وعند اتباع هذا الإجراء قد تقت�شي احلاجة اتخاذ تدابري دعم 

اإ�شافية لل�شحايا. 

ويف كل الأح��وال يج��ب اأن ياأتي القرار تعبرياً عن التوازن بني ال�ش��رر الذي ُيلحق بفرد مقابل املنافع التي تعود على فرد 

اآخر اأو اأفراد اآخرين.
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عني قد يكونون مرتعبني  قد ل يكون بع�ص ال�شهود امل�شت�شعفني معتادين على التحدث اإىل الأغراب. ثم اإن ال�شهود املروَّ

وبحاجة �ش��ديدة اإىل وقت حتى ياألفوا َمن �ش��يجري معهم املقابلة قبل اأن ي�شبحوا م�شتعدين للم�شاركة يف مقابلة حتقيقية 

و/اأو راغبني يف امل�شاركة فيها.

وينبغي اأن ياأخذ التخطيط يف اعتباره قدرات ال�شهود امل�شت�شعفني وما قد يعرتيهم من اأوجه ق�شور. ومن املرجح اأن يحتاج 

الأمر اإىل وقت اإ�شايف يكفل اأن ي�شبح ال�شهود قادرين على فهم وجمابهة ال�شعوبات التي تواجههم وال�شغوط التي متار�ص 

عليهم نتيجة للحاجة اإىل الإدلء باأقوال/ت�ش��ريحات تقبلها املحكمة. وينبغي اإيالء اهتمام م�ش��تمر مب�ش��ائل معينة مثل 

العمر واجلن�ص والِعرق والثقافة والدين واللغة. وقد ي�ش��تعان بخبري، اأو ب�ش��خ�ص م�شوؤول على معرفة جيدة بال�شاهد، من 

اأجل اإ�شداء امل�شورة ب�شاأن ما اإذا كان ال�شاهد �شي�شتفيد من اأي تدابري حماية اأو م�شاعدة خا�شة. 

عملية التاآلف مع اأجواء املقابالت قد ت�ش��تغرق بع�ص الوقت )رمبا ب�ش��ع �شاعات يف بع�ص احلالت(، ومن ثم يجب على 

م��ن يجرون املقاب��الت اأن ينظروا، عند اإعدادهم لتلك املقابالت، فيما اإذا كان ينبغ��ي التخطيط لعقد اجتماع واحد )اأو 

اأكرث( مع ال�ش��هود قبل املقابلة التحقيقية. وينبغي اأن متتثل تلك الجتماعات للت�ش��ريعات املعمول بها لديك. ويف بع�ص 

الوليات الق�ش��ائية ينظر اإىل مثل هذه الجتماعات باعتبارها مقابالت �شخ�ش��ية مما ي�ش��توجب ت�ش��جيلها. واأياً كان ما 

تقت�ش��يه ت�ش��ريعاتك فمن املمار�شات اجليدة ت�ش��جيل ما قيل اأثناء تلك الجتماعات جتنباً لأن يزعم الدفاع اأنك اأمليت 

على ال�شحية ما يجب اأن تقوله يف بيان اأو ت�شريح ي�شدر عنها.

وينبغي اأن ينظر اأثناء مرحلة الإعداد يف املكان الأن�ش��ب لإجراء املقابلة ال�شخ�ش��ية. وقد تت�ش��من العتبارات الأخرى 

ما يلي: تخ�ش��ي�ص فوا�ش��ل منتظمة لال�شرتاحة عالوة على فوا�شل تتيح لل�شاهد اأن يتجول داخل قاعة املقابلة اإذا وجد 

ال�شاهد م�شقة يف اجللو�ص دون حراك لفرتة اأطول مما يطيق.

مكان املقابلة

يف وليات ق�شائية كثرية يكون القانون هو الذي يحدد مكان املقابلة. فاإذا مل يكن الأمر كذلك يف وليتك الق�شائية كان 

ال�ش��وؤال الذي يطرح نف�ش��ه هو: اأين ينبغي اأن تعقد املقابلة؟ وهل ينبغي اأن يجد ال�شاهد نف�شه يف اأجواء عامة ياألفها من 

يجري معه املقابلة لكنها دخيلة على ال�شاهد اأم اأن من املمكن اأن جترى املقابلة يف اأجواء عامة ياألفها ال�شاهد وتروق له؟

اإن النقاط التي يجب النظر فيها عند تقرير مكان املقابلة تت�شمن ما يلي:

ياألفونه؟ ل  مكان  يف  املقابلة  عقدت  اإذا  بال�شيق  ال�شحايا/ال�شهود  �شي�شعر  �هل  �•
اأقوالهم؟ على  �شلبي  تاأثري  لهم  ماألوف  مكان  يف  املقابلة  لعقد  �شيكون  �هل  �•

املكان  الخ( يف  رعاية �ش��حية  تقدمي  اأو  �ش��فويني  يلزم من م�ش��اعدة ودعم )كتوفري مرتجمني  ما  توفري  �هل ميكن  �•
املختار؟ اإن هذا اأمر �شديد الأهمية يف احلالت التي تنطوي على �شحايا م�شابني ب�شدمات نف�شية بالغة.

  اإر�شادات عملية

من املمار�ش��ات اجليدة اأن يكون هن�اك، ق��در الإمكان، �ش��باط ات�ش��ال منف�ش��لون يتعاملون مع امل�ش��ائل التي ل تتعلق 

مبا�شرة باملقابالت.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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روؤية  فيه  انتباههم ويتعذر  اأو �شرف  املتحدثني  اإىل مقاطعة  توؤدي  اأ�شباب  اأي  ماأمون ونظيف وخال من  املكان  �هل  �•
ت عليه خل�شًة؟ من جُترى معه املقابلُة اأو التن�شّ

�هل املعدات املطلوبة تعمل على نحو جيد، وهل "املواد ال�شتهالكية" ال�شرورية، كال�شرائط وا�شتمارات ت�شجيل  �•
املقابالت، متاحة؟

ينبغي اأن ل جترى املقابالت ال�شخ�شية يف م�شكن ال�شحية اأو يف املكان الذي تقيم فيه.

ل املقابلُة؟ كيف �شت�شجَّ

هناك ثالث طرائق اأ�شا�شية ميكن بها ت�شجيل املقابالت: الفيديو، والت�شجيل ال�شوتي، والت�شجيل الكتابي.

اإن اختي��ار الطريق��ة امل�ش��تخدمة ل يكون يف بع�ص الأحيان بالب�ش��اطة التي ق��د يبدو عليها. ففي بع���ص املواقف ل يكون لك 

خيار: فاإذا مل تكن لديك اأجهزة فيديو كان من البديهي اأن ينتفي هذا اخليار. ثم اإن هناك عوامل اأخرى قد متلي عليك طريقة 

الت�شجيل، وهذه العوامل تت�شمن الطريقة التي اختارها ال�شاهد، وال�شيا�شات والت�شريعات املحلية، والعتبارات التكتيكية. 

واأياً كانت الطريقة امل�ش��تخدمة فاإن من املهم جداً اأن يفهم ال�ش��حايا متاماً ما �ش��يحدث، وكيف �ش��يتم الت�ش��جيل، واأن 

يعط��وا موافقته��م على ذلك عن علم وبينة. واإذا كان من املحتمل اأن يطاَلب ال�ش��اهد باأن يقدم اأدلة اأمام املحكمة تاأييداً 

لأقوال �ش��ابقة اأدىل بها وجب اأن يقال له ذلك. كما ينبغي اأن يقال له كيف �ش��تفح�ص املحكمة الأقوال التي يديل بها 

للمحققني. 

عليك عند القت�شاء اأن تلتم�ص م�شورة اخلرباء ب�شاأن مدى مالءمة طريقة الت�شجيل. فهناك ظروف قد ت�شطرك اإىل عمل 

ذلك، ومن اأمثلة تلك الظروف اأن يبدو ال�ش��خ�ص منذ البدايات الأوىل م�شت�ش��عفاً جداً اأو م�ش��اباً ب�ش��كل من اأ�شكال 

الإعاقة الذهنية. وعليك األ تن�ش��ى اأبداً اأن حالة ال�شت�ش��عاف اأو الإعاقة قد ل تظهر اإل مع �ش��ري وقائع املقابلة واأنه قد 

يكون عليك عندئذ اأن تعيد تقييم طريقة الت�شجيل املختارة. وقد تاأتي م�شورة اخلرباء من الأطباء وعلماء النف�ص والعمال 

الجتماعيني املتخ�ش�شني. 

اإن املقابالت ال�شخ�ش��ية التي جترى مع �شحايا جرائم الجتار بالأ�شخا�ص قد ت�شتغرق وقتاً طوياًل، حيث ت�شتمر يف بع�ص 

الأحي��ان على امتداد عدة اأيام. هنا تك��ون التكلفة املحتمل تكبدها اأحد العوامل الواجب اأخذها يف العتبار عند تقرير 

طريقة الت�شجيل.

  اإر�شادات عملية

�لدى بع�ص هيئات اإنفاذ القوانني اإمكانية ا�شتخدام غرف اأو قاعات حتقيق يف اجلرائم اجلن�شية كثرياً ما تكون مزودة  �•
بغرف مقابالت �شخ�شية مريحة ووثرية على نحو يرجح معه اأن ت�شكل مكاناً طيباً لإجراء املقابلة.

�قد يقت�ش��ي الأمر اإجراء املقابالت ال�شخ�ش��ية يف اأماكن لي�ش��ت مثالية، هنا ميكن عمل اأ�ش��ياء ب�شيطة توؤدي اإىل  �•
حت�ش��ني تلك الأماكن قدر امل�ش��تطاع. فيمكن اإعادة ترتيب الأثاث بحيث ل تف�شل املوائد واملكاتب بني ال�شاهد ومن 

يجري معه املقابلة. وميكن ا�شتخدام اأف�شل املقاعد املتاحة. وميكن التخل�ص من الق�شا�شات والقمامة. كما ميكن اتخاذ 

ترتيبات تكفل عدم اإزعاجك اأثناء املقابلة وت�شفي على الغرفة اأق�شى قدر م�شتطاع من الهدوء.
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يف بع�ص الظروف قد يكون من ال�ش��روري ت�ش��جيل املقابلة على نحو لي�ص مثالياً. فمثاًل قد يكون الت�شجيل الكتابي 

ه��و اخلي��ار الوحيد عندما ل تكون اأجهزة الفيديو اأو الت�ش��جيل ال�ش��وتي متاحة حملياً يف ح��ني توجد اأدلة على اأن 

�شخ�ش��اً ما �ش��يكون معر�شاً ل�شرر يلحق به فوراً اأو يف امل�شتقبل القريب ما مل يتم احل�شول فوراً على معلومات معينة 

من ال�شحية.

  اإر�شادات عملية

�عند الأخذ بخيار الت�ش��جيل الكتابي يف احل�الت العاجلة يو�ش��ى باأل ت�ش��تخدم تلك الطريقة اإل بالقدر ال�شروري ملنع  �•
وقوع ال�شرر. وبعد احل�شول على املعلومات الالزمة قد يكون من املمكن اإرجاء املقابلة حلني تتاح طريقة ت�شجيل اأن�شب.

الأقوال  مع  يتزامن  نحو  على  تدوين مالحظات  مثل  معينة،  ت�ش��جيل  طرائق  ا�ش��تخدام  من  مفر  هناك  يكن  �اإذا مل  �•
امل��دىل به��ا اأثناء املقابل��ة، كان من املرجح اأن ت�ش��تغرق املقابلة التي جترى مع �ش��حايا الجتار بالأ�ش��خا�ص وقتاً اأطول مما 

ت�ش��تغرقه عند ا�ش��تخدام طرائق اأخرى. لذا ينبغي ملن يجرون املقابالت اأن يبذلوا ق�شارى ما بو�شعهم من اأجل التقليل 

قدر الإمكان مما ي�ش��ببه ذلك من اإجهاد اإ�ش��ايف لل�ش��حايا، وذلك بتجزئة املقابالت اإىل مراحل ق�ش��رية واإعطاء فوا�شل 

ا�شرتاحة.

  اإر�شادات عملية

الت�شجيل بالفيديو

�فيم��ا يخ���ص الت�ش��جيل بالفيديو يتمثل املب��داأ الرائد يف اإجراء املقابل��ة بالفيديو على نحو يخدم امل�ش��الح العليا  �•
لل�شحايا ويتفق مع املتطلبات القانونية الداخلية.

ميتاز  فهو  متاحة.  الفيديو  اأجهزة  كانت  اإذا  م�شت�شعفني،  �شحايا  مع  مقابالت  اإجراء  عند  املف�شل  اخليار  هو  �الفيديو  �•
باإظهار حالة ال�ش��اهد والك�ش��ف عن اإمياءات غري �ش��فوية، كما اإنه ي�ش��اعد يف حالت كثرية على احل�شول على تدفق 

الكالم تدفقاً حراً وعلى رواية طبيعية من ال�ش��حية يف الوقت الذي يقل�ص فيه من عدد املقابالت. وهذا ي�ش��اعد على 

التحقيق. عملية  ت�شببه  تقلي�ص حجم "الإيذاء الثانوي" الذي 

اإمكانية  يعني ذلك  وقد  املحكمة.  اأمام  دلياًل  امل�شجلة  الفيديو  �شرائط  ا�شتخدام  الق�شائية ميكن  الوليات  بع�ص  �يف  �•
اإعادة ال�ش��حايا اإىل مكان املن�ش��اأ )يف ظل ما يلزم من دعم( دون احلاجة اإىل انتظار اإدلئهم ب�ش��هادتهم اأمام املحكمة، 

اأو اإمكانية اإجراء مقابالت �شخ�شية يف بلد معني وعر�ص نتيجة تلك املقابالت على املحكمة يف بلد اآخر.

�للمقابالت التي ت�ش��جل بالفيديو بع�ص العيوب حتى عندما تكون اأجهزة الفيديو متاحة. ف�ش��حايا جرائم الجتار  �•
بالأ�ش��خا�ص قد ياأتون بت�ش��رفات ل ميك��ن التنبوؤ بها، وقد اأفاد بع�ص املحققني باأن هذه الت�ش��رفات ميكن اأن ت�ش��مل 

املقابالت  اأجريت تلك  اإذا  اإنه  ثم  تنفي�ص �شحنة وجدانية.  �ش��بيل  ا�ش��تخدامهم "عبارات �شاخرة" غري لئقة على 

بعد وقت ق�شري جداً من انت�شال ال�شحية من اأو�شاع كانت ُت�شتغل فيها جن�شياً كان من املحتمل اأن تتحدث ال�شحية 

م��ع من يجرون معه��ا املقابلة حديثاً فظاً يتفق مع ما علمتها اإياه جتربتها. ومن اأمثلة ذلك اتخاذ مواقف عدائية وعدوانية 

جتاه من يجرون املقابلة معها اأو اإبداء تعليقات جن�شية فجة. وقد يوؤدي ت�شجيل كل ذلك بالفيديو اإىل �شعوبات اإ�شافية 

اأثناء مرحلة املحاكمة.

وقد ل يروق ال�ش��حايا ت�ش��ويرهم بالفيديو لعدة اأ�شباب. ومن املخاوف ال�ش��ائعة هنا هو اأن يح�شل املتجرون اأو معاونوهم 

على �ش��ريط الفيديو ويتعرفون عليهم منه. وقد تكون بع�ص العرتا�ش��ات نابعة من معتق��دات دينية اأو معتقدات اأخرى 

يوؤمن بها ال�شحايا.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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ويحتاج  التكاليف  باهظ  يكون  قد  ذلك  لكن  املقابلة  معه  الذي جترى  ال�شخ�ص  وجه  اإخفاء  اإلكرتونياً  املمكن  �من  �•
اإىل وقت طويل.

اأ�شفلها  �قد تقت�شي ال�شرورة اإجراء ا�شتن�شاخ كتابي كامل لأ�شرطة الفيديو التي �شجلت عليها املقابلة )كاأن ُتكتب  �•
كل الأ�ش��ئلة والإجاب��ات( قبل التمكن من ا�ش��تخدامها كدليل يف بع�ص الوليات الق�ش��ائية. لكن احلال لي�ش��ت 

كذلك يف كل الوليات الق�شائية.

الت�شجيل ال�شوتي

�فيما يخ�ص الت�ش��جيالت ال�ش��وتية يتمثل املبداأ الرائد يف اإجراء املقابلة على نحو يخدم امل�ش��الح العليا لل�ش��حايا  �•
ويتفق مع املتطلبات القانونية الداخلية.

اأي�شر حماًل واأرخ�ص  �ميتاز الت�ش��جيل ال�ش��وتي باأنه متاح على نطاق اأو�ش��ع من الت�ش��جيل بالفيديو واأنه قد يكون  �•
ت�ش��غياًل واأنه ي�شتخدم تكنولوجيا ب�ش��يطة ومتينة. ويتم خالله ت�شجيل رواية ال�شحية بالكامل، كما يتيح تدفق اأقوال 

ال�شحية تدفقاً حراً اأثناء املقابلة.

مزايا  له  تكون  قد  ما  وهو  ال�شفوية.  تعبرياتها غري  ول  لل�شحية  املرئية  اجل�شدية  احلالة  طبعاً  يلتقط  الت�شجيل ل  �هذا  �•
يف بع�ص احلالت وعيوب يف حالت اأخرى.

�ا�شتخدام الت�شجيل ال�شوتي يف املقابالت املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص قد ي�شاعد على التخفيف من حدة خماوف  �•
ال�شحايا ب�شاأن التعرف على هويتهم، اأو ب�شاأن ا�شتخدام �شورتهم على نحو ي�شرهم.

الت�شجيل الكتابي

الت�ش��جيل  يكون  اأن  اأي�ش��اً  املرجح  ومن  اأي مكان.  ومتاحة يف  ب�ش��يطة جداً  باأنها  الكتابي  الت�ش��جيل  �متتاز طريقة  �•
ن وفقاً للت�ش��ريعات والإجراءات املحلية مقبوًل ل��دى حماكم الولية الق�ش��ائية، بعد بذل جهد  الكتاب��ي الذي ي��دوَّ

اإ�شايف �شروري طفيف ن�شبياً.

اأمر ي�شتغرق وقتاً طوياًل )وت�شتد  اأن تدوين كل �شيء  الت�ش��جيل يف حتقيقات الجتار بالأ�ش��خا�ص هي  �عيوب هذا  �•
اأهمية ذلك على �ش��وء اأن املقابالت التي جترى مع �ش��حايا هذا الجتار تدوم على الأرجح وقتاً طوياًل(، واأنه قد يعرقل 

تدفَق �ش��رد الرواية املطلوَب اأثناء مرحلتها الأولية، واأن من ال�ش��عب ت�ش��جيل كل كلمة تقال. ثم اإنه يف كثري من تلك 

املقابالت تقت�شي احلاجة ال�شتعانة مبرتجم �شفوي، مما يزيد الأمور تعقيداً لأن املالحظات التي يدونها هذا املرتجم قد 

ل ت�شجل كل ما قاله من يجري املقابلة، الأمر الذي يف�شي اإىل اإمكانية الت�شكيك يف دقة الأقوال اأمام املحكمة.

ن ما  �يف الت�ش��جيل الكتابي من املهم جداً ا�ش��تخدام �شخ�ش��ني لإجراء املقابلة اأحدهما يوجه الأ�شئلة والأخر يدوِّ �•
يقال. ولأن النا�ص يتفاوتون يف نقاط قوتهم فعليك اأن تقرر اأيهما اأف�ش��ل يف توجيه الأ�ش��ئلة واأيهما اأف�ش��ل يف ت�شجيل 

ما يقال.

من الذي ينبغي اأن يجري املقابلة مع ال�شحية؟

لدى وليات ق�ش��ائية كثرية ت�ش��ريعات وممار�شات را�ش��خة حتدد من الذي ينبغي اأن يجري املقابالت مع ال�شحايا. ومن 

املمار�شات اجليدة اأن يجري املقابلة �شخ�شان، اإذا كان ذلك م�شموحاً به يف نظامك القانوين، اأحدهما مهمته تطوير رواية 

ن مالحظاته العامة. ال�شحية وطرح الأ�شئلة، والآخر مهمته اأن يعمل كمراقب )يالحظ الإمياءات اجل�شدية مثاًل( ويدوِّ

اإذا مل يكن ال�شخ�ص املختار لإجراء املقابلة قادراً على اإقامة عالقة بال�شحية كان من الأف�شل تغيريه فوراً.
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يف الوقت احلا�ش��ر هناك عدد من الوحدات يف �ش��تى اأنحاء العامل تتمثل مهمتها املحددة يف التحقيق يف جرائم الجتار 

بالأ�ش��خا�ص. ولدى بع�ص تلك الوحدات اأ�ش��خا�ص مكلفون باإجراء تلك املقابالت اكت�شبوا خربات عري�شة يف اإجراء 

مقابالت مع �ش��حايا تلك اجلرائم. اإل اأننا جند بوجه اأعم اأن املتخ�ش�ش��ني الذين ا�ش��تعني بهم يف اإجراء تلك املقابالت 

مل ياأتوا من وحدات تخ�ش�شت تخ�ش�شاً مبا�شراً يف التحقيق يف جرائم الجتار بالأ�شخا�ص واإمنا الأ�شيع اأن لديهم خربة 

يف جمالت معينة مثل التحقيقات املتعلقة بالعنف املنزيل والعتداء اجلن�شي. ويف حالت كثرية مل يكن املحققون قد 

تلقوا تدريباً متخ�ش�شاً على اإجراء مقابالت �شخ�شية مع ال�شحايا امل�شت�شعفني اأو كانت لديهم خربة حمدودة يف اإجراء 

تلك املقابالت.

اإن كل فئة من تلك الفئات ميكن اأن تطرح حتديات خمتلفة اأمام التحقيق. ويف �شميم تلك التحديات هناك التوتر القائم 

بني املمار�ش��ات الراهنة املتعلقة بتحقيقات ومقابالت ال�ش��رطة واملمار�شات التي تالئم التحقيقات املت�شلة بجرائم الجتار 

بالأ�شخا�ص.

لعل اأف�شل فر�ص جناح املقابالت التي جترى مع ال�شحايا هي تلك التي يوفرها فريق يتاألف من متخ�ش�شني متفرغني متاماً 

ل اأعبائه �شوى حفنة من  لإجراء مقابالت مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص، اإل اأن ذلك اأمر باهظ التكلفة ل متلك ترف حتمُّ

هيئات اإنفاذ القوانني. ولدى وحدات متخ�ش�شة اأخرى بع�ص املهارات املطلوبة لكن لي�ص كلها. 

وقد يتعامل املحققون، الذين يفتقرون اإىل اأي خربة �ش��ابقة اأو تدريب ب�ش��اأن اإجراء مقابالت مع �ش��هود م�شت�شعفني، مع 

�شحايا تلك اجلرائم بنف�ص الطريقة التي يتعاملون بها مع اأي �شهود اآخرين. وقد لوحظ، وُذكر يف تقارير، اأن بع�ص املحققني 

ي�شككون يف اأقوال ال�شحية قبل الأوان ويف مراحل غري منا�شبة.

وينبغي، قدر الإمكان، ال�شتعانة باأ�شخا�ص مدربني على التعامل مع �شهود م�شت�شعفني لإجراء مقابالت مع �شحايا جرائم 

الجتار بالأ�ش��خا�ص. وهناك اأدلة وا�شحة على اأن ال�شحايا املتجر بهم بغر�ص ا�شتغاللهم جن�شياً هم �شحايا م�شت�شعفون. 

و�شحيح اأن هناك اأدلة حمدودة على ما لأ�شكال الجتار الأخرى من تاأثري على ال�شحايا اإل اأنه ينبغي اعتبارهم هم اأي�شاً 

�شحايا م�شت�شعفني.

جن�ص من يجرون املقابالت

�ش��حيح اأن لدى بع�ص البلدان ت�ش��ريعات تق�ش��ي باأل جتري املقابالت ال�شخ�شية مع الن�ش��اء ال�شحايا يف بع�ص اجلرائم 

�شوى اإناث مثلهن اإل اأن هناك اأدلة على اأن بع�ص ال�شحايا يف�شلون التعامل مع املنتمني اإىل اجلن�ص الآخر. واأ�شباب ذلك 

لي�شت وا�شحة متاماً لكنها قد تتعلق بالتجارب الثقافية والفردية.

اإن جن�ص من يجري املقابلة ل ي�شمن اأي �شفات خا�شة. فالذكور والإناث على ال�شواء قد يكونون رحيمني ومتحم�شني 

لعملهم وحرفيني، كما قد يكونون على ال�شواء اأي�شاً فظني وغري مبالني لعملهم وغري اأكفاء.

تدريب من يجرون املقابالت

ت�ش��رتط هولن��دا فيم��ن يجرون مقابالت مع بع�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني اأن يكونوا قد تلقوا تدريباً يدوم اأكرث من 

عام كامل.
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اإن كثرياً من املقابالت التي جترى مع �شحايا جرائم الجتار بالأ�شخا�ص حتتاج اإىل مرتجم �شفوي، بل ويف بع�ص الأحيان 

اإىل ح�ش��ور �ش��خ�ص خمت�ص بتقدمي دعم اجتماعي. ويقت�ش��ي دور كل منهما وكيفية توجيههما ق��دراً كبرياً من العناية 

والنتباه. وعليك األ ت�ش��تعني اأبداً بنف�ص املرتجم ال�شفوي الواحد )اأو العامل الجتماعي/ال�شخ�ص البالغ املالئم( عند 

اإجرائك مقابالت مع �شحايا حمتملني واأخرى مع متجر م�شتبه فيه.

مربرات ال�شرطة يف اال�شتعانة برجال الإجراء املقابالت

اأفادت بع�ص الوليات الق�ش��ائية باأنه ا�ش��تعني ب�ش��باط ذكور لإجراء مقابالت �شخ�ش��ية مع �شحايا حمتملني يف جرائم 

اجتار باأ�ش��خا�ص بغر�ص ا�ش��تغاللهم جن�شياً بحجة اأن ذلك يبني لل�ش��ح�ايا الإناث اأن ال��رجال لي�شوا كلهم على �شاكلة 

املتجرين بهن.

وخطورة هذا النهج هي اأنه يفر�ص على ال�ش��حايا قيمك اأنت، ويقلل �ش��عور ال�شحايا بال�شيطرة على اأنف�شهن، عالوة على 

عاً جداً. ومن ثم فال َوْجَه لال�شتعانة برجل لإجراء مقابلة �شخ�شية مع امراأة �شحية  احتمال اأن يكون من يجري املقابلة مروِّ

جرمية اجتار باأ�شخا�ص لهذا ال�شبب وحده.

وعندما يكون من املمكن اختيار جن�ص من يجري املقابالت يجب اأن يرتك هذا القرار لل�شحايا املحتملني بحيث يتخذونه 

مبح�ص اختيارهم احلر.

ومن املهم اأي�شاً اإيالء انتباه م�شتمر لطبيعة العالقات التي تن�شاأ اأثناء املقابالت وما اإذا كانت تخدم امل�شالح العليا لل�شحايا 

اأم ل. و�ش��حيح اأن اجلن�ص لي�ص �ش��وى عامل واحد من بني عدة عوامل ميكن اأن جتعل تلك العالقات غري فعالة اإل اأنه 

ينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار.

اال�شتعانة مبنظمات غري حكومية

توجد يف �شتى اأنحاء العامل �شيا�شات متنوعة ب�شاأن ال�شتعانة باملنظمات غري احلكومية وغريها من الهيئات.

ففي بع�ص البلدان يت�ش��ارك موظفو هيئات اإنفاذ القوان��ني وممثلو املنظمات غري احلكومية معاً يف اإجراء بع�ص املقابالت مع 

�ش��حايا جرائم الجتار بالأ�ش��خا�ص. ويقول �ش��باط اإنفاذ القوانني الذين ا�ش��تخدموا هذا النهج اإنه يتيح توليفة فعالة من 

املهارات واإن بو�شعه اأن ي�شاعد على بناء عالقات مع ال�شحايا املحتملني وعلى ك�شب ثقتهم.

وقطعت بلدان اأخرى خطوة اإ�ش��افية يف هذا الطريق. ففي تلك الوليات الق�ش��ائية يجري موظفو املنظمات غري احلكومية 

مقابالت �شخ�ش��ية مبكرة وتقييمات مبكرة. ول يتدخل املخت�ش��ون باإجراء املقابالت، العاملون يف هيئات اإنفاذ القوانني، 

اإل عندما تفيد تلك التقييمات باأن ال�شحايا جاهزون لذلك.

ويف الط��رف النقي�ص ل ت�ش��مح بع�ص البلدان للمنظمات غري احلكومية باإيف��اد من ميثلها يف املقابالت التي جتريها هيئات 

اإنفاذ القوانني اإل يف ظروف حمدودة جداً ويف ظل قيود تفر�ش��ها عليهم. وقد ت�ش��مح لهم بح�شور املقابالت لكن دون اأن 

ي�شاركوا فيها. بل اإن بع�ص الوليات الق�شائية ل ت�شمح لهم على الإطالق بح�شور تلك املقابالت.

و�ش��حيح اأن م�ش��اركة املنظمات غري احلكومية قد تعود ببع�ص الفوائد اإل اأنها حتمل يف طياتها خماطر ت�ش��كيك الدفاع يف 

حيادي��ة ممثلي تلك املنظم��ات الذين اأجروا املقابالت، متهماً اإياهم بتوجيه اأ�ش��ئلة موحية اأثن��اء املقابالت اأو بتوجيه دفة 

اإجابات ال�شهود. 
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وينبغي اأن يكون ممار�شو العدالة اجلنائية مدركني لحتمال اأن تكون لتلك املنظمات اخت�شا�شات تختلف عن اخت�شا�شاتهم 

عند التعامل مع ق�ش��ايا الجتار بالأ�شخا�ص. وكثري من تلك الخت�شا�شات يتوافق مع غايات واأهداف اخت�شا�شات نظام 

العدالة اجلنائية لكن قد يكون هناك ت�ش��ارب يف امل�ش��الح يف بع�ص املجالت. ومن اأمثلة هذا الت�شارب احلالت التي قد 

يكون فيها متويل تلك املنظمات معتمداً على حتديد هوية ال�شحايا. فهنا ميكن اأن توؤدي هذه احلاجة اإىل التمويل اإىل تقييم 

يفتقر بع�ص الفتقار اإىل املو�شوعية ملا يقوله ال�شحايا املحتملون.

اإن النقطة امل�شرتكة التي انعقد حولها اإجماع العامل هي اأن التعاون بني هيئات اإنفاذ القوانني واملنظمات غري احلكومية اأمر 

حيوي يف مكافحة الجتار بالأ�ش��خا�ص. فاأياً كان النموذج الذي ي�ش��تخدمه بلدك ل بد من وجود تفاهم وا�ش��ح جداً بني 

تلك الهيئات واملنظمات ب�ش��اأن الأدوار وامل�ش��وؤوليات والقيود املتعلقة باملقابالت ال�شخ�شية. ومن املهم اأي�شاً اأن تت�شمن 

تلك التفاقات م�ش��ائل قانونية معينة، مثل طريقة ت�ش��جيل املقابالت والأ�ش��خا�ص الذين يحق لهم الطالع على تلك 

ل تلك التفاقات كتابًة وباأن توافق عليها كل الأطراف قبل اإجراء املقابالت. الت�شجيالت. ويو�شى باأن ت�شجَّ

الدعم االجتماعي/اال�شتعانة بو�شطاء اأثناء املقابالت

من املرجح اأن حتدد ت�ش��ريعاتك دور "الداعم الجتماعي" اأو الو�شيط. ويف بع�ص الوليات الق�شائية يكون دور الو�شطاء 

هو م�ش��اعدة ال�ش��هود على فهم من يجرون املقابلة وم�شاعدة من يجرون املقابلة على فهم ال�شهود. وهذا الدور ل عالقة له 

بالرتجمة واإمنا بامل�ش��اعدة على التوا�ش��ل عندما ل يكون ال�شخ�ص قادراً على الفهم ب�شبب اإعاقة ذهنية اأو بدنية اأو ب�شبب 

حداثة �ش��ن ال�ش��حية. ويف وليات ق�شائية اأخرى قد يكون دور الو�شطاء قا�ش��راً على ما ي�شتطيعون تقدميه من دعم. واأياً 

كان دورهم الدقيق فاإنه ينبغي للو�ش��طاء األ يتدخلوا يف املقابلة واأل يدخلوا تغيريات على ما يقال واأل يقنعوا ال�ش��حايا/

ال�شهود بتغيري رواياتهم.

اإذا كان الو�شيط يعرف ال�شاهد من قبل اأتيحت عندئذ معلومات مفيدة ب�شاأن طرائق التوا�شل مع ال�شاهد. فاإذا كان احلال 

كذلك وجب عندئذ اأن ُيثَبت يف مرحلة التخطيط اأن الو�ش��يط مل يوؤد اأي دور يف الأحداث املعنية. كما ينبغي اأن تاأخذ 

مرحلة التخطيط بعني العتبار الوقت الإ�شايف الذي يرجح اأن يكون مطلوباً اإذا ا�شتعني بو�شيط اأثناء املقابلة. 

ينبغي لك، اإن اأمكن، اأن ت�شتو�ش��ح قبل املقابلة عما اإذا كان ال�ش��خ�ص يرغب يف اأن يح�ش��رها اأحد ما، فاإذا كان يرغب 

ن  يف ذلك وجب معرفة من هو هذا ال�ش��خ�ص. ويجب اأن ي�ش��رح من يجري املقابلة لل�شخ�ص الداعم اأنه ينبغي له األ يلقِّ

ال�شاهد اأو يتحدث با�شمه، خا�شة ب�شاأن اأي اأمر ذي �شلة بالتحقيق.

 اإر�شادات عملية

اأنه لي�ص  اإذ  اأثناء املقابلة اإىل مرتجم �شفوي واإىل �شخ�ص داعم وجب عليك ال�شتعانة ب�شخ�شني،  �اإذا كنت بحاجة  �•
بو�شع �شخ�ص واحد اأن يوؤدي هاتني املهمتني.

اإجراء مقابلة مع �شخ�ص م�شت�شعف.  لل�شحية عند  وجود �شخ�ص داعم  قانوناً  ُي�شرتط  الق�شائية  الوليات  �يف بع�ص  �•
ويف بع�ص الوليات الق�ش��ائية يكون وجود داعمني اجتماعيني اأمراً اإلزامياً يف ظروف معينة بغ�ص النظر عن احل�ش��ول 

على موافقة على ذلك )فمثاًل ت�شرتط بع�ص البلدان وجود هوؤلء الداعمني اأثناء املقابالت التي جترى مع الأحداث(. 
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ويف حالت اأخرى قد ُي�شرتط احل�شول على موافقة قبل ال�شتعانة بهوؤلء الداعمني. وعلى اأي حال فمن املمار�شات 

اجليدة اأن يتم بو�شوح �شرح الإجراء املقرتح واحل�شول على موافقة عليه قدر الإمكان.

اأن يقدم الدعم يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص. فمن املرجح  �ينبغ��ي توخ��ي احلذر عند البت يف هوية من ينبغي  �•
األ يكون لل�ش��حايا )خا�ش��ة يف ق�شايا ال�ش��تغالل اجلن�شي( �شوى "اأ�ش��دقاء" ورفاق مرتبطني على نحو ما بعملية 

الجتار. لذا عليك اأن تتوخى احلذر ال�شديد كلما ا�شتعنت باأ�شخا�ص يعرفهم ال�شحايا.

فيهم. امل�شتبه  باملتجرين  تربطه  �شالت  "اأ�شدقاء" ال�شاهد  لأحد  تكون  �قد  �•
�ل جت��وز ب��اأي حال من الأحوال ال�ش��تعانة بداعمني اجتماعيني عند ال�ش��تباه يف �ش��لوعهم يف الأحداث التي  �•

يتناولها التحقيق.

باملتجر فقد يكون من ال�شهل التعرف على هوية ال�شخ�ص  اإذا مل تكن هناك �شالت تربط ال�شخ�ص الداعم  ��حتى  �•
الداعم وتهديده اأو اإف�شاده، خا�شة اإذا كانا ينتميان اإىل جمموعة �شكانية �شغرية.

الإيذاء. اآثار  من  خوفه  ب�شبب  �شادقًة  املقابلة  اأثناء  داعم  �شخ�ص  وجود  على  ال�شاهد  موافقة  تكون  ل  �قد  �•
اأنت. تطلبها  مل  م�شاعدًة  �شخ�ص  عر�ص  اإذا  احلذر  �شديد  تكون  اأن  �عليك  �•

اأطول من تخطيط واإجراء املقابالت  �تخطيط واإجراء املقابالت التي يح�ش��رها داعمون اجتماعيون ي�ش��تغرقان وقتاً  �•
الت��ي تخلو م��ن هوؤلء الداعمني لأنه يكون عليك اأن حت��دد هوؤلء الداعمني واأن تطلعهم على بع�ص التفا�ش��يل واأن 

ت�شتوثق من اأن بو�شعهم اأن يكونوا حا�شرين طوال املدة املقرتحة للمقابلة.

�ق��د يك��ون مبق��دور الهيئات الجتماعية واملنظم��ات غري احلكومية واملنظم��ات الطوعية اأن ت�ش��اعد، لكن عليك  �•
اأن تتوخ��ى احلذر هنا اأي�ش��اً. فمن املحتم��ل اأن يكون الداعمون بحاجة اإىل تخ�ش��ي�ص وقت طويل لل�ش��هود، وميكن 

اأن يكون �ش��ماع اأقوال �ش��حايا جرائم الجتار بالأ�ش��خا�ص اأمراً مزعجاً جداً، وقد تظهر على ال�ش��حايا �شتى الأعرا�ص 

الكئيب��ة. فاإذا مل يكن الداعمون يتوقعون ذلك اأو ي�ش��تطيعون حتمله كان هناك احتم��ال اأن يغادروا قاعة املقابلة مما قد 

ي�شع ال�شهود )بل والتحقيق الذي جتريه اأنت( يف حالة اأ�شواأ.

اأو ع�ش��و يف منظمة غ��ري حكومية يعرف ال�شحايا-ال�ش��هود  اأن تعرث على �ش��خ�ص حمرتف  �ق��د يك��ون مبقدورك  �•
املحتملني وَي�شلح لال�شتعانة به كداعم اجتماعي/و�شيط.

اإذا راأيت اأن من غري املنا�ش��ب وجود داعم اجتماعي اأثناء املقابلة، اأو اإذا كانت ت�ش��ريعاتك متنع ذلك، كان عليك اأن تفكر 

يف ال�شتعانة مبثل هذا ال�شخ�ص يف مراحل اأخرى من العملية، كاملرحلة التي ت�شبق املقابلة مبا�شرًة اأو تليها مبا�شرًة.

مدة املقابلة

يعطي اجلزءان املعنونان "الوترية" و"املدة" )الواردان اأدناه( بع�ص الإر�ش��ادات ب�ش��اأن امل�شائل املحددة التي ُت�شاَدف يف 

املقابالت املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص. وتتمثل اإحدى ال�شمات البارزة يف اأن من املرجح اأن ت�شتغرق تلك املقابالت وقتاً 

اأطول بكثري من املقابالت املتعلقة بكثري من التحقيقات الأخرى. وهو ما ينبغي اأخذه يف العتبار عند مرحلة التخطيط، 

خا�ش��ة عند تقرير من �ش��يكون قادراً على اإجراء املقابلة، ومدى جاهزية املرتجمني ال�ش��فويني الخ، ووترية وطول فرتات 

ال�شرتاحة.

الرتويع

اإذا ا�ش��ُتبه يف احتمال اأن تتاأثر اأدلة ال�ش��هود �ش��لباً بالتهديدات والرتويع كان من الواجب اإيالء عناية �ش��ديدة بالدعم 

ال�شروري للتعامل مع هذه التهديدات. وتعطي النميطة 12 املعنونة "حماية وم�شاعدة ال�شحايا-ال�شهود يف ق�شايا الجتار 

بالأ�شخا�ص" اإر�شادات يف هذا ال�شدد.
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تقييم ذاتي

ما هي اخلطوات املطلوبة عند تخطيط مقابلة مع �شحايا-�شهود حمتملني يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص؟

م��ا ه��ي الحتياج��ات الواج��ب مراعاتها عن��د تخطيط واإع��داد مقابلة م��ع �شحايا-�ش��هود حمتملني يف ق�ش��ايا الجتار 

بالأ�شخا�ص؟

التعامل وال�شرح

�شلوك من يجري املقابلة

عندما تقابل اأ�شخا�ش��اً ل تعرفهم قد يختلف �ش��لوكك عن �ش��لوكك املعتاد. وكثرياً ما يتمكن النا�ص امل�شت�ش��عفون من 

الإح�شا�ص بال�شلوك غري العادي، وقد يرون يف هذا ال�شلوك اإ�شارة اإىل عدم الرتياح.

ويف معظم ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص من غري املرجح اأن تكون قد التقيت من قبل بال�ش��خ�ص ال��ذي جتري معه املقابلة 

ال�شخ�شية، بل اإن هناك احتماًل كبرياً اأن يكون ال�شخ�ص منتمياً اإىل ثقافة تختلف عن ثقافتك وحتى اإىل ثقافة ل تعرف 

عنها اإل القليل. وقد يتحدث هذا ال�ش��خ�ص لغة خمتلفة عن لغتك، وقد تكون التجارب احلياتية امل�شرتكة بينكما قليلة. 

ومن املفهوم األ ت�شعر بالراحة يف ظل تلك الأو�شاع.

  اإر�شادات عملية

اأن تراقب �ش��لوكك طوال املقابلة واأن حتاول اأن جتعله طبيعياً قدر ما ت�ش��مح به الظروف. وينبغي لك بوجه  �عليك  �•
خا�ص اأن تفكر يف الكيفية التي �شتدير بها الدقائق الأوىل من املقابلة.

ما  نادراً  اأ�ش��خا�ص  جتاه  �ش��لوكك  طريقة  ب�ش��اأن  الثقة  بعدم  اأو  الراحة  بعدم  �ش��عورك  جتنب  حتاول  اأن  لك  �ينبغي  �•
�ش��ادفتهم يف حياتك. وينبغي لك اأن تبعث فيمن تقابله ال�ش��عور بالطمئنان اإلي��ك وبتعاطفك معه، لكن عليك اأن 

تتجنب الت�شرف على نحو قد يجده ال�شهود امل�شت�شعفون حتقريياً اأو غري �شادق اأو ا�شتعالئياً.

ملا لديه من احتياجات توا�شٍل  �لكي حت�ش��ل على معلومات دقيقة من ال�ش��اهد امل�شت�شعف يجب اأن تبدي تفهماً  �•
واأن تدرك ما لك من تاأثري على املقابلة. وعليك اأن حتاول الرتكيز على ال�ش��اهد ك�ش��خ�ص ل على حالته امل�شت�ش��عفة 

اأو على دوره كم�شدر اأدلة حمتمل.

تعاون  احتمالت  اأن  اإليه، ذلك  توجهها  التي  الأ�ش��ئلة  اأنواع  اأ�ش��باب  لل�ش��اهد  ت�ش��رح  اأن  امل�ش��تطاع  قدر  �عليك  �•
ال�شحايا تزيد واحتمالت �شعورهم بالإحباط تقل اإذا فهموا الغر�ص من الأ�شئلة.

�قد يختار بع�ص ال�شهود امل�شت�شعفني اأن يكون مكان جلو�شهم اأقرب اإليك اأو اأبعد منك قيا�شاً على �شهود اآخرين. هنا  �•
عليك اأن تكون واعياً لردود اأفعالك اإزاء اختيارهم هذا.

�ينبغي اأن حتاول اأن تت�ش��رف على نحو ودود ومتجاوب حيال ال�ش��هود امل�شت�شعفني، لكن دون اإبداء بوادر ارتباك  �•
اأو قلق اأو اإحراج.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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  اإر�شادات عملية

يجب العرتاف باأنه �ش��يكون من ال�ش��عب التعامل مع هذا الو�ش��ع. وال�شتعداد قبل املقابلة ي�ش��اعد على تهيئة اأو�شاع 

مريحة قدر الإمكان. وعليك اأن تنظر يف اخليارات التالية:

اإطار  اأجل تكوين �ش��ورة عما حدث لهم حتى الآن يف  �التحدث مع الذين �ش��بق لهم التعامل مع ال�ش��حية من  �•
هذه العملية.

تفكر يف  اأن  اآخر كان عليك  بفرد  اأو  املت�شدين  بواحد من طالئع  اإيجابية  فعاًل عالقة  اأقامت  قد  ال�شحية  �اإذا كانت  �•
عقد لقاء يجمع ال�ش��حية بال�ش��خ�ص الذي تاآلفت معه قبل اإجراء املقابلة الر�ش��مية. وعليك اأن تتناول يف هذا اللقاء 

م اإىل ال�شحايا ما ي�شربونه اأو ياأكلونه الخ واأن ت�شرح لهم العمليات. موا�شيع حمايدة، كاأن تتاأكد من اأنه قد ُقدِّ

وكالتك  لدى  تكون  وقد  ال�شخ�ص.  اإليها  ينتمي  التي  الثقافة  الأ�شا�شية عن  الأ�شياء  بع�ص  معرفة  اأن حتاول  �عليك  �•
معلوم��ات يف هذا ال�ش��دد، اأو قد تك��ون بع�ص املنظمات غري احلكومي��ة قادرة على اأن ت�ش��اعدك يف هذا املجال، وقد 

يكون من املفيد اأي�ش��اً توجيه اأ�ش��ئلة حمايدة اإيل ال�ش��حايا ا�شتف�ش��اراً عن تلك الأ�ش��ياء. كما قد ي�شتطيع املرتجمون 

ال�ش��فويون وبع�ص العمال الجتماعيني اأن ي�ش��اعدوك يف ذلك. لكن عليك باحلذر: فالهوية الثقافية اأمر معقد، فكون 

اأحد يتحدث لغة ال�ش��حايا اأو �ش��بق له اأن التقى باأنا�ص ينتمون اإىل ثقافتهم ل يعني بال�شرورة اأنه قادر على اأن ي�شدي 

لك امل�شورة املالئمة.

�عليك اأن ت�شاأل اأ�شخا�شاً اآخرين يف املقابلة )مثل املرتجمني ال�شفويني والأ�شخا�ص الداعمني والعمال الجتماعيني(  �•
عن ت�ش��ورهم ل�ش��عور ال�ش��اهد اإزاءك. فلعلهم يكونون قد لحظوا اأن ال�ش��اهد غري مرتاح ل�ش��يء معني، اأو قد يكون 

ال�شاهد قد قال لهم اإنه غري �شعيد مبا يحدث. هنا عليك اأن حتاول معرفة امل�شكلة واأن ت�شعى قدر جهدك لتدارك الأمر 

اأو ل�شرحه لل�شحية.

التوا�شل معك على النحو الذي تتوقعه منهم. فقد ل يكون  ال�شهود امل�شت�شعفني قادرين على  �قد ل يكون بع�ص  �•
لدى ال�شهود خربة كبرية يف التوا�شل مع الغرباء.

اأنك ت�ش��تخدم عبارات وتتخذ مواقف خالية من التلميحات اجلن�ش��ية ومن التمييز عندما  اأن تتاأك��د من  �علي��ك  �•
تتعامل مع ال�شحية.

من املرجح اأن يكون كل ال�ش��حايا امل�شت�ش��عفني يعانون من �ش��دمات نف�ش��ية ومن الختالل. فقد يكون �شحايا الجتار 

بالأ�ش��خا�ص قد تعر�شوا ل�ش��وء معاملة على امتداد فرتة طويلة ومن جانب اأ�شخا�ص كثريين وعلى نحو حميم. وميكن اأن 

يكونوا قد �ُش��لبوا حق ال�ش��يطرة على جمريات حياتهم منذ �شهور اأو حتى �شنني م�شت. وتاأثري ذلك هو اإ�شابتهم ب�شدمة 

نف�شية عميقة وطويلة وقوية على نحو غري عادي، وهي �شدمة نف�شية قد توؤدي بهم اإىل اأن ياأتوا بت�شرفات قد ي�شعب على 

املحققني فهمها والتوافق معها.

ورغم اأننا ن�ش��تعمل م�ش��طلح "ال�شحية" فاإنه ينبغي دائماً اأن نتذكر اأن �ش��حايا الجتار بالأ�شخا�ص اأحياء ُيرزقون، ولكي 

يظلوا على قيد احلياة يجب عليهم اأن يجدوا و�شائل تكفل لهم القدرة على الت�شدي، ومن املرجح اأن تكون اإحدى تلك 

الو�شائل الرتياَب فيما يقوله لهم اأي �شخ�ص، مبن فيهم اأنت.

اإن ال�شلوك الذي تف�شي اإليه هذه التوليفة من الظروف ميكن اأن يت�شمن الإتيان بردود اأفعال على نحو ل ميكن التنبوؤ به 

اأو على نحو حانق اأو عدواين جتاهك وجتاه اأي �شخ�ص اآخر من ممار�شي العدالة اجلنائية. 
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الوترية

كثري من ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني �ش��يطالبون باأن تعقد املقابالت التي جترى معهم بوترية اأبطاأ من وترية املقابالت التي 

جترى مع �شهود اآخرين. وت�شري الأبحاث واملمار�شات اجليدة اإىل اأن على من يجرون املقابالت اأن يقوموا يف هذه احلالة 

مبا يلي:

كالمهم؛ وترية  �اإبطاء  �•
للتو؛ قيل  ما  ل�شتيعاب  ال�شاهد  اأمام  اإ�شايف  وقت  �اإف�شاح  �•

اإجابته؛ لتح�شري  ال�شاهد  اأمام  وقت  �اإف�شاح  �•
بو�شيط؛ ال�شتعانة  عند  خا�شة  ردوده،  يف  بطيئاً  ال�شاهد  كان  اإذا  بال�شرب  �التحلي  �•

فوراً؛ التايل  ال�شوؤال  بطرح  الإ�شراع  �جتنب  �•
للمقابلة؛ التح�شري  يف  امل�شي  على  اأي�شاً  ي�شاعدك  ذلك  باأن  علماً  ال�شمت،  ي�شوده  الوقت  من  حيز  �ترك  �•

ال�شحية. مقاطعة  �جتنب  �•

وينبغي اأن جتري املقابلة بالوترية التي يحددها ال�شاهد.

عند ا�ش��تعانتك مبرتجم �ش��فوي ينبغي لك اأن ت�ش��تعمل جماًل ق�ش��رية. وينبغي اأن تكون تلك اجلمل جزءاً من اأ�ش��ئلة 

موجزة.

عليك اأن تف�شح اأمام املرتجم ال�شفوي وقتاً لرتجمة ال�شوؤال وجوابه قبل طرح اأ�شئلة اأخرى.

الفوا�شل الزمنية

املقابالت التي جترى مع ال�شهود امل�شت�شعفني تكون عادًة اأبطاأ وتريًة من املقابالت التي جترى مع �شهود اآخرين واأكرث احتواًء 

على فوا�ش��ل وا�ش��رتاحات. فمدة الرتكيز التي يقدر عليها كثري من ال�ش��هود امل�شت�شعفني تقل عن مدة الرتكيز التي يقدر 

عليها غريهم، بل اإن بع�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني يحتاجون اأي�شاً اإىل فوا�شل منتظمة ي�شرتيحون خاللها. وينبغي اأن يتفق 

من يجري املقابلة مع ال�شاهد على عالمة ب�شيطة )كالتلويح ببطاقة خا�شة مثاًل( ميكن لل�شاهد اأن ي�شتخدمها لطلِب فا�شٍل. 

وميكن اأن تف�شح تلك الفوا�شل فر�شة للتقاط الأنفا�ص. ول ينبغي اأبداً ا�شتخدام تلك الفوا�شل يف ا�شتمالة ال�شهود.

وينبغي ال�شماح بفوا�شل من اأجل اأداء ال�شعائر الدينية. 

الفوا�شل الزمنية وال�شيطرة

املقابالت التي جترى مع �شحايا جرائم الجتار بالأ�شخا�ص قد ت�شتمر طوال عدة اأيام نتيجة ل�شدة ال�شدمات النف�شية التي 

يعاين منها ال�ش��حايا وتاأثري تلك ال�ش��دمات على اأذهانهم. وقد يلزم اأن يراعي تخطيط تلك الفوا�ش��ل احلاجَة اإىل اإرجاء 

جل�شات املقابلة اإىل اليوم التايل عدة مرات.

اإن تو�ش��لك اإىل اتفاق م�ش��رتك مع ال�ش��اهد على هذه الفوا�ش��ل هو طريقة ب�ش��يطة ميكن بها اأن تبداأ يف اإعطاء ال�ش��حايا 

اإح�شا�ش��اً بال�شيطرة على اأمورهم، وهو اإح�ش��ا�ص �شديد الأهمية يف معاونتهم على البدء يف التعايف. كما اإن من املرجح اأن 

توؤدي اإعادة ال�شيطرة اإليهم اإىل حت�شني دقة الروايات التي حت�شل عليها منهم. 

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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املدة

املقابالت التي جترى مع �شحايا/�ش��هود حمتملني يف حالت الجتار بالأ�ش��خا�ص قد ت�ش��تغرق وقتاً اأطول مما ت�ش��تغرقه 

احلالت العامة ب�ش��بب اآثار ال�ش��دمات النف�شية وتعقد تلك احلالت. ومن املرجح اأن ت�ش��بب املقابالت الطويلة اإجهاداً 

�ش��ديداً لل�شحايا. لذا ينبغي املوازنة بني احلاجة اإىل احل�شول على روايات كاملة ودقيقة وحاجة ال�شحايا اإىل التعايف. ويف 

هذه الظروف ينبغي اأن تكون املقابالت ق�شرية قدر الإمكان. 

اإقامة العالقات

املراحل الفتتاحية حيوية لنجاح املقابالت ال�شخ�شية.

��ن فيها العالقات يف�ش��ح اأمام من يجري املقابلة وقتاً يتيح له اأن ي�شبح اأكرث تاآلفاً مع  اإن تخ�ش��ي�ص مرحلة اأ�شا�ش��ية ُتد�شَّ

طريقة التوا�ش��ل املف�شلة لدى ال�شاهد واأكرث اتقاناً لهذه الطريقة. كما اإن من �شاأن تلك املرحلة اأن تتيح اإعادة النظر، عند 

القت�شاء، يف القرارات التي �شبق اتخاذها اأثناء مرحلة التخطيط. 

ا�شتهالل مقابلة �شخ�شية

من  النوع  هذا  ذو خربة يف  اإنك  تقول  واأن  والوظيفي،  ال�شخ�ش��ي  امل�ش��توى  على  نف�ش��ك  بتقدمي  تبداأ  اأن  �عليك  �•
العمل واإنه قد �شبق لك، اإن كان ذلك �شحيحاً، اأن التقيت واأجريت مقابالت مع اأنا�ص مروا باأو�شاع مماثلة.

اأن ت�شرح له غر�ص  اأن ت�ش��رح لل�ش��خ�ص املتجر به حقيقة الأو�ش��اع من حيث املكان والزمان. وعليك  •��عليك 
املقابلة ال�شخ�ش��ية ودور الآخرين ممن قد يكونون حا�ش��رين اأثناء املقابلة، كاملرتجمني ال�ش��فويني و�ش��باط ال�شرطة 

الآخرين، الخ.

"�ش��اأحتدث اإليك  له  تقول  اأن  يعدو جمرد  ال�ش��رح قد ل  املقابلة. وهذا  بها  �شت�ش��جل  التي  الكيفية  �ش��رح  �ينبغي  �•
ن زميلي ما نقول�ه"، اأو ميكن اأن يذهب اإىل حد احلديث عن كيفية ا�ش��تخدام املعدات التقنية امل�شتعملة مثل  و�ش��يدوِّ

اأجهزة الفيديو. وعليك اأن ت�شاأله عما اإذا كانت طريقة ت�شجيل املقابلة تروق له.

اإىل احل�ش��ول على  اأولية ترمي  اإجراء مقابلة  اأن تقرر  �اإذا كان��ت املعلوم��ات املتوافرة لديك حمدودة جداً جاز لك  �•
معلومات كافية من اأجل و�شع خطة للمقابالت الالحقة.

املقابالت االأوىل

ميكن اأن تكون املقابلة الأوىل عامة جداً وترمي يف املقام الأول اإىل اإن�شاء عالقة مع من جترى معه املقابلُة. ولعل من املنا�شب 

يف بع�ص احلالت اإجراء عدة مقابالت هدفها بناء العالقات قبل النتقال اإىل الأمور املتعلقة بالأدلة.
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ومن الأهداف الأخرى ملرحلة بناء العالقات م�ش��اعدة ال�شاهد، بل واأي�ش��اً من يجري املقابلة، على ال�شرتخاء وال�شعور 

بالراحة قدر الإمكان. ومع اعتياد من يجرون املقابالت على اإجراء مقابالت مع �شهود م�شت�شعفني قد ي�شبح من يجرون 

املقابالت ميالني اإىل تق�ش��ري مرحلة بناء العالقات. وينبغي مقاوم��ة هذا امليل لأن من يجرون املقابالت قد يكونون الآن 

اأكرث تاآلفاً مع تلك املقابالت يف حني اأن هذه الألفة ل تتوافر لدى ال�شهود.



ويف بع�ص الوليات الق�ش��ائية قد ي�ش��تفاد من تعدد املقاب��الت على امتداد فرتة زمنية معينة يف الدعاء باأن ال�ش��حية 

خ�شع لتوجيه من جانب من اأجروا معه تلك املقابالت. لذا عليك اأن تتحدث اإىل اأع�شاء النيابة العامة اإذا كنت تعتزم 

اإجراء مقابالت كثرية حتى يخططوا ردهم على ادعاءات الدفاع ويكونوا م�ش��تعدين لأن ي�ش��رحوا للمحكمة اأ�ش��باب 

تعدد املقابالت.

ينبغي األ ي�شري من يجري املقابلة اإىل اجلرمية املزعومة واملوا�شيع التي تتعلق بها مبا�شرة اأثناء مرحلة اإقامة العالقات. ففي 

العادة ينبغي اأن ُيدعى ال�ش��اهد اإىل مناق�ش��ة اأحداث "حماي��دة" يف حياته )كاهتماماته اأو هوايات��ه، اإذا كان ذلك يالئم 

ال�ش��اهد(. وعليك اأن تتوخى احلذر عند حديثك عن عائالت من تقابلهم يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص: فحديثك عنهم 

قد ي�شيب ال�شحايا باحلزن لطول فرتة بعدهم عن عائالتهم اأو يبث يف نفو�شهم اخلوف مما قد تقوله عائالتهم عند عودتهم 

اأو عند مناق�شتهم جتربة الجتار بهم.

يف توقيت منا�ش��ب من مرحلة اإقامة العالقات ينبغي ملن يجري املقابلة اأن يناق�ص باقت�شاب مع ال�شاهد �شبب املقابلة، اإذا 

مل يكن ال�شاهد قد اأ�شار اإىل هذا املو�شوع تلقائياً، بطريقة ل ت�شري مبا�شرة اإىل جرمية مزعومة. وينبغي اأن يدرك من يجري 

املقابلة اأنه يف حني اأن بع�ص من يجري معهم املقابلَة �ش��يكونون، منذ البداية، وا�ش��حني جداً ب�ش��اأن م�شمون املقابلة فاإن 

بع�شهم الآخر لن يكون كذلك. 

قد ي�شعر بع�ص ال�شهود باأن تعاونهم الأ�شلي القانوين مع �شخ�ص ارتكب جرمية بعد ذلك قد يجعلهم ملومني. كما ينبغي 

األ يغيب عن ذهن من يجري املقابلة اأن بع�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني �شيفرت�شون اأن �ش��بب اإجراء مقابلة معهم هو اأنهم 

ارتكبوا خطاأ ما. هنا قد يحتاج من يجري املقابلة اإىل طماأنة ال�شاهد ب�شاأن هذه النقطة، لكن ينبغي المتناع عن اإعطاء اأي 

حة للمقابلة. فينبغي قدر الإمكان اأن جترى املقابلة يف جو "حمايد" حيث  وعود اأو ذكر اأي توقعات ب�ش��اأن املح�ش��لة املرجَّ

يحر�ص من يجريها على األ يفرت�ص، اأو على األ يبدو اأنه يفرت�ص، اإدانة فرد قد ي�شكل �شلوكه املزعوم مو�شوَع املقابلة.

اأ�ش��ف اإىل ذلك اأن امل�ش��اركة كطرف يف مثل هذه املقابالت متثل حدثاً غري عادي بالن�ش��بة لأفراد قد ل يكونون اعتادوا 

التحدث مع �ش��خ�ص يت�ش��اءل عن جوهر اأقوال ال�شحية. وهذا الأمر ي�ش��ح بوجه خا�ص عندما تكون املقابلة مع �شخ�ص 

غريب بل و�شاحب �شلطة اأي�شاً. وميكن لل�شاهد اأن يدخل املقابلة حمتاراً ب�شاأن غر�شها وقلقاً ب�شاأن اإجراءاتها وحم�شلتها، 

ورمبا اأي�ش��اً مكروباً ب�ش��بب اأحداث �ش��ابقة عليها. ثم اإن بع�ص ال�شهود قد ل ي�شتوعبون �ش��بب اإجراء مقابلة معهم ب�شاأن 

خربات حمرجة وموؤملة قد يكون ُطلب منهم التكتم عليها.

وينبغي اأن يدرك من يجرون املقابالت اأن مطالبة �ش��خ�ص ما باأن يقدم ب�ش��راحة وبالتف�شيل معلومات عن اأمور �شخ�شية 

)ت�ش��مل جوانب جن�ش��ية مثاًل( تعني مطالبة هذا ال�شخ�ص باأن يخو�ص يف مناق�شة �ش��يء على نحو َتعلَّم اأن يتجنبه. لذا 

ينبغي ملن يجرون املقابالت اأن يقولوا لل�شاهد اإن الدافع وراء الأ�شئلة التي �شتوجه اإليه لي�ص حب ال�شتطالع واإمنا احلاجة 

اإىل الوقوف على تفا�ش��يل اجلرمية. اإن اإعطاء مثل هذه التفا�ش��يل يف هذه احلالة لي�ص فيه خرق لالأعراف ال�ش��ائدة. كما 

ينبغي اأن يدرك من يجرون املقابالت اأن بع�ص من يجرون معهم تلك املقابالت قد يف�ش��لون ابتداًء اأن يكتبوا كلمات اأو 

عبارات ح�شا�شة ل اأن يتفوهوا بها ب�شوت عال.
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وقد ل يروق لبع�ص ال�شهود اأن توجه اإليهم اأ�شئلة معينة، خا�شة ب�شاأن الأمور ال�شخ�شية، اأو قد ي�شعرون عندها باحلرج اأو 

المتعا�ص. ويف مرحلة اإقامة العالقات، بل وعلى امتداد مراحل املقابلة، ينبغي ملن يجري املقابلة اأن يعرب لل�ش��اهد عن 

احرتامه مل�شاعره وتعاطفه معها وتفهمه لها.

وقد يخامر ال�ش��اهد �ش��عور بالقلق ب�ش��اأن ما ق�د يح�دث بعد املقابل��ة اإذا روى ما وق�ع من اأحداث. هنا ينبغي تب�ديد 

هذا القلق.

وقد يحدث األ يتفهم بع�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني احلاجة اإىل رواية ما �ش��هدوه كاماًل وبالتف�ش��يل. لذا ينبغي �شرح 

احلاجة اإىل احل�ش��ول على رواية كاملة دون ممار�ش��ة �شغوط ل داعي لها على ال�شاهد. وعند مناق�شة اأحداث "حمايدة" 

ميكن ت�شجيع ال�شاهد، عند القت�شاء، على اأن ي�شتدعي تلك الأحداث ا�شتدعاًء حراً و�شكره على كونه َمن ميلك كل 

هذه املعلومات. ومن املحتمل جداً اأن تت�ش��ح �ش��عوبة ال�ش��عي اإىل اإجراء مقابلة حلني اإقامة عالقات مع طرف املقابلة 

الآخر. لكن بع�ص ال�ش��هود مل ياألفوا ق�ص روايات على الغرباء، بل احلقيقة اإن الكثريين منهم تعلموا األ يفعلوا ذلك. 

فاإذا تبني اأن اإقامة عالقات اأمر �ش��عب قد يكون من الأف�ش��ل اإرجاء املقابلة بدًل من اإجراء مقابلة من املحتمل جداً اأن 

تكون عدمية اجلدوى.

االألفاظ اجلن�شية ال�شريحة

دوا اأنف�ش��هم على الألفاظ ال�ش��ريحة الدالة على الأن�شطة اجلن�شية وعلى ما يكافئها يف  ينبغي ملن يجرون املقابالت اأن يعوِّ

اللغة الدارجة. واأثناء مرحلة بناء العالقات قد ل يكون من املنا�ش��ب ا�شتي�ش��اح معاين الألفاظ اجلن�شية. وعند ال�شك يف 

معنى كلمات اأو عبارات ينبغي تدوينها متهيداً لأن يطلب َمن يجري املقابلة من ال�ش��حايا بكيا�ش��ة اأن ي�شرحوا معانيها يف 

مراحل لحقة من املقابلة.

ومن املهم األ يبدي من يجري املقابلة عالمات حرج اأو ا�ش��مئزاز فَيْحمر وجهه خجاًل اأو تتبدل مالمح وجهه اأو ياأتي باأي 

�شكل اآخر من اأ�شكال ال�شتهجان ال�شفوية اأو غري ال�شفوية.

االفتقار اإىل خربات م�شرتكة

ق��د يوؤدي الفتقار اإىل خربات م�ش��رتكة بني من يجري املقابلة و�ش��حايا جرائم الجتار بالب�ش��ر اإىل تعقيد عملية اإقامة 

عالقات معهم. فهذا الفتقار يجعل من ال�ش��عب الكالم عن موا�ش��يع حمايدة. ومن املرجح اأن ي�شكل ذلك �شعوبة 

مع عديد من ال�شحايا امل�شت�شعفني، لكن ذلك يكون اأكرث ترجيحاً يف ق�شايا الجتار بالب�شر ب�شبب الفوارق الثقافية.

كما قد تكون لدى �شحايا هذا الجتار افرتا�شات ب�شاأن اأ�شحاب ال�شلطة تختلف عن افرتا�شات ال�شحايا الآخرين 

الذين قد تكون تعاملت معهم يف املا�شي حتى لو كانوا �شحايا م�شت�شعفني.

ويف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص بغر�ص ا�شتغاللهم جن�شياً ي�شعب الكالم يف اجلن�ص يف كل الثقافات، لكن قد ي�شل 

الأمر يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص اإىل حد اأن تكون اخللفية الثقافية لل�شحية حتظر متاماً مناق�شة اأي م�شاألة جن�شية. 

لذا ينبغي اأن تكون م�شتعداً للتعامل مع تلك احلالت.
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الرواية

ال�شرد احلر

اإذا كن��ت قد عجزت عن اإقامة عالقات مع ال�ش��حية مل يكن هناك داع كبري ملوا�ش��لة الأمر ب��ل ينبغي اأن تنظر يف اإنهاء 

املقابلة. وهناك اأ�ش��باب اأخرى لإنهاء املقابلة ت�ش��مل �شحة ال�ش��حية )البدنية والعقلية(، واملخاطر التي عرفت اأنها حتدق 

بال�شحية وبغريها، وكون ال�شحية غري قادرة على تزويدك باأي معلومات مفيدة اأو غري راغبة يف ذلك.

��م ما حدث، وحتدد اأي اإجراءات يلزم اتخاذها، وت�ش��تعر�ص الكيفية التي ينبغي بها  بع��د اإنه��اء املقابلة ينبغي لك اأن تقيِّ

موا�شلة الأمر.

اإذا قررت اأن من املالئم موا�ش��لة املقابلة وجب، قدر الإمكان، مطالبة ال�ش��اهد باأن يروي بكلماته هو احلدث ذا ال�ش��لة اأو 

الأحداث ذات ال�شلة.

من املرجح اأن يتوقع منك ال�ش��هود، باعتبارك �شخ�ش��ية بارزة اأو �ش��احب �شلطة، اأن ت�شيطر على املقابلة. اإل اأن املقابالت 

مع ال�ش��هود تقت�ش��ي اأن يكون اجت��اه تدفق املعلومات هو من ال�ش��اهد اإىل من يج��ري املقابلة. وقد يظن بع�ص ال�ش��هود 

امل�شت�ش��عفني اأنك تعرف الكثري فعاًل اأو حتى تعرف كل ما حدث واأن املطلوب منهم هو تاأكيد �ش��حة �ش��يغة الأحداث 

كما ت�شكلت لديك.

هن��ا يك��ون من الأهمية مبكان اأن تقول لل�ش��هود، بطريقة يفهمونه��ا، اإنك ل تعرف ما حدث لهم ب��ل تنتظر منهم اأن 

يخربوك به.

يف هذه املرحلة ينبغي األ ت�شاأل اإل اأ�شئلة �شديدة العمومية والنفتاح. وينبغي اأن تدور تلك الأ�شئلة حول مناحي احلياة 

العامة ذات ال�ش��لة بالتحقيق )من اأمثلة تلك الأ�ش��ئلة "هل هناك اأي �شيء تود اأن تقوله يل؟"(، فهذا النوع من الأ�شئلة 

ي�شتف�شر على نحو غري حمدد.

تقييم ذاتي

حدد العنا�شر املطلوبة للتعامل مع �شحايا-�شهود ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص اأثناء املقابالت املتعلقة باحل�شول على اأدلة.

ما الذي ينبغي �شرحه لل�شحايا-ال�شهود يف بداية املقابالت؟

متى ينبغي للمقابلة األ تنتقل اإىل مرحلة الرواية؟

كيف ينبغي اإقامة و�شون عالقات بني امل�شوؤول/امل�شوؤولني عن اإجراء املقابلة وال�شحية؟

  اإر�شادات عملية

ُي�شعد بع�َص  اأ�شئلة ب�شاأن عائلة ال�شحية عند حديثك عن التجارب احلياتية العامة. فقد  اأن حتذر من توجيه  �عليك  �•
�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص احلديُث عن عائالتهم لكن بع�شهم الآخر قد ي�شعرون بقلق �شديد من اأن تعرف عائالتهم 

ما حدث لهم. لذا عليك اأن ترتك زمام القياد هنا لل�شحايا اأنف�شهم.
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  اإر�شادات عملية

اإنفاذ القوانني �شخ�شيات  �اإن كثرياً من ال�شهود يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص ينتمون اإىل ثقافات يكون فيها م�شوؤولو  �•
ذات �ش��لطان قوي. وهذا قد يعني اأن لدى ال�شهود اإح�شا�شاً قوياً جداً باأنك �شتقتادهم اقتياداًً خالل املقابلة، مما يجعل 

ر احلر اأمراً ع�شري املنال جداً. التذكُّ

اإذا رد ال�ش��اهد بطريقة اإيجابية على مثل هذه الأ�شئلة اأمكنك ت�ش��جيعه عندئذ على ال�شرت�شال يف رواية الأحداث من 

خالل ال�شرد احلر. واأثناء تلك املرحلة ينبغي اأن ت�شاعد ال�شحية على الكالم واأن تن�شت ملا تقوله: عليك األ ت�شتجوب 

ال�شحية اأو ت�شكك فيما تقوله.

انتهت الأبحاث اإىل اأن توجيه اأ�ش��ئلة غري مالئمة اإىل امل�شت�شعفني ميثل م�شدر ت�شويه للروايات اأكرب من هفوات الذاكرة، 

لذا من املهم طرح اأ�شئلة منا�شبة يف بدايات املقابلة. وعليك اأن تبذل ق�شارى جهدك للح�شول من ال�شاهد على معلومات 

تلقائية ل ت�شوبها �شائبة من �شنعك اأنت باعتبارك من يجري املقابلة.

يف مرحلة ال�ش��رد احلر ينبغي ملن يجري املقابلة اأن ي�ش��جع ال�شاهد على ق�ص الرواية "بكلماته" هو، ويكون هذا الت�شجيع 

با�شتخدام تلميحات غري حمددة حت�شه على امل�شي يف الكالم مثل "هل حدث �شيء اآخر؟" اأو "هل بو�شعك اأن تقول 

يل املزي��د؟" اأو "ه��ل ل��ك اأن تقوله بطريقة اأخرى حتى ت�ش��اعدين على اأن اأفهمه على نحو اأف�ش��ل؟". ومن املرجح اأن 

يكون ا�شتخدام اأفعال معينة، مثل فعلي "قال" و"�شرح"، مفيداً. يف هذه املرحلة ينبغي األ تت�شمن التلميحات تفا�شيل 

عن الق�ش��ية مل ي�ش��بق لل�شاهد اأن حدثك عنها. اإن روايات ال�شرد احلر التي يق�شها ال�شهود امل�شت�شعفون متيل اإىل اإعطاء 

معلومات اأقل من الروايات التي يق�ش��ها ال�شهود غري امل�شت�شعفني. اأما املعلومات التي يقدمها ال�شهود امل�شت�شعفون فقد 

تت�ش��اوى يف دقتها مع املعلومات التي يقدمها ال�ش��هود غري امل�شت�شعفني لكن احتمال اأن تكون الأوىل ملطخة باأ�شئلة غري 

مالئمة اأكرب من الثانية. 

عند تذكر اأحداث �ش��لبية قد ي�ش��عر ال�شاهد امل�شت�ش��عف بارتياح اأكرب يف البداية عند الكالم عن اأمور اأقل اأهمية وقد ل 

يرغب يف النتقال اإىل الأمور الأوثق �ش��لة باملو�ش��وع اإل عندما ي�ش��عر اأن الكالم عنها منا�ش��ب. لذا عليك اأن حتذر من 

ممار�شة �شغط على ال�شاهد كي يتكلم يف اأ�شياء ل يرتاح اإليها.

قد ي�شكت ال�شهود امل�شت�شعفون لبع�ص الوقت بل قد يلتزمون ال�شمت لفرتة طويلة اأحياناً، فعليك اأن تتجنب مقاطعتهم. 

كما قد يكرر ال�شهود ما قالوه ويعطون معلومات ل �شلة لها باملو�شوع، وعليك اأن تتوقع ذلك منهم واأن تت�شامح معهم فيه. 

وعليك قبل كل �شيء اأن تتجنب �شوؤال ال�شاهد عما اإذا كان �شيء مريب قد حدث.

ل بد من �ش��كل من اأ�ش��كال الإن�شات الإيجابي بحيث يعرف ال�شاهد اأنك ا�شتمعت اإىل ما قاله. وميكن عمل ذلك باأن 

تعي��د ما اأخربك به ال�ش��اهد لتوه معلقاً عليه. فمثاًل اإذا قال ال�ش��اهد "مل َيُرق يل ما فعل��ه" اأمكنك اأن تقول له باعتبارك 

م��ن يج��ري املقابلة "اإذن مل يرق لك ذلك". وعليك اأن حتذر م��ن اأن تبدي عن غري وعي اأو عن وعي موافقتك اأو عدم 

عطيتها للتو.
ُ
موافقتك على املعلومات ال�تي اأ

اإذا مل يقل ال�شاهد اأي �شيء ذي �شلة بالتحقيق وجب عليك اأن تنظر يف النتقال اأو عدم النتقال اإىل املرحلة التالية من 

املقابلة )اأي طرح الأ�ش��ئلة(. وعند اتخاذك هذا القرار يجب اأن تراعي كاًل من احتياجات ال�ش��اهد واحتياجات العدالة، 

ويف بع�ص احلالت ال�شتثنائية قد تقرر اأن تختتم املقابلة بالنتقال مبا�شرة اإىل مرحلة الإنهاء. وبعد اإنهاء املقابلة ينبغي اأن 

تنتقل اإىل مرحلة التقييم.
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�يجب توخي اأق�شى درجات احلذر يف املراحل املبكرة من املقابالت التي جترى مع �شهود م�شت�شعفني يف حتقيقات  �•
الجتار بالأ�ش��خا�ص لأن عملية الإيذاء التي حتدث اأثناء الجتار بالأ�ش��خا�ص ترتك كثرياً من ال�شهود نهباً لالإيحاءات. 

وقد اأظهرت التجربة اأن الدفاع يف كثري من ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص ي�شعى اإىل ا�شتغالل اأي عالمة ت�شري اإىل اأن من 

يجري املقابلة قد اقتاد ال�شاهد اقتياداً.

�علي��ك اأن جت��ري تقييم��اً م�ش��تمراً للمخاطر. ول تخ�ص اأن تقرر عدم موا�ش��لة املقابلة. واإذا ق��ررت اإيقاف املقابلة  �•
كان علي��ك اأن ت�ش��تعر�ص م��ا قيل ل��ك واإىل اأي مدى ميك��ن لتلك املعلوم��ات اأن تدعم حتقيق��اً ا�ش��تباقياً اأو اإرباكياً 

اأو ا�ش��تخبارياً. وقد تقرر بدًل من ذلك اأن ال�ش��اهد قد ل يكون قادراً على دعم حتقيق يف�ش��ي اإىل ق�ش��ية تعر�ص على 

املحكمة لكن بو�شعك اأن توا�شل املقابلة �شعياً وراء احل�شول على مزيد من املعلومات من اأجل دعم عمليات ا�شتباقية 

اأو اإرباكية اأو ا�شتخبارية.

االمتثال

قد يحاول بع�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني اأن ميتثلوا ملا يظنون اأن من يجري املقابلة يريده منهم، خا�شة ال�شهود الذين يرون 

يف من يجري املقابلة �شخ�ش��ية ذات �ش��لطان. كما قد يخ�شى بع�ص ال�شهود بط�ص ذوي ال�شلطان. لذلك ينبغي اأن تبذل 

ق�شارى جهدك حتى ل تقدم نف�شك على اأنك ذو �شلطان.

يحر�ص كثري من امل�شت�ش��عفني حر�ش��اً �ش��ديداً على اأن يبدوا يف عيون النا�ص يف اأبهى �ش��ورة ممكنة. فحتى اإذا مل يفهم 

ال�شهود امل�شت�شعفون �شوؤاًل مطروحاً عليهم رمبا اآثروا اأن يجيبوا عليه بدًل من اأن يقولوا اإنهم مل يفهموه، ذلك اأن الت�شليم 

بعدم فهم �ش��وؤال ميكن اأن ينظر اإليه على اعتبار اأنه يعني �ش��مناً اأن هناك تق�شرياً من جانب من يجري املقابلة اأو ال�شاهد. 

وبع�ص امل�شت�ش��عفني يف�شلون جتنب ذلك. وقد وجد اأن ال�شهود الذين ي�شعرون بقدر من ال�شيطرة على م�شائرهم يبدون 

قدراً من المتثال اأقل مما يبديه من منهم ي�ش��عر بفقدان تلك ال�ش��يطرة متاماً. وهذا اأحد الأ�ش��باب التي جتعل ال�ش��ماح 

لل�شاهد ببع�ص ال�شيطرة على املقابلة يوؤدي على الأرجح اإىل حت�شني جودة املقابلة.

ينبغي ملن يجرون املقابالت اأن ي�شرحوا بو�شوح، يف مرحلة بناء العالقات، اأن عدم وجودهم اأثناء وقوع احلدث )الأحداث( 

قد يجعلهم يطرحون دون ق�شد اأ�شئلة ل يفهمها ال�شهود اأو اأ�شئلة ل ي�شتطيع اأن يجيب عليها ال�شهود. كما ينبغي لهم اأن 

يو�ش��حوا اأنهم اإذا طرحوا مثل هذه الأ�ش��ئلة اأ�ش��عدهم جداً اأن يرد ال�شهود باأنهم ل يفهمونها اأو ل يتذكرون اأو ل يعرفون 

اإجابتها. وينبغي لهم اأي�ش��اً اأن يوؤكدوا اأنه اإذا مل يعرف ال�ش��اهد جواب ال�ش��وؤال كان رده بقوله "ل اأعرف" رداً وافياً. اإن 

ذلك ي�شاعد اأي�شاً على جتنب �شعور ال�شهود باأن عليهم اأن يرووا اأجزاء من احلدث مل ي�شهدوها اأو يعجزون عن تذكرها. 

اإذا اأ�ش��بح التوا�شل مع ال�شاهد ع�ش��رياً فلعل من املفيد، عند القت�شاء، اأن يقول من يجري املقابلة "هل تظن اأن لديك 

طريقة تتيح لك اأن تروي يل املزيد؟" اأو "هل تظن اأن لديك طريقة تبني يل ما تعنيه؟" اأو "هل هناك من �شبيل يجعلني 

ر ذلك عليك؟". ي�شِّ
ُ
اأ

اإذا اأدىل ال�ش��اهد ب�ش��يء يرى من يج��ري املقابلة اأنه يحتاج اإىل اإي�ش��اح لكن يبدو اأن ال�شاهد ميانع حالياً يف تو�شيحه 

اأو يعج��ز عن تو�ش��يحه قد يكون من الأف�ش���ل اأن يع�ود من يجري املقابلة اإىل ه��ذه النقطة يف وقت لحق بدًل من 

الإحلاح عليها.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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املوافقة واملطاوعة

قد يظل ال�شهود امل�شت�شعفون يجيبون دائماً بكلمة "نعم" كلما وجهت اإليهم اأ�شئلة يكون جوابها "نعم/ل" حتى عندما 

يطرح عليهم فيما بعد �شوؤال مماثل تقريباً يكون جوابه "نعم/ل" لكنه يحمل معنى مناق�شاً متاماً لل�شوؤال ال�شابق. ول يعود 

ه بطريقة �شلطوية قد يجد ال�شهود  ال�ش��بب يف ذلك اإىل اأن ال�ش��حية م�شت�شعفة فقط، فعندما تكون الأ�شئلة معقدة اأو ُتوجَّ

اأن من الأي�شر عليهم والأقل توترياً لهم اأن يظلوا يجيبون بكلمة "نعم".

ولعلك تالحظ اأي�شاً اأن ال�شاهد يداأب على الإجابة بكلمة "ل" على كل �شوؤال يكون جوابه "نعم/ل". واأحد الأ�شباب 

ال�شائعة لذلك هو اأنهم ُي�شاألون عن �شلوكيات غري مقبولة يف ثقافتهم.

�شحيح اأن الأ�شئلة التي يكون جوابها "نعم/ل" هي اأ�شئلة يكرث ا�شتخدامها يف النقا�شات اليومية اإل اأن عليك اأن تبذل 

ما يف و�ش��عك من اأجل جتنب طرحها على من تقابلهم من ال�ش��حايا امل�شت�شعفني. وكثرياً ما يكون ممكناً ا�شتبدال �شوؤال 

ل عليها.  جوابه "اإما/اأو" ب�ش��وؤال جوابه "نعم/ل"، وقد وجدت البحوث اأن هذا ال�ش��تبدال يولِّد ردوداً اأجدر باأن يعوَّ

وحتى عندما تطرح اأ�شئلة جوابها "اإما/اأو" �شتجد اأن عدداً �شئياًل من النا�ص يوافقون دائماً على اخليار الثاين. اإن اإحدى 

الو�ش��ائل التي ميكنك ا�ش��تخدامها ملعرفة ما اإذا كان هذا هو ما يحدث فعاًل تتمثل يف اأن تفكر يف اأي اخليارين اأرجح اأن 

يكون �ش��حيحاً فت�ش��عه اأوًل تارًة وثانياً تارة اأخرى. وهذه الو�شيلة ذاتها ت�شكل ممار�ش��ة جيدة اإذا تعذر عليك اأن تتجنب 

طرح اأ�شئلة يكون جوابها "نعم/ل".

اأ�شاليب طرح االأ�شئلة

النهج العام

اأثناء مرحلة ال�ش��رد احلر من مراحل املقابلة يعجز معظم ال�ش��هود عن ا�شتح�شار كل املعلومات ذات ال�شلة التي اختزنتها 

ر ما حدث واإخبارك به. لكن �شهوداً م�شت�شعفني كثريين ي�شق  ذاكرتهم. ويف تلك املرحلة يطاَلب ال�شاهد باأن يحاول تذكُّ

عليهم ذلك لعدة اأ�شباب حمتملة: فقد ل يكونون قادرين على التذكر، اأو قد يكونون �شعوا جاهدين اإىل ن�شيان ذكريات 

األيمة، اأو قد ي�شعرون باخلوف اأو التوتر.

ومن املمكن اأن تتح�ش��ن رواياتهم بقدر هائل اإذا ُوجهت اإليهم اأ�ش��ئلٌة منا�ش��بة ت�ش��اعدهم على امل�ش��ي يف ا�شتح�ش��ار 

الأحداث. اإل اأن كاًل من البحوث واملمار�ش��ات الف�ش��لى انتهت اإىل اأن من املحتمل جداً اأن يجد ال�شهود امل�شت�شعفون 

م�شقة عظيمة يف الإجابة على الأ�شئلة ما مل تكن:

�ب�شيطة؛ �•
الرطانة؛ من  �خالية  �•

التجريدية؛ الأفكار  و/اأو  التجريدية  الكلمات  من  �خالية  �•
الواحد؛ ال�شوؤال  يف  عنها  ُي�شتف�شر  واحدة  نقطة  على  �قا�شرة  �•

الإيحاء. اأو  التوجيه  يف  مفرطة  �غري  �•
م��ن املفه��وم اإدراك اأن هناك اأ�ش��اليب متنوعة يف طرح الأ�ش��ئلة تتفاوت من حيث ما تت�ش��منه من توجي��ه. وينبغي قدر 

الإمكان اأن يبداأ طرح الأ�ش��ئلة باأ�شئلة مفتوحة متهيدا لالنتقال، عند ال�ش��رورة، اإىل اأ�شئلة حمددة واأ�شئلة مغلقة. وينبغي 

عدم طرح اأ�شئلة موحية اإل كمالذ اأخري.
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عند طرح اأ�ش��ئلة على ال�ش��اهد قد يرغب من يجري املقابلة يف توجيه اأنواع خمتلفة من الأ�ش��ئلة ب�شاأن نقطة واحدة معينة 

قبل توجيه اأ�ش��ئلة تخ�ص نقطة اأخرى، وتلك ممار�ش��ة جيدة من حيث كيفية تنظيم خمزون الذاكرة. وينبغي عادة اأن تبداأ 

الأ�شئلة املتعلقة بكل نقطة ب�شوؤال مفتوح.

االأ�شئلة املفتوحة

دة. وهي اأي�شاً تتيح لل�شاهد اأن ي�شيطر 
َّ
الأ�شئلة املفتوحة هي اأ�شئلة م�شاغة على نحو يتيح لل�شاهد اأن يقدم اإجابة غري مقي

على تدفق املعلومات. وهذا ال�شنف من الأ�شئلة يقلل اإىل اأدنى حد خماطر اأن يفر�ص من يجرون املقابالت اآراءهم ب�شاأن 

ما حدث. وعادة ما تتناول تلك الأ�شئلة مو�شوعاً عاماً يتيح لل�شاهد قدراً كبرياً من احلرية يف حتديد م�شمون رده.

كما ميكن ا�ش��تخدام الأ�ش��ئلة املفتوحة يف دعوة ال�شاهد اإىل اإعطاء مزيد من التفا�ش��يل ب�شاأن معلومات غري كاملة قدمها 

اأثناء مرحلة ال�شرد احلر. ومن اأمثلة ذلك �شوؤال يقول "لقد �شبق اأن قلت يل اإن ال�شخ�ص الذي �شربك رجل. فهل لك 

اأن ت�شفه يل من ف�شلك؟"

اإذا كان ال�ش��اهد يجي��ب على اأ�ش��ئلة مفتوحة كان علي��ك اأن تتجنب مقاطعته حتى اإذا مل يكن يق��دم لك نوع )اأنواع( 

املعلومات الذي تتوقعه )التي تتوقعها(. فمقاطعة ال�ش��اهد تنتق�ص من قدرات ال�ش��اهد وتوحي له باأن املطلوب هو اأجوبة 

غ من كالمه ثم حاول عندئذ 
َ
ق�شرية فقط. واإذا قال لك ال�شاهد �شيئاً ل تفهمه كان عليك األ تقاطعه، بل انتظر اإىل اأن َيفر

اأن ت�شتو�شح ما قاله.

عليك اأن تتجنب طرح اأ�شئلة تت�شمن كلمة "ملاذا:"، فقد يف�شرها امل�شت�شعفون على اأنك توجه اإليهم لوماً ما. وعليك اأن 

مت�ش��ك عن تكرار �شوؤال فور انتهاء ال�ش��اهد من الإجابة عليه )مبا يف ذلك الإجابات التي تقول "ل اأعرف"(. فقد يف�شر 

ال�شهود ذلك باأنه انتقاد لإجابتهم الأ�شلية ويعطونك اإجابة خمتلفة تكون اأقرب اإىل ما يظنون اأنك تريدهم اأن يعطوك.

ه اإليهم اأ�شئلٌة معينة. فاإذا حدث ذلك كان عليك اأن تفكر يف البتعاد  قد يخامر بع�ص ال�شهود �شعوٌر بال�شيق عندما توجَّ

عن املو�شوع لبع�ص الوقت ويف اأن تعود، عند ال�شرورة، اإىل مرحلة �شابقة من املقابلة )كمرحلة بناء العالقات مثاًل(. وقد 

حتتاج اإىل عمل ذلك عدة مرات اأثناء املقابلة الواحدة.

ر تفا�شيلها. فمن املحتمل جداً اأن  قد يجد بع�ص ال�ش��هود اأن من الأي�شر عليهم اأن ي�ش��فوا منَط الأحداث العاَم قبل تذكُّ

يوؤدي اإعطاء و�شف عام ملا حدث اإىل م�شاعدة ال�شهود على تذكر اأحداث حمددة. وعليك األ تطرح اأ�شئلة ب�شاأن اأحداث 

حمددة يف توقيت اأبكر من الالزم اأثناء املقابلة. 

اإن معظم ال�شهود، �شواء كانوا م�شت�شعفني اأم غري م�شت�شعفني، ي�شتح�شرون معلومات �شحيحة عن الأحداث لكن ذلك 

قد ل يكون بالت�شل�شل الزمني ال�شحيح.

االأ�شئلة املحددة

ميك��ن توجيه اأ�ش��ئلة حم��ددة بطريقة غري موحية، وذل��ك من اأجل ا�شتي�ش��اح معلومات قدمها ال�ش��اهد اأو تطويرها اأو 

اإثرائها.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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على الرغم من اأن بع�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني جداً قد يعجزون عن تقدمي معلومات يف مرحلة ال�شرد احلر وعن الإجابة 

على الأ�ش��ئلة املفتوحة فاإنهم قد يقدرون على الإجابة على الأ�ش��ئلة املحددة. اإل اأن عليك اأن تدرك اأن الأ�شئلة املحددة 

ينبغي األ توحي لل�شهود باإجابات معينة على نحو ل يليق.

اإن الأ�ش��ئلة املفتوحة ل ت�شاعد كثرياً بع�ص ال�شهود امل�شت�ش��عفني على �شرب اأغوار ذاكرتهم، يف الوقت الذي قد ت�شتطيع 

فيه الأ�ش��ئلة املحددة اأن تفعل ذلك. هنا تن�ش��اأ م�ش��كلة معينة، األ وهي اأنه كلما اأمعنت الأ�شئلة يف التحديد �شهل عليها 

اأن تكون موحية.

االأ�شئلة املغلقة

الأ�ش��ئلة املغلقة هي اأ�ش��ئلة تزود ال�شاهد بعدد حمدود من الأجوبة البديلة. وما دام ال�شوؤال يف�شح اأمام ال�شاهد عدداً من 

البدائل املعقولة واملت�شاوية من حيث ن�شبة احتمالتها ل يعترب ال�شوؤال �شوؤاًل موحياً. بل اإن بع�ص ال�شهود امل�شت�شعفني 

قد يجدون الأ�شئلة املغلقة مفيدة جداً. اإل اأن عليك، عندما تبداأ يف طرح اأ�شئلة مغلقة، اأن تتجنب طرح اأ�شئلة ل تت�شمن 

�ش��وى بديلني )خا�شة الأ�ش��ئلة التي يكون جوابها نعم/ل( ما مل يكن هذان البديالن ي�شمالن كل الحتمالت )مثاًل 

"هل حدث ذلك لياًل اأم نهاراً؟(. فاإذا طرحت اأ�شئلًة ل تت�شمن �شوى بديلني وجب �شياغتها بحيث تتمخ�ص تارة عن 
اختيار البديل الأول وتارة اأخرى عن اختيار البديل الثاين.

بع�ص ال�ش��هود امل�شت�شعفني قد ل يكونون قادرين اإل على الإجابة على الأ�شئلة املغلقة التي تت�شمن بديلني. لكن حتى 

يف هذه الظروف يظل من املفرت�ص فيك اأن تتمكن من جتنب اأن تتاألف معظم املقابلة التحقيقية من اأ�شئلة مغلقة. اإل اأن 

مثل هذه املقابالت حتتاج على الأرجح اإىل خربات خا�شة وتخطيط م�شتفي�ص، خا�شة ب�شاأن الأ�شئلة الواجب طرحها.

ر ال�شاهد باأن الأجوبة التي يقول فيها "ل اأعرف" اأو "ل اأفهم" اأو "ل  اإذا طرحت اأ�شئلة مغلقة كان من املهم جداً اأن تذكِّ

اأتذكر" هي اأجوبة وافية، وباأنه ل علم لك مبا حدث. واإذا قال ال�شاهد "ل اأعرف" رداً على �شوؤال من النوع الذي يكون 

جوابه "اإما/اأو" )مثل ال�شوؤال "هل كانت ال�شيارة كبرية اأم �شغرية"( كان عليك اأن تتجنب عندئذ اأن تعر�ص عليه كحل 

و�ش��ط �ش��وؤاًل من النوع الذي يكون جوابه "نعم/ل" )مثل ال�شوؤال "اإذا مل تكن ال�شيارة ل كبرية ول �شغرية، فهل لك 

اأن تقول اإنها كانت متو�شطة احلجم؟"( قد ل يجد ال�شاهد بداً من اأن يرد عليه بالإيجاب.

االأ�شئلة املوحية

ال�ش��وؤال املوحي هو �شوؤال يحتوي �ش��مناً على جوابه اأو يفرت�ص اأن �شيئاً ما هو حقيقة واقعة. ويتوقف ما اإذا كان ال�شوؤال 

موحياً على طبيعة ال�ش��وؤال وعلى ما �ش��بق لل�شاهد اأن قاله يف املقابلة. وقد يعرت�ص الدفاع على الأدلة امل�شتقاة من اأ�شئلة 

موحية، مما يوؤدي اإىل احتمال عدم ال�شماح ب�شماع هذه الأدلة يف املحكمة.

وت�ش��ري البحوث النف�ش��ية اإىل اأن اأجوبة ال�شهود على الأ�شئلة املوحية تنحو اإىل اأن ما يحددها هو كيفية توجيه ال�شوؤال اإىل 

ال�شاهد اأكرث مما يحددها ما يتذكره ال�شاهد.

اإذا طرحت �ش��وؤاًل موحياً ب�شاأن وقائع هامة تخ�ص الق�ش��ية مل ي�شبق لل�شاهد اأن و�شفها كان من املرجح اأن تكون املقابلة 

ذات قيمة �شئيلة جداً اأمام املحكمة.

35 النميطة 8: اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً 



عندما يف�ش��ي �ش��وؤال موح اإىل جواب يف�ش��ح عن اأدلة هامة ينبغي لك األ تتبع هذا ال�ش��وؤاَل باأ�شئلة موحية اأخرى، بل 

ينبغي لك اأن تعود اإىل اأنواع الأ�ش��ئلة الأكرث "حيادية" املو�ش��وفة اأعاله. وت�ش��تد اأهمية ذلك عندما تكون الأدلة التي 

اأف�شح عنها ال�شاهد غري متعلقة يف احلقيقة بال�شوؤال املوحي الذي اأجاب عليه ال�شاهد.

قد ُيقَبل ال�ش��وؤال املوحي الذي يفلح يف حث ال�ش��اهد على الإدلء تلقائياً مبعلومات تتجاوز ما اأوحى به ال�ش��وؤال. اإل اأنه 

ينبغ��ي لك األ تك��ون اأبداً، اإل اإذا مل يكن هناك اأي بديل اآخر على الإطالق، اأول من يوحي لل�ش��اهد باأن جرمية معينة 

قد ارتكبت اأو باأن �شخ�ش��اً معيناً هو الذي يتحمل م�ش��وؤولية ما حدث. فما اأن تتخذ مثل هذه اخلطوة حتى ترتفع جداً 

احتمالت اأن يحتج امل�ش��تبه فيه والدفاع باأن ال�ش��اهد ما كان ليقول ما قاله اأبداً لو مل يزرع من يجري املقابلة هذه الفكرَة 

يف راأ�ص ال�شاهد.

قد يكون بع�ص ال�ش��هود م�شت�ش��عفني لدرجة م�ش��ايرة اأي �ش��يء يقوله من يجرون املقابالت، بغ�ص النظر عن �شخافة ما 

يطرحونه من اأ�شئلة. وهذا ُيظهر من يجري املقابلة يف �شورة �شخ�ص عدمي الكفاءة، كما اإنه ير�شي اأ�ش�شاً يرتكز عليها الدفاع 

يف جتريح �شهادة ال�شاهد اأمام املحكمة.

عند �ش��ياغتك اأ�ش��ئلتك عليك اأن حتاول ا�ش��تخدام معلومات �ش��بق اأن اأدىل بها ال�ش��اهد واألفاظ/مفاهيم ماألوفة لدى 

ال�شاهد )فيما يخ�ص مثاًل الزمان واملكان والأ�شخا�ص(.

بع�ص ال�ش��هود امل�شت�شعفني يجدون م�شقة عند انتقال الأ�شئلة اإىل مو�ش��وع جديد دون �شابق اإنذار. ومل�شاعدتهم ينبغي 

لك اأن ت�شري اإىل النتقال اإىل مو�شوع جديد باأن تقول مثاًل "اأود الآن اأن اأ�شاألك عن �شيء اآخر."

�ش��بق اأن قيل اإن كثرياً من ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني يجدون م�ش��قة يف الإجابة على الأ�ش��ئلة ما مل تكن ب�ش��يطة وما مل 

يقت�ش��ر كل منه��ا على نقطة واحدة فقط وما مل تخل من األفاظ جتريدي��ة ومن اأي اإيحاءات ورطانة. فقد تاألف اأنت األفاظاً 

وم�شطلحات معينة قد ل ياألفها ال�شهود فاإذا بهم ي�شيئون تف�شري ما قلته.

عليك اأن تتاأكد من اأن ال�شاهد قد فهم ما قلته له باأن ت�شاأله اأن يخربك مبا فهمه مما قلته للتو. اأما اأن تطرح على ال�شاهد �شوؤاًل 

مبا�ش��راً فتقول له "هل فهمت؟" فيمكن اأن يوؤدي اإىل جواب تلقائي هو "نعم". ثم اإِن ِمن امل�شت�ش��عفني َمْن اإذا مل يفهم 

�شوؤاًل ظل يحاول الإجابة عليه قدر ا�شتطاعته عن طريق تخمني معناه، مما قد ي�شفر عن رد غري مالئم.

من غري املرجح اأن يدرك بع�ص ال�شهود امل�شت�شعفني اأن ما يقولونه �شيفح�ص اأثناء النظر يف الدعاوى اأمام املحاكم �شواء 

اأخذ هذا الفح�ص �شكل ا�شتجواب مبا�شر لل�شهود اأمام املحكمة اأو �شكل ا�شتنتاجات م�شتندة اإىل اأقوال اأدىل بها هوؤلء 

ال�ش��هود اأمام ال�ش��رطة. واإذا قرر من يجري املقابلة تكرار طرح �شوؤال واحد اأو اأكرث اأثناء املقابلة كان عليه اأي�شاً، حتى اإذا 

اأدخل تغيريات على �ش��ياغة ال�ش��وؤال، اأن يوؤكد اأن اإعادة طرح ال�شوؤال ل تعني بال�شرورة عدم ر�شاه عن ردود ال�شاهد 

الأوىل واإمنا اأن غر�ش��ه من وراء ذلك هو جمرد التحقق من اأنه قد فهم ما ق�ش��ده ال�ش��اهد، واإل قد يعتقد بع�ص ال�شهود 

امل�شت�ش��عفني اأن الغر�ص الوحيد من اإعادة طرح ال�ش��وؤال هو اأن ردودهم ال�ش��ابقة كانت غري �شحيحة اأو غري مالئمة اأو 

قة. دَّ غري م�شَ

اإن توجيه اأ�ش��ئلة اإىل �شهود م�شت�شعفني يقت�شي مهارات وا�ش��عة وفهماً م�شتفي�شاً من جانب من يجرون املقابالت. فمن 

ل عليها. اإل اأن القادرين منهم على  املمكن اأن يت�ش��بب ق�ش��ور كفاءتهم يف اأن يدىل ال�شهود امل�شت�ش��عفون باأقوال ل يعوَّ

تطبيق الإر�ش��ادات املتعلقة بطرح الأ�ش��ئلة، الواردة يف هذه الوثيقة، �شيف�شحون اأمام ال�شهود فر�شاً اأف�شل بكثري لالإدلء 

باأقوالهم ب�شاأن ما حدث يف الواقع.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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فهم الر�شالة التي يحاول ال�شهود اإي�شالها

اإن لدى بع�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني األفاظاً اأو اأ�شكال توا�شل اأخرى ي�شق فهمها على الإن�شان العادي. لذا ينبغي لك، 

عند اأوقات مالئمة من املقابلة وخا�ش��ة يف مرحلة اإنهائها )انظر اأدناه(، اأن تطلع ال�ش��اهد على الر�شالة التي تعتقد اأنت اأنه 

نقلها. وعندما يكون معنى ر�ش��الة ال�ش��اهد غام�شاً ميكنك اأن ت�شاأله مثاًل "اأن ي�شوغ كالمه بطريقة اأخرى" اأو اأن توجه له 

ال�شوؤال التايل "هل ميكنك اأن تفكر يف طريقة اأخرى تقول يل بها ما قلته؟"

يج��ب اأن يدرك من يجري املقابلة اأن النقي�ش��ة الب�ش��رية امل�ش��رتكة املتمثل��ة يف جتاهل املعلومات الت��ي تتعار�ص مع اآراء 

الإن�شان ال�شخ�شية قد يكون من املرجح على نحو اأكرب اأن توؤثر �شلباً يف املقابلة التي يجريها مع اأنا�ص م�شت�شعفني يجد هو 

م�ش��قة يف فهمهم و/اأو قد يعتقد اأنهم اأقل كفاءة من غريهم. فقد داأبت البحوث املتعلقة باملقابالت على الإ�ش��ارة اإىل اأن 

من يجري املقابلة يتجاهل املعلومات التي ل تتوافق مع افرتا�ش��اته ب�ش��اأن ما ع�شاه قد حدث. لذا فاإن من الأدوار الهامة 

لل�ش��خ�ص املرافق ملن يقود دفة املقابلة )اإْن وِجد هذا ال�ش��خ�ص( التاأكد من اأن هذا القائد ل يتجاهل معلومات هامة اأدىل 

بها ال�شاهد. 

اإر�شادات عملية

اأ�شاليب توجيه اأ�شئلة اإىل ال�شحايا امل�شت�شعفني يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص متاثل متاماً الأ�شاليب امل�شتخدمة يف اأي ق�شايا 

اأخرى. اأما الكيفية التي يجب اأن تطبق بها تلك الأ�شاليب يف التحقيقات املتعلقة بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص فقد تتفاوت 

على النحو التايل:

اإىل المتثال ملن يجرون  اأكرث مياًل  اأنهم  �فقدان �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص كل �شيطرة لهم على م�شائرهم قد يعني  �•
معهم املقابلة واإىل مطاوعتهم. وقد �ش��بق اأن قيل عدة مرات اإن رد ال�ش��يطرة اإليهم بطرائق ب�ش��يطة قد ي�شاعد على منع 

ذلك. وعليك اأي�شاً اأن ت�شتوثق من اأنك تتاأكد با�شتمرار من اأن ال�شاهد ي�شعر بالراحة حني يقول اإنه ل يفهم اأو من اأنه 

�شيعار�شك اإذا مل يتفق مع ما ذهبت اإليه اأنت من قول.

ما قيل  اإمكانية �شوء فهم  به من  لغة م�شرتكة وما يقرتن  اإىل  بالأ�شخا�ص الفتقار  اأي�شاً يف ق�شايا الجتار  املرجح  �من  �•
و�ش��بب توجيهك �ش��وؤاًل و�ش��بب اإجرائك املقابلة بطريقة معينة. وقد تتقل�ص تلك املخاط��ر اإىل اأدنى حد اإذا اأطلعت 

املرتجم ال�شفوي والداعم الجتماعي، قبل اإجراء املقابلة، على الكيفية التي تعتزم بها اإدارة املقابلة.

اإىل  التفاوت،  هذا  يوؤدي  اأن  وميكن  املواقف.  �ش��تى  يف  النا�ص  بها  يتخاطب  التي  الكيفية  يف  الثقافات  تتفاوت  �قد  �•
جانب املواقف جتاه ال�ش��لطة، اإىل �ش��وء فهم اأو اإىل امتثال مبالغ فيه. وينبغي ر�ش��د ا�ش��تجابة ال�ش��هود ل�شتى اأ�شاليب 

طرح الأ�ش��ئلة عليهم ر�ش��داً ن�ش��طاً من اأجل حتديد الأ�شلوب الأن�ش��ب لهم والذي يحقق اأهداف املقابلة. ونكرر من 

جديد اأن املرتجمني ال�ش��فويني والداعمني الجتماعيني قد يكونون هم اأي�شاً موارد مفيدة يف مراحل التخطيط واأثناء 

املقابالت.

املنا�شبات  تاريخ بع�ص  اأو  اأ�ش��ئلة ب�ش��اأن تواريخ معينة لها دللتها لدى ال�شحية، كتاريخ ميالد ال�شحية  �لعل طرح  �•
الهامة الأخرى، يفيد يف م�ش��اعدة ال�ش��حايا على توخي مزيد من الدقة يف �ش��رد الت�شل�شل الزمني لالأحداث املتعلقة 

مبا تعر�شوا له من اإيذاء. كما ي�شاعد ذلك على و�شع جمموعة معامل زمنية بحيث ميكن و�شع الأحداث داخل �شياق 

معينة. "ما بعد" تواريخ  "ما قبل" اأو 
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التقنيات اخلا�شة املتعلقة باملقابالت ال�شخ�شية

يو�ش��ى ب�ش��دة باأل ي�شتخدم التقنيات اخلا�شة املتعلقة باملقابالت ال�شخ�شية �ش��وى اأنا�ص تدربوا على ا�شتخدامها. وهذه 

التقنيات مو�شع جدل يف بع�ص الوليات الق�شائية وقد ل تكون مقبولة اأمام املحاكم.

واأياً كانت التقنيات اخلا�شة التي يجري النظر يف ا�شتخدامها يف املقابالت يجب اأن ين�شب الرتكيز على م�شاعدة ال�شهود 

على ا�شتح�شار املعلومات من ذاكرتهم ل اأن يوحى اإليهم مبا يقولونه.

ويف الوقت الراهن ل ُيعرف الكثري عن تقنيات اأخرى، خالف التقنيات امل�شروحة اآنفاً، قادرٍة على تقدمي م�شاعدة اإ�شافية 

لل�ش��هود امل�شت�ش��عفني. ويف بع�ص الأحيان قد ي�شتفيد ال�ش��هود الذين يجدون �شعوبة يف التوا�ش��ل ال�شفوي من متثيل 

الأحداث اأو ر�ش��م املعلومات التي يودون اإي�ش��الها. اإل اأن من املهم جداً يف تلك احلالت اأن ي�شتوثق من يجري املقابلة، 

بطريقة تالئم ال�شاهد، من اأنه قد اأح�شن فهم ما حاول ال�شاهد اإي�شاله.

ر االأ�شياء التي ت�شاعد على التذكُّ

اإن ا�ش��تخدام مفردات م�ش��ابهة للمفردات التي كانت موجودة يف احلدث املطلوب تذكره قد ي�ش��اعد على ا�شتح�شاره. 

اإل اأن تلك املفردات ميكن اأي�ش��اً اأن ت�ش��يب ال�ش��اهد بال�ش��يق. كما اإنه قد ل يكون ثمة يقني ب�شاأن اأي املفردات كانت 

موجودة فعاًل، علماً باأن ا�شتخدام مفردات غري �شحيحة قد ي�شلل ال�شاهد و/اأو يربكه. ثم اإن النماذج اأو الدمى قد تكون 

م�شللة اإذا مل تكن الأ�شياء التي متثلها تلك النماذج والدمى جزءاً من احلدث اجلاري و�شفه. وقد ل يدرك بع�ص ال�شهود 

امل�شت�شعفني ال�شلة التي تربط بني الدمى اأو النماذج وال�شيء احلقيقي الذي يفرت�ص فيها اأن متثله.

املقابالت االإدراكية

تت�ش��من املقابالت الإدراكية اإجراءات ت�ش��تند اإىل مهارات توا�شل جيدة )�شبق و�شف الكثري منها اآنفا(، عالوة على 

عدد من الإجراءات امل�ش��ممة خ�شي�ش��اً من اأجل م�ش��اعدة ال�ش��هود على اإنعا�ص ذاكرتهم. وعادة ما ي�ش��ار اإىل تلك 

الإجراءات مبا يلي:

ذهنياً؛ ال�شياق  �ا�شرتجاع  �•
الأحداث؛ �شرد  ترتيب  �تغيري  �•

النظر. زاوية  �تغيري  �•

ت�شتند طريقة ا�شرتجاع ال�شياق ذهنياً اإىل النظرية التي تقول اإنك اإذا اأعدت �شخ�شاً داخل ال�شياق الذي وقع فيه احلدث 

انتع�شت ذاكرته ب�شاأن هذا احلدث. وميكن اإعادة النا�ص ج�شدياً اإىل م�شرح احلدث اأو مطالبتهم بتذكر اأ�شياء تخ�ص م�شرح 

احلدث. ومن اأمثلة اإعادة �شخ�ص داخل ال�شياق "ذهنياً" اأن تقول له "اأنت الآن جال�ص يف الغرفة. �شف ما ت�شمع". ورمبا 

اأردفت قائاًل "لقد ا�شتمعت اإىل مو�شيقى. �شف تلك املو�شيقى".

وهذه الطريقة ميكن اأن تكون فعالة لكن ُن�شب اإليها اأي�شاً اأنها تخلق "ذكريات زائفة".

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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وم��ن اأمثلة تغيري ترتيب �ش��رد الأحداث مطالبة �ش��خ�ص باأن يبداأ �ش��رده لالأحداث باأبعدها زمني��اً اإىل اأحدثها زمنياً ثم 

باأحدثها زمنياً اإىل اأبعدها زمنياً.

اأما تغيري زاوية النظر فمعناه مطالبة �شخ�ص بت�شور اأنه ينظر اإىل م�شرح الأحداث من مو�شع خمتلف.

ويو�شي عدد من املتخ�ش�شني الذين تعاملوا مع �شهود م�شت�شعفني با�شتخدام املقابالت الإدراكية. اإل اأن البحوث انتهت 

بكون ال�شهود، 
ْ
اإىل اأن من يحاولون اإجراء تلك املقابالت �شيف�شلون يف ا�شتخدام هذه التقنية ا�شتخداماً فعاًل، بل وقد ُير

ما مل يتلقوا تدريباً مالئماً. كما اإن بع�ص ال�شهود قد ل يكونون قادرين على ال�شتفادة من كل اإجراء من اإجراءات تلك 

التقنية )فمثاًل من املحتمل جداً األ يكون ال�شهود ال�شغار ال�شن قادرين على "تغيري زاوية النظر"(.

ويجب اأن يدرك َمن يجرون املقابالت وروؤ�شاوؤهم اأن التقنيات التي ت�شاعد ال�شهود على الغرتاف من مكنون الذكريات 

توؤدي اإىل اإطالة مدة املقابالت. وقد اأ�ش��ارت الدرا�ش��ات ال�شتق�شائية املتعلقة مبن ي�شتخدمون هذه التقنية اإىل اأنهم كثرياً 

ما اأفادوا باأنها فعالة. اإل اأنهم يقعون حتت �شغوط ب�شبب اأعباء عملهم ومن جانب امل�شرفني عليهم كي ل يجروا مقابالت 

تدوم وقتاً طوياًل. وينبغي مقاومة تلك ال�شغوط فيما يخ�ص املقابالت التي جترى مع �شهود م�شت�شعفني.

تقنيات اأخرى

يجري ا�شتحداث تقنيات اأخرى ت�شاعد ال�شهود على الإدلء باأقوالهم. وقد تكون عملية دعم اإنعا�ص الذاكرة مفيدة جداً 

يف م�ش��اعدة ال�ش��هود الذين يعانون من ا�شطرابات عقلية على تذكر املواقف وا�ش��تدعاء الذكريات. وهذا يقت�شي تكرار 

حماولت ا�شرتجاع ال�شياق واإنعام الفكر فيما تر�شخ حتى الآن وحث ال�شهود على اأن يرووا ما حدث بعد ذلك )النهج 

الظواهري، اأي الأحداث التي تدركها احلوا�ص وتتعلق بظواهر اأو وقائع بارزة(. واإذا ا�شُتعملت هذه التقنية وجب على من 

يجرون املقابالت اأن يْتَبعوا ال�شهود ل اأن يقودوهم.

عندما ل يفرز ال�ش��رد احلر وطرح الأ�ش��ئلة �ش��وى معلومات �ش��ئيلة ذات اأهمية يف حني تظل ال�ش��كوك حمتدمة ميكن 

ا�ش��تخدام اأ�ش��لوب اختياري يف طرح الأ�شئلة على ال�شهود الذين يت�شمون بتكتم �ش��ديد. وقد ي�شمل ذلك طرح اأ�شئلة 

ب�شاأن اأ�شياء ح�شنة/بذيئة واأنا�ص طيبني/�شيئني وب�شاأن ما يود ال�شاهد اأن يغريه يف حياته، اأو قد ي�شمل ا�شتخدام تقنيات 

م�ش��ابهة. وفيما يخ�ص الذين مور�ش��ت عليهم �ش��غوط من اأجل األ يف�ش��وا اأموراً معينة ميكن اإجراء نقا�ص مفتوح حول 

  اإر�شادات عملية

ا�شتمرت على  التعقيد حيث  بالغة  ال�شحايا  عا�شها  التي  الأحداث  �شل�شلة  تكون  قد  بالأ�شخا�ص  الجتار  ق�شايا  �يف  �•
امتداد فرتة زمنية طويلة ووقعت يف عدة اأماكن. هنا يكون من املحتمل جداً اأن تت�ش��بب املقابالت الإدراكية يف مزيد 

من ال�شعور بال�شياع لدى هوؤلء ال�شحايا.

�ميانع بع�ص من يجرون مقابالت �شخ�ش��ية مع �شهود م�شت�شعفني يف ا�ش��تخدام تقنيات معينة، مثل تقنية تغيري ترتيب  �•
�شرد الأحداث، لكنهم ُيقبلون على ا�شتخدام تقنيات ُتف�شح ما يلزم من وقت اأمام ال�شحايا عند مطالبتهم اأثناء املقابلة 

باأن يحاولوا ا�شتح�شار كل ما تقوله لهم حا�شة معينة من حوا�شهم اأو ما تقوله لهم بقية حوا�شهم.
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مو�ش��وع الأ�ش��رار. وقد تكون تلك الطرائق ناجحة اإذا ا�ش��تخدمها من تدربوا على هذه الأ�شاليب يف طرح الأ�شئلة. واإذا 

جتنب من يجري املقابلة طرح اأي اأ�شئلة موحية واأفلح يف ت�شجيع ال�شاهد على �شرد روايته كان من املفرت�ص األ يكون هناك 

�شبب يف األ تنظر املحاكم يف الأدلة امل�شتخل�شة بهذه الطريقة. 

اإنهاء املقابلة ال�شخ�شية

ا�شتعرا�ص خال�شة املقابلة

اأثناء هذا اجلانب من جوانب اإنهاء املقابلة قد يحتاج من يجري املقابلة اإىل اأن يتحقق مع ال�ش��اهد من اأنه قد اأح�ش��ن فهم 

الأجزاء الهامة ا�ش��تدللياً )اإن وجدت( من رواية ال�ش��اهد. وينبغي عمل ذلك با�شتعرا�ص ما قاله ال�شاهد ل من خالل 

موجز يقدمه من يجري املقابلة )وهو موجز ميكن اأن يكون خاطئاً لكن قد يوافقه ال�شاهد عليه رغم ذلك(. وينبغي احلر�ص 

على حتري اأمانة النقل.

االإنهاء

ينبغي ملن يجري املقابلة اأن ي�شعى دائماً اإىل �شمان اإنهاء املقابلة على خري وجه.

�شحيح اأنه قد ل يكون �شرورياً يف بع�ص الأحيان املرور بكل مرحلة من املراحل ال�شابقة قبل النتقال اإىل املرحلة التالية 

اإل اأنه ينبغي اأن تكون هناك اأ�شباب وجيهة ت�شوغ ذلك. ويجب اأن تكون لكل مقابلة �شخ�شية مرحلة ختامية. وقد يكون 

من املفيد يف تلك املرحلة اإعادة مناق�شة بع�ص املوا�شيع "املحايدة" امل�شار اإليها يف مرحلة بناء العالقات.

وينبغي يف تلك املرحلة، بغ�ص النظر عن ح�ش��يلة املقابلة، بذل كل جهد ممكن من اأجل �ش��مان األ يكون ال�ش��اهد يف 

حالة �شيق واإمنا يف حالة معنوية عالية. فحتى اإذا مل يقدم ال�شاهد اأي معلومات اأو مل يقدم �شوى معلومات �شئيلة ينبغي 

ب اآماَل من اأجرى معه املقابلة. اإل اأنه ينبغ��ي المتناع عن تقريظه اأو تهنئته على ما 
َّ
ع��دم اإ�ش��عاره باأنه اأخفق اأو باأنه خي

قدمه من معلومات.

تقييم ذاتي

ال�شخ�شية؟ املقابالت  ماذا يعني "ال�شرد احلر" يف 

م�شت�شعفني؟ �شحايا-�شهود  مع  جترى  التي  املقابالت  �شياق  ماذا يعني "المتثال" يف 

ما املق�شود بالأ�شئلة املفتوحة والأ�شئلة املحددة والأ�شئلة املغلقة والأ�شئلة املوحية؟

كي��ف توؤث��ر طبيعة ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص على �ش��تى التقنيات امل�ش��تخدمة يف املقابالت التي جترى مع اأ�ش��خا�ص 

م�شت�شعفني؟

ا�شرد التقنيات اخلا�شة املتعلقة باملقابالت وا�شرح َمن الذي ينبغي له )وَمن الذي ل ينبغي له( اأن ي�شتخدمها.
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ينبغي توجيه ال�ش��كر لل�ش��اهد على ما اأنفقه من وقت وجهد، و�شوؤاله عما اإذا كان لديه املزيد مما يود اأن يقوله. وينبغي اأن 

ُت�شرح لل�شاهد اخلطوُة التالية اإْن وجدت.

وينبغي عدم اإعطاء وعود يتعذر الوفاء بها ب�شاأن التطورات الالحقة. وينبغي احلر�ص ب�شدة على جتنب اإعطاء وعود ب�شاأن 

ه اإليه تهمٌة. و�شعية اإقامته اأو وعود باأن ال�شحية لن تطاَلب بتقدمي اأدلة اأو باأن �شخ�شاً ما �شتوجَّ

وينبغي دائماً اأن ُي�شاأل ال�شاهد عما اإذا كانت لديه اأي اأ�شئلة يود اأن يوجهها، وينبغي اأن يعطى اإجابات �شافية قدر الإمكان 

على تلك الأ�شئلة. ومن املمار�شات اجليدة اإعطاء ال�شاهد ا�شم ورقم هاتف �شخ�ص ميكنه الت�شال به اإذا قرر هو فيما بعد 

اأن لديه اأموراً اأخرى يود اأن يناق�شها مع من اأجرى معه املقابلة.

ويجب اأن يكون من يجري املقابلة م�شتعداً، ل عند اإنهاء املقابلة فقط واإمنا اأي�شاً طوال فرتة اإجرائها، مل�شاعدة ال�شاهد على 

الت�ش��دي لالآثار الناجمة عن اإدلئه باأقواله ب�ش��اأن اأحداث رمبا كانت اأحداثاً بالغة الأ�ش��ى )بل ورمبا �شعر ال�شاهد اإزاءها 

ببع�ص الذنب(.

عني لالإدلء باأقوال �شخ�ش��ية، باعتبارهم  عند اختتام املقابلة ينبغي اإف�ش��اح الفر�ش��ة اأمام ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني اأو املروَّ

�شحايا، ب�شاأن تاأثري اجلرمية عليهم، وم�شاعدتهم على حتديد احتياجاتهم من املعلومات والدعم. وينبغي اأن توؤخذ الأقوال 

الت��ي يدلون بها ك�ش��حايا بنف�ص ال�ش��كل الذي اأخذت به اأقوالهم ك�ش��هود، اأي عندما تك��ون املقابلة التي جرت معهم 

ل اأقوالهم ك�شحايا بالفيديو اأي�ش��اً. ويكون اإدلء ال�شاهد باأقوال �شخ�شية )م�شجلة  قد �ُش��جلت بالفيديو ينبغي اأن ُت�ش��جَّ

بالفيديو اأو مكتوبة(، باعتباره �شحية، اأمراً اختيارياً متاماً.

وينبغي تزويد ال�شهود مبعلومات عن املكان الذي ي�شتطيعون فيه اأن يح�شلوا ب�شرعة على م�شاعدة ودعم. وينبغي اأن تتاح، 

بغر�ص التوزيع على ال�ش��هود، وريقات حتمل اأ�شماء وعناوين واأرقام هواتف اأفراد ذوي �شلة ووكالت ذات �شلة. وينبغي 

مل�ش��وؤويل اإنفاذ القوانني اأن ي�ش��اعدوا ال�شحايا، حيثما اأمكن، على احل�شول على الدعم الالزم ومعرفة كيفية اإحالتهم اإىل 

من يقدم لهم مثل هذا الدعم.

التقييم

يف ه��ذه املرحل��ة ينبغي ملن يجري املقابلة اأن ينظر يف مدى حتقيق غايات املقابل��ة واأهدافها، ويف كيفية تاأثُّر  التحقيق 

باملعلوم��ات التي اأف�ش��حت عنه��ا املقابلة، ويف م��دى جودة اإج��راء املقابلة، ويف التح�ش��ينات التي ميك��ن اإدخالها 

م�شتقباًل. 

تقييم ذاتي

ما هو ال�شبب يف اأن مرحلة الإنهاء عظيمة الأهمية؟

�شف ما يلزم عمله اأثناء مرحلة اإنهاء املقابالت ال�شخ�شية.
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املقابالت ال�شخ�شية االأخرى

يتمثل اأحد اأهم اأهداف ت�شجيل املقابالت التحقيقية املبكرة بالفيديو يف تقلي�ص عدد مرات مطالبة ال�شاهد بق�ص روايته. 

لكن حتى عندما يكون من يجري املقابلة حمنكاً وماهراً قد يديل ال�ش��اهد مبعلومات تقل عما يقدر على اإف�ش��ائه. لذا قد 

يكون اإجراء مقابلة تكميلية �شرورياً، وينبغي عندئذ ت�شجيلها بالفيديو اأي�شاً اإن اأمكن. وينبغي اإيالء العتبار دائماً مل�شاألة 

ما اإذا كان اإجراء مثل هذه املقابلة يخدم م�ش��لحة ال�ش��اهد العليا. ثم اإن اأ�شباب اإجراء مقابالت تكميلية ينبغي اأن ُتذكر 

ل كتابًة.  بو�شوح واأن ت�شجَّ

  اإر�شادات عملية

ف�ش��ح ع��ن هويتهم اأثناء 
ُ
م اأي خماطر حتدق بال�ش��حايا اأو عائالتهم اأو غريهم ممن اأ اأن تدر���ص وتقيِّ �علي��ك دائم��اً  �•

املقابلة.

املحرزة  فالأهداف  جداً:  �شريعاً  ذاته  التقييم  يكون  وقد  مدتها.  ق�شر  كان  اأياً  مقابلة  كل  عقب  تقييم  اإجراء  �ينبغي  �•
يف املراحل املبكرة من املقابالت قد تكون حمدودة جداً.

والبدنية  الذهنية  ال�شحايا  اأو�شاع  تقييم  اأي�شاً  ي�شمل  اأن  ينبغي  بالأ�شخا�ص  الجتار  ق�شايا  يجرى يف  الذي  �التقييم  �•
على �شوء ما حدث اأثناء املقابلة. وقد ينطوي ذلك على ال�شتعانة بخرباء معينني، كالأطباء وعلماء النف�ص.

يتحقق. مل  واأيها  حتقق  الأهداف  اأي  حتديد  اأجل  من  املكتوبة  خطتك  ت�شتخدم  اأن  �عليك  �•
اإجراوؤه  يلزم  ما  اأجل حتديد  التحقيق من  دفة  يديرون  ومع من  الآخرين  املحققني  مع  وثيقاً  تعاوناً  تتعاون  اأن  �عليك  �•

من حتريات اأخرى خارج نطاق املقابلة وما يلزم ا�شتك�شافه من نقاط اأخرى داخل نطاق املقابلة.

زيارة املواقع املو�شوفة اأثناء املقابلة

حدث يف عدة منا�شبات اأن ا�شُطحب من اأجريت معهم املقابالت، بعد انتهائها، اإىل اأماكن و�شفوها من اأجل تاأكيد �شحة 

روايتهم وحتديد الفر�ص الأخرى ال�شانحة اأمام التحقيق. واأفاد املحققون باإحراز جناح ملحوظ بف�شل هذه التقنية.

ويحتاج هذا التكتيك اإىل قدر من العناية اأثناء التخطيط. والعتبار الأهم هنا هو �شالمة ال�شاهد. فينبغي األ يزور ال�شهود 

تلك الأماكن اإل ب�ش��حبة �ش��باط يرتدون مالب�ص مدنية، م�ش��تقلني �ش��يارات ل حتمل اأي عالمات مميزة قدر الإمكان، 

وينبغ��ي اأن يكون هناك عدد كاف من املوظفني من اأجل حماية ال�ش��هود وت�ش��جيل ما يق��ال. وينبغي اإطالع كل موظف 

ي�شارك يف هذه الزيارات على خماطرها واأهدافها.

  تقييم ذاتي

ما الذي ينبغي لك اأن تفعله عند تقييمك مقابلة �شخ�شية؟

ما �شبب اأهمية مرحلة التقييم يف عملية اإجراء مقابالت �شخ�شية؟

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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فيما يخ�ص ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني جداً ميكن اأن يتقرر اأثناء مرحلة التخطيط جتزئة املقابلة اإىل عدة اأق�ش��ام يجريها نف�ص 

ال�شخ�ص الواحد، على مدى اأيام خمتلفة اأو يف اأوقات خمتلفة خالل نف�ص اليوم الواحد، مع اإمتام مرحلتي بناء العالقات 

واإنهاء املقابلة يف كل ق�شم من تلك الأق�شام.

وتظل هناك دائماً اإمكانية اأن ي�شعر ال�شحايا يف وقت لحق باأن تاأثري التجربة كان من اجل�شامة مبا يقت�شي الإدلء ب�شهادة 

ثانية. ومن املمار�ش��ات اجليدة �ش��وؤال ال�ش��اهد عما اإذا كان يريد الإدلء مبثل هذه ال�ش��هادة الثانية قبيل نظر املحكمة يف 

ن املحكمة من اأن تاأخذ يف اعتبارها اأي  الق�ش��ية اأو يف الفرتة الفا�ش��لة بني النظر يف الق�ش��ية واإ�ش��دار احلكم. فهذا ميكِّ

�ش��دمات نف�شية طويلة الأجل يعاين منها ال�ش��حايا، ومينع الدفاع من نفي �شحة التقييم الأ�شلي لهذا التاأثري بدعوى اأن 

ال�شحية مل تعد ت�شعر مبا كانت ت�شعر به منذ �شهور م�شت. 

موجز

اإن اإجراء مقابالت �شخ�ش��ية مع ال�شحايا-ال�ش��هود عن�شر حيوي يف اأي حتقيق ب�شاأن ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص. ويكتفي 

هذا الق�شم باإيجاز النقاط الرئي�شية. لذا عليك األ تخطط اأو جتري مقابالت تخ�ص تلك الق�شايا ا�شتناداً اإىل م�شمون هذا 

املوجز وحده. فمن الالزم، كحد اأدنى، اأن تراعي كل ما جاء يف هذه النميطة. ويو�ش��ى ب�ش��دة باأل يجري املقابالت مع 

ال�شحايا-ال�شهود يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص �شوى اأ�شخا�ص مدربني على النحو ال�شليم.

اإن ال�شحايا-ال�شهود يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص هم �شحايا م�شت�شعفون، وينبغي اأن يعاملوا بهذه ال�شفة.

اإن هدف اأي مقابلة جتريها هيئات اإنفاذ القوانني هو احل�شول على اأقوال دقيقة.

اأوجه اختالف املقابالت املتعلقة باالجتار باالأ�شخا�ص عن غريها من املقابالت

تختلف املقابالت التي جترى مع ال�شحايا-ال�شهود يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص عن املقابالت املتعلقة بالق�شايا العامة من 

عدة اأوجه، منها ما يلي:

الأقوال—نتيجة لالآثار املرتتبة على عملية الجتار بالأ�شخا�ص قد تتغري مع الوقت اأقوال ال�شحايا-ال�شهود. �تغيري  �•
�عملية الجتار بالأ�شخا�ص هي عملية جتارية وكذلك اإجرامية. لذا ينبغي اأن تتمثل اأهداف املقابالت يف التحقيق  �•

يف فرادى اجلرائم ويف حتديد الكيفية التي ميكن بها تفكيك ال�شبكات التجارية التي تقف وراءها.

قلة عدد من يتحدثون  ب�ش��بب  �ش��عباً يف بع�ص احلالت  اأمراً  �اللغة—قد تكون ال�ش��تعانة مبرتجمني �ش��فويني  �•
لغات متعددة يف املكان املعني. وعندما تكون التجمعات ال�ش��كانية �ش��غرية تزداد احتمالت اأن يكون املرتجمون 

ال�شفويون يعرفون ال�شحايا اأو املتجرين.

اإىل  يف�شي  قد  مما  �شيئاً،  يعرفون عنها  اأو ل  القليل  اإل  يعرفون عنها  ثقافات ل  مع  املحققون  يتعامل  �الثقافة—قد  �•
�شوء فهم.

ال�شابقة. لتجاربهم  نتيجة  وذلك  املحققني،  يف  بالأ�شخا�ص  الجتار  جرائم  �شحايا  يثق  ل  �الثقة—قد  �•
م�ش��تويات  يعانون من  قد  بالأ�ش��خا�ص  الجتار  النف�ش��ية— ال�شحايا-ال�ش��هود يف جرائم  وال�ش��دمات  �الإيذاء  �•

�شدمات نف�شية نادراً ما يعاين منها ال�شحايا الآخرون.

�نظم العدالة اجلنائية—كثرياً ما تكون ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص معقدة جداً من زاوية التحقيق فيها. وتفر�ص بع�ص  �•
القوانني والنظم اجلنائية يف �شتى اأنحاء العامل قيوداً �شارمة جتعل التحقيق يف تلك الق�شايا �شديد ال�شعوبة.
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تكون  اأن  وميكن  الأقارب(.  هوؤلء  يعرفهم  قد  )اأو  ال�ش��حايا  اأقارب  املتجرون  يعرف  والأ�ش��دقاء—قد  �الأقارب  �•
التهديدات الفعلية واملت�شورة املوجهة اإىل الأقارب والأ�شدقاء اأمراً �شائعاً يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص.

�املال—قد يح�شل �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص من املتجرين على مبلغ �شئيل من املال. فاإذا انقطع عنهم هذا املال  �•
كان هناك احتمال وقوع عواقب وخيمة على عائالتهم.

�و�شعية الإقامة—قد تكون لل�شحايا-ال�شهود يف جرائم الجتار بالأ�شخا�ص و�شعية اإقامة غري قانونية، مما يوؤدي اإىل  �•
خوفهم من املالحقة اأو الطرد الخ.

لل�شحايا-ال�شهود. عي�ص  و�شائل  تدبري  وجوب  املرجح  من  بالأ�شخا�ص  الجتار  ق�شايا  العي�ص—يف  �و�شائل  �•
امل�ش��ائل  اأن يراعي املحققون  بالأ�ش��خا�ص تزداد احتمالت وجوب  �اجلوانب الدبلوما�ش��ية—يف ق�ش��ايا الجتار  �•

الدبلوما�شية املتعلقة مبن جترى معهم املقابالت.

�ال�شن—لأ�شباب خمتلفة قد ل يبلغ �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص عن عمرهم ال�شحيح. وقد تكون لذلك عواقبه فيما  �•
يتعلق بالإجراءات الالزمة لالأطفال الخ.

اأو اعتدي عليهم  قد اغُت�شبوا  �اجلرائم اجلن�شية—قد يكون �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص بغر�ص ا�شتغاللهم جن�شياً  �•
جن�ش��ياً من جانب اأ�ش��خا�ص عديدين ولفرتات طويلة. وقد ي�ش��بب ذلك ردود اأفعال نف�شية عميقة ومعقدة، ت�شمل 

الختالل الذي يعقب ال�شدمات النف�شية. كما قد يوؤدي اإىل تعقيد ا�شرتاتيجيات التحليل اجلنائي.

مراحل املقابالت التي جترى مع ال�شحايا-ال�شهود

فيما يلي املراحل اخلم�ص للمقابالت التي جترى مع ال�شحايا-ال�شهود:

للمقابلة؛ والإعداد  �التخطيط  �•
املقابالت؛ وم�شمون  العملية  �شرح  مع  ال�شحايا-ال�شهود،  مع  �التعامل  �•

�احل�شول على رواية ال�شحية/ال�شاهد؛ �•
املالئم؛ النحو  على  املقابلة  �اإنهاء  �•

املقابلة. م�شمون  �تقييم  �•

التخطيط واالإعداد

من املهم التخطيط للمقابالت لأن املقابالت اجليدة التخطيط تاأتي باأف�شل الأدلة وتقلل احتمالت اخلطاأ والت�شارب.

وينبغي حتديد ما هو معروف عن ال�شخ�ص الذي جترى معه املقابلة اأو حتديد "الرواية املعروفة حتى الآن".

وينبغي الإ�شراع يف اأقرب وقت ممكن باإجراء تقييم للمخاطر.

وينبغي اتخاذ تدابري اأخرى، منها مثاًل النظر يف اإجراء تقييم نف�ش��ي، وتقييم حالة ال�ش��خ�ص البدنية، وتزويده مبا يلزم من 

ملب�ص وماأكل وحمل اإقامة. وينبغي ت�شجيل تفا�شيل ما يقدم لل�شخ�ص. كما ينبغي الإ�شراع يف اأقرب وقت ممكن بتحديد 

و�شعية اإقامة ال�شخ�ص.

وينبغي و�شع اأهداف قبل بدء املقابلة.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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ومن املمار�شات اجليدة و�شع خطة مكتوبة نظراً لتعقد عديد من املقابالت املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص.

وعلي��ك اأن تف��ك��ر يف ع�ق����د اجت��ماعات تخطيطي�ة بني من يحق��قون يف الق�ش��ايا ومن يج����رون املق��ابالت وم�ن 

يديرون املحاكمات.

وينبغ��ي للمحقق���ني اأن ينظ�روا يف تقييم حالة ال�ش��اهد من اأجل حتديد ما اإذا كان يف حالة نف�ش��ية جيدة تكفي لإجراء 

مقابلة معه.

وينبغي اأن يكون مكان املقابلة نظيفاً ومريحاً وممتثاًل للمتطلبات القانونية التي تفر�ش��ها ت�ش��ريعاتك ومقبوًل قدر الإمكان 

لل�شحية - ال�شاهد. وبوجه عام من غري املنا�شب اإجراء املقابالت يف منازل ال�شحايا-ال�شهود. 

وينبغي ت�ش��جيل املقابلة باأن�ش��ب الطرائق املمكنة بعد النظر يف املتاح لديك ويف امل�شائل العملية املتعلقة بكل طريقة من 

طرائق الت�شجيل.

وينبغي احلر�ص قدر الإمكان على تدريب من يتولون اإجراء املقابالت، وعلى ال�شتعانة باثنني منهم يف كل مقابلة، وعلى 

اأن يظل نف�ص ال�شخ�ص يجري املقابلة من بدايتها اإىل نهايتها.

وينبغي اأن يكون جن�ص من يج��رون املق��ابالت مالئماً لحتياجات ال�ش��حية. وينب�غي قدر الإمكان تخيري ال�شحايا يف 

هذا ال�شدد.

وينبغي النظر يف مدى احلاجة اإىل داعم اجتماعي/و�ش��يط من اأجل معاونة ال�ش��حية. وينبغي احلر�ص ب�شدة على �شمان 

األ يكون الو�شطاء الخ مرتبطني باملتجرين.

التعامل وال�شرح

ينبغي ملن يجرون املقابالت اأن ير�شدوا �شلوكهم ويطوعوه وفقاً لحتياجات من يجرون معهم املقابالت.

كما ينبغي لهم اأن يجروا املقابالت بوترية تالئم احتياجات ال�ش��حايا. وينبغي ال�ش��ماح بفوا�شل زمنية منتظمة. وينبغي 

اإعطاء ال�شحايا/ال�ش��هود قدراً من ال�شيطرة اأثناء تلك الفوا�شل الخ. وينبغي اأن تراعي مدُة املقابلة احتياجات ال�شحية/ 

ال�شاهد.

وينبغي اإر�شاء عالقات بال�شحية.

وينبغي �شرح اإجراءات املقابلة. وينبغي اأن يت�شمن هذا ال�شرح ما يلي:

)خرباتهم(. وخرباته  املقابلة  )يجرون(  يجري  من  هوية  �بيان  �•
املقابلة. �غر�ص  �•

احلا�شرين. من  وغريه  املقابلة  يجري  من  �دور  �•
املقابلة. بها  �شت�شجل  التي  �الكيفية  �•

عليك اأن تفكر يف اإجراء مقابلة اأوىل تغطي موا�شيع عامة ول تتناول مبا�شرة مو�شوع اجلرمية اجلاري التحقيق فيها.

اإذا ات�شح من املقابلة الأولية اأن ال�شحية م�شابة ب�شدمة نف�شية حادة اإىل درجة اأن احل�شول على اأقوالها من �شاأنه اأن يلحق 

�شرراً بالغاً بحالتها الذهنية كان عليك اأن تنظر يف اإنهاء املقابلة واإجراء حتريات بديلة.

45 النميطة 8: اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً 



الرواية

ينبغي قدر الإمكان افتتاح املقابلة ب�شوؤال ال�شحايا باأن يق�شوا رواياتهم عن طريق ال�شرد احلر. وهذا ال�شرد يكون �شرداً غري 

متقطع لالأحداث ذات ال�شلة ي�شتخدم خالله ال�شحايا-ال�شهود األفاظهم هم.

قد يعني فقدان ال�ش��يطرة البالغ من جانب �ش��حايا جرائم الجتار بالأ�شخا�ص اأن من الأرجح اأن ميتثلوا ملن يجري املقابلة 

اأو يطاوعوه.

ينبغي تطوير الروايات الأولية بوا�شطة ما يلي:

قيد(. اأي  من  خالياً  رداً  يعطي  اأن  املقابلة  معه  جترى  ملن  )تتيح  مفتوحة  اأ�شئلة  �طرح  �•
ترثيها(. اأو  تو�شحها  اأو  املعلومات  ر  ُتطوِّ مبا�شرة  اأ�شئلة  )اأي  حمددة  اأ�شئلة  �طرح  �•

الأ�شئلة املغلقة تتيح ملن جترى معه املقابلة عدداً حمدوداً من الأجوبة البديلة. وقد ت�شاعد تلك الأ�شئلة املغلقة على تركيز 

الأجوبة لكن ينبغي توخي احلذر البالغ عند ا�شتخدامها. 

اأما الأ�ش��ئلة املوحية فهي حتتوي �ش��مناً على اأجوبتها اأو تفرت�ص اأن �ش��يئاً ما حقيقة واقعة. ول ينبغي ا�ش��تخدام الأ�شئلة 

املوحية اإل نادراً جداً ويف حالة عدم وجود بديل.

ول ينبغي اأن ي�شتخدم التقنيات اخلا�شة املتعلقة باملقابالت �شوى اأنا�ص تدربوا على ا�شتخدامها.

اإنهاء املقابلة

عليك اأن ت�ش��تعر�ص خال�ش��ة املقابلة اأو اأن توجز نقاطها الرئي�شية من اأجل التحقق من اأن ال�شحايا-ال�شهود قد اأح�شنوا 

فهم النقاط الرئي�شية للرواية.

وعليك اأن تف�شح اأمام ال�شحايا-ال�شهود فر�شة طرح اأ�شئلة ب�شاأن املقابلة.

وعليك اأن ت�شعى اإىل �شمان اأن من جترى معه املقابلة يخرج منها وهو يف حالة معنوية عالية.

عليك اأن ت�شدي م�شورة واإر�شادات ب�شاأن اأ�شكال املعاونة وامل�شاعدة املتاحة الأخرى.

ينبغي اأن يقال ملن جترى معه املقابلة ما �شيحدث لحقاً.

عليك اأن ت�شتعر�ص الأو�شاع على �شوء اأي خماطر جديدة اأو متغرية اأف�شحت عنها املقابلة.

عليك يف كل مرة اأن جتري تقييماً للمقابلة يف نهايتها بغ�ص النظر عن طولها.

عليك بعد كل مقابلة اأن جتري تقييماً للحالة البدنية والذهنية ملن اأجريت معه املقابلة واأن حتيله عند ال�ش��رورة اإىل اجلهة 

املالئمة القادرة على م�شاعدته ودعمه. 

عليك اأن ت�شتعر�ص الأهداف الأولية لتحدد ما اإذا كانت قد حتققت.

عليك اأن حتدد خطوط حتر اأخرى.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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املرفق األف—قائمة مرجعية للمقابلة

القوائم املرجعية التالية مق�شمة اإىل ثالثة جمالت:

ال�شلة.  ذات  ال�شاهد  اأجوبة  كل  يف  اأنت  تلتم�شها  التي  بالتفا�شيل  تو�شي  العامة  النقاط  ب�شاأن  �قائمة  �•
عند  تطرح  التي  بالأ�شئلة  املتعلقة  املمار�شات  اأف�شل  تذكر  والنف�شية  واجل�شدية  اجلن�شية  العتداءات  ب�شاأن  �قائمة  �•

ال�شتباه يف حدوث هذه الأ�شكال من العتداءات.

الكيفية  تفا�شيل م�شتفي�شة عن  تت�ش��من  التجارية اخلم�ص  بالأ�شخا�ص والعمليات  اأ�ش��واق الجتار  ب�ش��اأن  �قائمة  �•
الت��ي ميكنك بها اأن ت�ش��تخدم الأ�ش��ئلة املطروح��ة يف حتديد طرائق عمل منظمة اأو �ش��بكة معينة خمت�ش��ة بالجتار 

بالأ�شخا�ص.

ما من ق�شية اإل وتختلف عن الأخرى، وهناك قدر من التداخل يف بع�ص الأ�شئلة املقرتحة اأدناه.

ن�شيحتنا اإليك هي اأن تقراأ كل القوائم املرجعية وحتدد الأ�شئلة التي ترى اأنها الأن�شب للق�شية التي تعاجلها.

وعليك اأن تتذكر األ ت�شتخدم تلك القوائم املرجعية من اأجل جمرد �شياغة اأ�شئلة موحية. فاملقابلة ينبغي اأن جترى باأن�شب 

طريقة ممكنة.

النقاط العامة

جانب  اإىل  يعرف،  اأو مل  ا�شمه  ُعرف  �شواء  فيه  م�شتبه  لكل  كامل  تف�شيلي  مادي  و�شف  هناك  يكون  اأن  �ينبغي  �•
اأو�شاف لأي مركبات و/اأو مبان ا�شتخدمت يف اجلرمية.

ا�شتخدمت  اأو مركبات  الداخلية لأي مبان  ب�شاأن الأجزاء  التفا�شيل  اأكرب قدر ممكن من  املهم احل�شول على  �من  �•
يف اجلرمية. فقد تت�ش��ح فيما بعد اأهمية و�ش��ف املداخل اأو الأقفال اأو الأثاثات اأو الزخارف اأو ال�ش��ور اأو اأي �شمات 

خا�شة اأخرى تت�شم بها املباين.

و�شف  على  احل�شول  املفيد  من  لذا  ا�شتقلوها،  التي  املركبات  ت�شجيل  اأرقام  بهم  املتجر  ال�شحايا  يعرف  ما  �نادراً  �•
تف�ش��يلي للحال��ة اخلارجية والداخلية لكل مركبة م��ن هذا القبيل، مثل اأجزائها التالفة، ومل�ش��قات زجاجها، ومنط 

اأغطية مقاعدها، والدمى املعلقة على مراآتها الأمامية، الخ.

فاإذا  الخ.  الإعالنات  ن�شخ  اأو  كالإي�شالت  موثقة،  اأدلة  اأي  بحوزتهم  كانت  اإذا  عما  ال�شحايا  �شوؤال  دائماً  �ينبغي  �•
كانت لديهم مثل هذه الأدلة وجب ال�ش��عي فوراً اإىل �ش��بطها وتاأمينها وت�ش��ميعها داخل اأكيا�ص اأدلة. وينبغي لهم 

اأن ي�شفوا الأحراز و�شفاً تف�شيلياً واأن يذكروها يف اأقوالهم.

�ينبغي دائماً �ش��وؤال �ش��حايا جرائم الجتار بالأ�ش��خا�ص عم��ا اإذا كانوا احتفظوا مبذك��رات دونوا فيها الأحداث  �•
اليومية التي وقعت لهم اإذ اأنهم كثرياً ما يفعلون ذلك. وميكن اأن تت�ش��من تلك املذكرات �ش��جاًل تف�شيلياً بالأموال 

التي ك�ش��بوها من وراء الدعارة اأو اأ�شكال ال�شتغالل الأخرى، عالوة على بيانات ا�شتدللية حيوية اأخرى. ويجب 

على من يجري املقابلة اأن يتناول هذا املو�ش��وع بح�شا�ش��ية لأنه اإذا كانت لدى ال�ش��حية مث��ل هذه املذكرات كان 

هناك احتمال لأن متانع ال�ش��حية يف اإف�شاء م�شمونها لأن من املرجح اأن حتتوي على ذكريات حميمة وذكريات تراها 

ال�شحية حمرجة.

47 النميطة 8: اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً 



بعد  املعتادة  بالطريقة  وحتريزها  وتاأمينها  املذكرات  تلك  �شبط  يومية وجب  مبذكرات  احتفظت  ال�شحية  كانت  �اإذا  �•
ال�شماح لل�شحية بالإ�شارة اإليها اأثناء اإدلئها باأقوالها.

االعتداءات اجلن�شية واجل�شدية والنف�شية

ت�شرد هذه القائمة جوانب من اأف�شل املمار�شات املتعلقة بجرائم اإ�شاءة معاملة الب�شر، وذلك على النحو التايل:

االختطاف

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها ما يلي:

وكيف؟ ومتى  �اأين  �•
هي  وما  العنف،  مور�ص  فكيف  الأمر كذلك  كان  اإذا  با�ش��تخدامه؟  تهديد  اأو  للعنف  ا�ش��تخدام  هناك  كان  �هل  �•

اإ�شابات ال�شحايا؟

كامل. و�شف  على  حت�شل  اأن  عليك  وجب  كذلك  الأمر  كان  اإذا  اأ�شلحة؟  ا�شُتخدمت  �هل  �•
مثل  معينة،  تفا�شيل  على  اأن حت�شل  عليك  الأمر كذلك وجب  كان  اإذا  كان؟  نحو  اأي  على  ال�شحايا  ر  ُخدِّ �هل  �•

طريقة التعاطي- باحَلقن، بال�ُشرب، بال�شتن�شاق؟

اأن حت�شل على  الأمر كذلك وجب عليك  اإذا كان  الهرب؟  املرتتبة على حماولتهم  بالعواقب  ال�شحايا  خرب 
ُ
اأ �هل  �•

تفا�شيل كاملة ب�شاأن طبيعة التهديد وهوية من اأ�شدره.

�ه��ل قي��ل اأي �ش��يء؟ اإذا كان الأمر كذلك وجب عليك اأن تع��رف ماذا قيل، ومن الذي قاله، وباأي لغة قاله،  �•
وهل قاله بالعامية اأو بلكنة معينة؟ وهل ا�شُتخدمت اأي اأ�شماء احلقيقية اأو م�شتعارة؟ 

خذوا؟ 
ُ
اأ اإىل حيث  خذوا 

ُ
اأ خذوا وباأي طريقة 

ُ
اأ اأين  اإىل  اإذا كانوا يعرفون،  اأن يقولوا لك،  اأن ت�شاأل ال�شحايا  �عليك  �•

وكم من الوقت ا�شتغرق نقلهم من نقطة اختطافهم اإىل نقطة احتجازهم؟

�عليك اأن حت�ش��ل على و�ش��ف كامل ملكان الحتجاز واملنطقة املحيطة به، وهل كان مبقدور ال�شحايا اأن ي�شمعوا  �•
 اأو طائ��رات حتلِّق على مقربة من املكان، اأو هل بو�ش��عهم اأن يدلوا باأي تفا�ش��يل 

ُّ
اأ�ش��واتاً اأو �ش��جيجاً كقط��ارات مُتر

اأخرى ت�شاعد على التعرف على املكان؟

واملباين.  واملركبات  فيهم  للم�شتبه  كامل  تف�شيلي  و�شف  على  قبل،  من  قيل  كما  حت�شل،  اأن  �عليك  �•

ال�َشجن غري القانوين

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها ما يلي:

حب�شهم؟ فرتة  طالت  وكم  ال�شحايا  ُحب�ص  �اأين  �•
به. املحيطة  وللمناطق  للمكان  الداخلية  لالأجزاء  كامل  و�شف  على  حت�شل  اأن  �عليك  �•

اأن حت�شل على  فاإذا كان الأمر كذلك وجب عليك  �كيف �ُش��جن ال�ش��حايا؟ وهل كانت حتركاتهم مقيدة مادياً،  �•
تفا�شيل ب�شاأن القيود والأقفال وو�شائل الدخول واخلروج وب�شاأن املفاتيح وهوية من كانت بحوزته.

اأن حت�شل على و�ش��ف كامل حلرا�شهم ولأي مناق�شات  �اإذا كان ال�ش��حايا قد خ�ش��عوا للحرا�ش��ة وجب عليك  �•
دارت بينهم.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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�اإىل اأي مدى كان ال�َش��جن؟ اأي هل كان ال�ش��حايا حم�ش��ورين داخل حيز واحد اأم كان مبقدورهم اأن يتجولوا  �•
بحرية داخل منطقة حمددة؟

اأن حت�شل على  الأمر كذلك وجب عليك  اإذا كان  الهرب؟  املرتتبة على حماولتهم  بالعواقب  ال�شحايا  خرب 
ُ
اأ �هل  �•

تفا�شيل كاملة ب�شاأن طبيعة التهديد وهوية من اأ�شدره.

اإذا كان الأمر كذلك وجب  اأيٍّ من تلك الأحداث؟  اأي �شهود على  ال�شابقة هل كان هناك  بالنقاط  �فيما يتعلق  �•
عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

الخ. فيهم  للم�شتبه  كامل  و�شف  على  حت�شل  اأن  �عليك  �•

االعتداءات اجل�شدية واجلن�شية

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها ما يلي:

�مت��ى وق��ع العتداء وكم مرة تك��رر وقوعه؟ عليك اأن تعرف التواريخ الدقيقة قدر الإمكان، وعليك اأن ت�ش��تعني  �•
بالأحداث الهامة لتحديد التوقيت اإذا تعذر التاأكد من التواريخ الدقيقة )فكثرياً جداً ما يفيد ال�شحايا باأن العتداءات 

تكررت مرات ومرات، بل كانت يومية، لدرجة اأنها �شارت اأ�شبه ب�شل�شلة واحدة َطَم�ص فيها الكلُّ اجلزَء(.

اأن حت�ش��ل على و�ش��ف كامل لالأماكن على النحو املذكور اأعاله: تفا�ش��يل الغرفة،  �اأين وقع العتداء؟ عليك  �•
والفرا���ص، والأريكة، والأثاثات، والزخارف، واملالب�ص البالية و/اأو املمزقة، والبطاطني، واملاُلءات، والأغطية، واألوان 

تلك املفردات واأنواعها.

اأن حت�شل على و�شف كامل لالإ�شابات التي وقعت:  �ماذا كانت على وجه الدقة طبيعة العتداء ومداه؟ عليك  �•
هل كان العتداء اجلن�ش��ي اغت�ش��اباً فرجياً اأو �ش��رجياً اأم كان هتَك عر�ص فموياً اأو يدوياً؟ عليك اأن حت�ش��ل على 

و�ش��ف دقيق حلالة انت�شاب الع�شو الذكري ولعمق ُولُوجه واأن تعرف ما اإذا كان قد حدث قذف. وهل ا�شتُخدمت 

واقيات ذكرية؟ وهل ا�شُتخدمت اأي اأ�شلحة اأو اأدوات اأخرى؟

قيل؟ ما  قال  الذي  ومن  �شدهم،  العنف  با�شتخدام  تهديدهم  اأثناء  اأو  عليهم  العتداء  اأثناء  لل�شحايا  قيل  �ماذا  �•
�ماذا كان ال�ش��ياق الذي وقع فيه العتداء- هل كان �ش��ياق متعة جن�ش��ية اأم كان �ش��ياقاً تعر�ص فيه ال�ش��حايا  �•
لعتداء ج�ش��دي اأو جن�ش��ي بغية ترويعهم اأو اإكراههم اأو تدريبهم؟ هل كان �شياقاً عوقب فيه ال�شحايا لأنهم خالفوا 

التعليمات اأو حاولوا الهرب؟

اأو اأبدوا امتعا�شاً، واإذا كان الأمر كذلك فكيف اأبدوا ذلك على  �هل اأبدى ال�ش��حايا ممانعة ج�ش��دية اأو �ش��فوية  �•
وجه الدقة؟ وهل اأوقع ال�ش��حايا اأي اإ�ش��ابات مبن اعتدى عليهم اأثناء العتداء؟ اإذا كان الأمر كذلك وجب عليك 

اأن ت�شف تلك الإ�شابات.

اأو يفعلوا اأي �شيء على �شبيل  باأنهم مل يقولوا  ما يفيد �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص  �يف العتداءات اجلن�شية كثرياً  �•
املقاومة واإمنا اكتفوا بالر�ش��وخ ملن اعتدى عليهم جتنباً لتعر�شهم لعتداء ج�شدي اإ�شافة اإىل العتداء اجلن�شي. ومن 

الأهمية مبكان ت�شجيل هذا الو�شع، لي�ص فقط لأن العتداء ميكن اأن يرقى اإىل جرمية اغت�شاب بغ�ص النظر عن عدم 

اإبداء ممانعة اأو امتعا�ص واإمنا اأي�شاً لأن هذا الو�شع يج�شد اإخ�شاع ال�شحايا وا�شتعبادهم متاماً. 

اأو خارجي  داخلي  بن�زيف  اأو  املخ،  بارجتاج يف  مثاًل  اأ�شيبوا  بعد، هل  فيما  اجل�شمانية  ال�شحايا  �كيف كانت حالة  �•
م�شتمر، اأو بالقيء والغثيان الخ؟

�هل اأخرب ال�ش��حايا اأي �ش��خ�ص اآخر مبا حدث لهم؟ اإذا كان الأمر كذلك وجب عليك اأن حت�ش��ل على كامل  �•
بيانات هذا ال�شخ�ص واأن تعرف ما قيل.

اإذا كان الأمر كذلك  اأو ح�ش��لوا على مثل هذا العالج؟  اأي عالج طبي لإ�ش��اباتهم  اإىل  ال�ش��حايا  �هل احتاج  �•
وجب عليك اأن حت�شل على بيانات الطبيب والعيادة اأو امل�شت�شفى و�شجل تدوين حالة ال�شحايا الخ.

بعده؟ اأو  العتداء  وقوع  وقت  �شواء  خماوفهم  كانت  وماذا  لل�شحايا  املعنوية  احلالة  كانت  �كيف  �•
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�ماذا قيل اأو ُفعل فيما بعد؟ هل تلقى ال�شحايا تهديدات بتكرار العتداء، واإذا كان الأمر كذلك ففي اأي �شياق  �•
تلقوا تلك التهديدات؟ وهل اأبدى من اعتدى عليهم �شعوراً بالندم؟

اأو  �عليك اأن حت�ش��ل على و�ش��ف مادي دقيق للمعتدين، مبا ي�شمل اأي عالمات ج�شدية مميزة مثل وجود و�شم  �•
اأذن مثقوب��ة اأو عاهة اأو ندبة، واأي �ش��مات متيز اأع�ش��اءهم التنا�ش��لية و�ش��وتهم، واألفاظهم اأو لكنته��م، ورائحتهم اأو 

ِعْطرهم، وحالة اأ�شنانهم واأظافرهم الخ.

الأمر  كان  اإذا  الأحداث؟  تلك  اأي من  �شهود على  اأي  هناك  كان  ال�شابقة هل  النقاط  نقطة من  باأي  يتعلق  �فيما  �•
كذلك وجب عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

اأ�شواق االجتار باالأ�شخا�ص والعمليات التجارية اخلم�ص

املن�شاأ—التجنيد واملغادرة

التجنيد

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املن�شاأ ما يلي:

كان  الأمر كذلك  كان  فاإذا  واملتجرين طوعياً؟  ال�شحايا  بني  الأويل  الت�شال  كان  اأو هل  ال�شحايا؟  اخُتطف  �هل  �•
ال�شوؤال هو من الذي بادر بالت�شال؟

العتداء؟ اأو  للتهديد  ال�شحايا  تعر�ص  وهل  ا�شتخدمت؟  التي  القهر  و�شائل  هي  فما  طوعياً  الت�شال  يكن  مل  �اإذا  �•
�ما هي الرتتيبات التي اُتبعت، وكيف فهم ال�ش��حايا معنى تلك الرتتيبات؟ وهل اأدرك ال�ش��حايا ما هم ب�ش��دد  �•

ال�شلوع فيه؟

�يف حالة ال�ش��تغالل اجلن�ش��ي هل كان ال�ش��حايا يدركون اأن املق�شود هو الدعارة، فاإذا كان الأمر كذلك ما هو  �•
�ش��كل الدعارة الذي نوق�ص—هل كانت دعارة الت�ش��كع يف ال�ش��وارع اأم دعارة العمل يف مواخري اأم دعارة العمل 

يف وكالت ت�شغيل البغايا؟

�ه�ل ُخ�دع ال�ش��حايا ب�ش��اأن الغر�ص احلقيقي من نقلهم من مكان املن�ش��اأ اإىل مكان املق�ش��د؟ اإذا كان الأمر كذلك  �•
فبماذا اأُخربوا اأنهم �شيعملون )اللتحاق بوظيفة م�شروعة كالأعمال املكتبية مثاًل، اأم بعمل ذي �شلة ب�شناعة اجلن�ص 

ن اأو اأعمال ال�شيافة الخ(؟ طَّ
َ
مثل الرق�ص املُب

العقد؟ �شروط  كانت  فماذا  كذلك  الأمر  كان  واإذا  عقداً؟  ال�شحايا  وقع  �هل  �•
من؟ ومع  املق�شد  بلد  يف  �شيقيمون  اإنهم  لل�شحايا  قيل  �اأين  �•

�ه��ل كان املتج��رون على علم مبحل اإقامة ال�ش��حايا اأو باأي تفا�ش��يل تخ�ص عائالته��م اأو اأحباءهم؟ وهل ادعى  �•
املتجرون، قبل الجتار ب�شحاياهم، اأنهم على علم بتلك التفا�شيل؟

الرتتيبات؟ بتلك  علم  على  اأحبائهم  من  غريهم  اأو  ال�شحايا  عائالت  من  اأفراد  كان  �هل  �•
اإذا  اأو هل �شجنوا على نحو غري قانوين، قبل الجتار بهم؟  اأو نف�شي،  اأو ج�شدي  �هل تعر�ص ال�شحايا لعتداء جن�شي  �•

كان الأمر كذلك وجب عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة ب�شاأن هذا العتداء اجلن�شي اأو اجل�شدي اأو النف�شي.

كذلك  الأمر  كان  اإذا  الأحداث؟  تلك  من  اأي  على  �شهود  اأي  هناك  كان  هل  ال�شابقة  النقاط  بكل  يتعلق  �فيما  �•
وجب عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

باأعمارهم؟  علم  على  م�شتغلوهم  كان  وهل  ال�شحايا،  اأعمار  هي  �ما  �•
التجنيد.  مرحلة  يف  فيهم  امل�شتبه  من  م�شتبه  لكل  كامل  و�شف  على  حت�شل  اأن  �عليك  �•

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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االإعالنات

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املن�شاأ ما يلي:

الإعالنات "الر�شمية":

ما؟ لإعالن  ال�شحايا  ا�شتجاب  �هل  �•
مهني؟ من�شور  يف  اأم  ات�شالت  دليل  يف  اأم  جملة  يف  اأم  �شحيفة  الإعالن—اأيف  ال�شحايا  �شاهد  �اأين  �•

�اإذا كانوا �ش��اهدوه يف اأحد املن�ش��ورات ال�ش��ابقة فما ا�ش��مه، وهل كان الإعالن من�شوراً على ال�شعيد املحلي اأم  �•
على ال�ش��عيد الوطني؟ ويف اأي ق�ش��م من اأق�ش��ام املن�ش��ور ظهر الإعالن —اأيف الأعمدة ال�شخ�ش��ية اأم يف املكان 

املخ�ش�ص للوظائف ال�شاغرة الخ؟

الخ؟ حمطة  اأي  ففي  كذلك  الأمر  كان  التليفزيون—اإذا  اأو  الإذاعة  يف  الإعالن  ُن�شر  �هل  �•
به؟ الت�شال  ميكن  بعينه  فرد  ا�شم  َذَكر  وهل  الإعالن  �ص 

َ
َعر الدقيقة—ماذا  الإعالن  �شيغة  كانت  �ماذا  �•

الخ( مرافقات  اأو  زوجات  تدبري  وكالة  اخلارج،  يف  جمز  براتب  )عمل  الإعالن؟  مو�شوع  كان  �ماذا  �•
بالهاتف  اأم  ال�شخ�شية،  الزيارة  طريق  بنا�شره—اأعن  الت�شال  كيفية  ب�شاأن  الإعالن  املذكورة يف  الطريقة  هي  �ما  �•
اأم الفاك�ص اأم الربيد الإلكرتوين اأم املرا�ش��لة على عنوان اأو حمل اإقامة ك�ش��ندوق بريد مثاًل؟ اإذا كان الأمر كذلك 

فما اأرقام وبيانات الت�شال الخ؟

هي؟ فاأين  كذلك  الأمر  كان  اإذا  الإعالن؟  من  بن�شخة  ال�شحايا  احتفظ  �هل  �•
لالإعالن؟ ا�شتجاب  اآخر  �شخ�ص  باأي  علم  على  ال�شحايا  �هل  �•

الإعالنات "غري الر�شمية"

"العمل"؟ هذا  عن  حدثك  �َمن  �•
الأ�شخا�ص؟ هوؤلء  عرفت  �كيف  �•

عليك؟ فهم 
َّ
عر �َمْن  �•

بال�شبط؟ لك  قالوا  �ماذا  �•
بهم؟ التقيت  �كيف  �•

بهم؟ التقيت  �اأين  �•
اآخر؟ �شخ�ص  اأي  اأخربوا  �هل  �•

الخ؟ عائالتهم  واأفراد  العمل  يف  وزمالءهم  اأ�شدقاءهم  تعرف  �هل  �•
ت�شفهم؟  اأن  لك  هل  معهم؟  �شاهدتهم  �َمن  �•

املباين

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املن�شاأ ما يلي:

حب�شهم؟ اأو�شاع  ي�شفوا  اأن  لل�شحايا  ميكن  �هل  �•
الخ؟ والتجهيزات  للمباين  كامل  و�شف  ال�شحايا-  احتجز  •  اأين 

الطبوغرافية  ال�شمات  املكان و/اأو  اأن ي�شفوا  اأين ُحب�شوا وهل ميكنهم  يعرفون  ال�شحايا قد اخُتطفوا فهل  �اإذا كان  �•
املحيطة به؟

51 النميطة 8: اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً 



اأن حت�شل على  الأمر كذلك وجب عليك  اإذا كان  ما؟  ملباين وكالة  اأو  ما  زيارة ملكتب  التجنيد على  انطوى  �هل  �•
و�شف كامل.

اأن حت�شل  عليك  الأمر كذلك وجب  كان  اإذا  ليلي؟  ملهى  اأو يف  بار  وكالة جتنيد يف  الت�شال من جانب  مت  �هل  �•
على و�شف كامل للم�شتبه فيه وللمباين.

بلدهم؟  مغادرتهم  قبل  خا�ص  اإقامة  حمل  اأي  يف  حب�شوا  و/اأو  خا�ص  عنوان  اأي  اإىل  ال�شحايا  خذ 
ُ
اأ �هل  �•

االت�شاالت

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املن�شاأ ما يلي:

�كيف مت الت�شال بني ال�شحايا واملتجرين: خدمات بريدية، �شناديق بريد، هاتف اأر�شي، هاتف حممول، فاك�ص،  �•
بريد اإلكرتوين؟

العناوين؟ و/اأو  الأرقام  هي  �ما  �•
عليها؟ املوقع  ا�شم  كان  ماذا  فواتري  راأوا  كانوا  فاإذا  فواتري،  اأي  ال�شحايا  راأى  �هل  �•

�اإذا كان الت�ش��ال مت بوا�ش��طة هاتف حممول فما هو نوعه، وهل يعرف ال�ش��حايا ا�ش��م ال�ش��ركة �شاحبة �شبكة  �•
الت�شال، وهل �شبق لل�شحايا اأن راأوا هذا ال�شم معرو�شاً على �شا�شة الهاتف؟

فاإذا كان الأمر كذلك فماذا كان طرازه، وهل عرف  اأو حا�شباً �شخ�ش��ياً؟  ر حا�ش��باً حمموًل  �هل ا�ش��تخدم املُتجِّ �•
ال�شحايا تفا�شيل معينة، مثل رمز الو�شول، وا�شم اجلهة التي توفر خدمات الربيد الإلكرتوين اإلخ.

النقل

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املن�شاأ ما يلي:

�هل ال�شحايا ُنقلوا اإىل خارج البلد ِخفيًة اأم جهاراً؟ �•
اأو�شافها؟ هي  وما  املائية،  بالعبارات  احلديدية،  بال�شكك  بالرب،   - نقلهم  و�شيلة  كانت  فماذا  خفية  ُنقلوا  قد  كانوا  �اإذا  �•

معروفة؟ املعلومات  تلك  كانت  اإن  احلدود،  عربوا  ومتى  املغادرة  ونقطة  تاريخ  الدقة  وجه  على  هو  �ما  �•
وكيف  الوثائق؟  تلك  املدونة يف  واجلن�شيات  الأ�شماء  هي  وما  يحملونها،  ال�شحايا  كان  التي  الهوية  وثائق  هي  �ما  �•

ح�شلوا على هذه الوثائق؟

متجرين؟ ب�شحبة  و/اأو  اآخرين  �شحايا  ب�شحبة  اأم  وحدها  ال�شحية  �شافرت  �هل  �•
مزيفة؟ اأم  اأ�شلية  وثائق  كانت  وهل  ا�شُتخدمت؟  التي  الهوية  وثائق  هي  فما  جهاراً  �شافروا  قد  ال�شحايا  كان  �اإذا  �•

الذي  ومن  عليها،  احل�ش��ول  مت  وكيف  فيها،  ا�ش��تخدمت  التي  الأ�ش��ماء  هي  فما  مزيفة  الوثائق  تلك  كانت  �اإذا  �•
ح�شل عليها؟

ال�شور؟ تلك  التقطت  واأين  الهوية،  ال�شفر/وثائق  جواز  �شور  للتقاط  ال�شحايا  ا�شطحب  الذي  �من  �•
اأو جوازات �شفر/وثائق هوية مزورة فهل  �اإذا كان ال�شحايا قد ا�شتخدموا جوازات �شفرهم/وثائق هويتهم الأ�شلية  �•

كان ي�شرتط احل�شول على تاأ�شريات دخول/خروج؟

ب�شحبة  اأم  ووحدهم  باأنف�شهم  اإليها  توجهوا  وهل  اإليها؟  توجهوا  التي  القن�شليات  هي  فما  كذلك  الأمر  كان  �اإذا  �•
اآخرين؟ ومن هم هوؤلء الآخرون؟ وما هو تاريخ وتوقيت توجههم اإىل تلك القن�ش��ليات؟ وهل ُدفعت ر�ش��وٌم، ومن 

الذي دفعها، وما هي الو�ش��يلة التي دفعها بها؟ وهل �ش��در اإي�شال ب�شداد تلك الر�شوم، وهل كان يحمل ختماً يدل 

على تاريخه وتوقيته؟ وهل يعرف ال�ش��حايا هوية موظف التاأ�ش��ريات الذي عالج طلبات ح�ش��ولهم على تاأ�شريات؟ 

وهل بو�شعهم اأن ي�شفوا هذا املوظف؟

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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�هل ا�شُتخدمت اأي وثائق اأخرى دعماً لطلبات احل�شول على تاأ�شريات، مثل ر�شائل التكفل، و�شهادات الت�شجيل يف  �•
مدار�ص اللغات، وعرو�ص العمل الخ؟ فاإذا كان الأمر كذلك فما هي التفا�شيل، وهل لدى ال�شحايا ن�شخ منها؟

ا�شرتاها؟ الذي  ومن  ال�شفر،  بطاقاُت  ا�شرُتَيت  اأين  �•
اأم �شيكات م�شرفية اأم بطاقات ائتمانية(  �ما هي الو�ش��يلة التي ا�ش��تخدمت يف �ش��داد ثمن هذه البطاقات )نقداً  �•

وبا�شم من �شدد ثمنها؟

طريان؟ �شركة  اأو  عبارات،  �شركة  اأو  قطار،  اأو  حافلة،  الناقل:  بيانات  هي  �ما  �•
املغادرة؟ ونقطة  تاريخ  هو  �ما  �•

من؟ ومع  هناك  اإىل  و�شلوا  فكيف  كذلك  الأمر  كان  اإذا  املغادرة؟  ميناء  اإىل  ال�شحايا  ا�شطحب  من  هناك  �هل  �•
�هل �شافرت ال�شحية مع �شحايا اآخرين و/اأو متجرين، يعرفون عادة با�شم "بغال النقل"؟ فاإذا كان الأمر كذلك  �•

وجب عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

لت  اك ت�شجيل امل�شافرين ومع َمن فعل ذلك ويف اأي �شاعة؟ وما هي احلقائب التي �ُشجِّ
َّ
ل نف�شه عند �شب �َمن �شجَّ �•

ي اأيُّ �ش��يء من ميناء املغادرة، ويف هذه احلالة ما هي الو�شيلة التي ا�شتخدمت يف هذا ال�شراء؟ 
ُ

عندئذ؟ وهل ا�ش��رت

وما هي اأرقام املقاعد، وَمن جل�ص بجوار َمن يف الطائرة اأو ال�شاحنة الخ؟ وهل ا�شرُتيت اأيُّ ب�شاعة معفاة من اجلمارك 

اأثناء الرحلة، ويف هذه احلالة ما هي الو�شيلة التي ا�شتخدمت يف �شرائها ومن الذي ا�شرتاها؟

�ه��ل اأج��ري فح�ٌص للتحقق من هوية امل�ش��افرين عند املغادرة؟ وهل خ�ش��ع ال�ش��حايا لفح�ص من جانب اأحد  �•
موظف��ي اجلوازات اأو حر�ص احلدود اأو موظفي اجلمارك قبل املغادرة؟ وهل طولب ال�ش��حايا مبلء ا�ش��تمارات؟ فاإذا 

كان الأمر كذلك فلمن �شلَّموا ال�شتمارات؟

�عند دخول بلدان العبور واملق�ش��د هل خ�ش��ع ال�ش��حايا لفح�ص من جانب اأحد املوظفني، وهل قاموا مبلء اأي  �•
ا�شتمارات دخول؟ فاإذا كان الأمر كذلك فاأين حدث ذلك ومتى وما هي الأ�شماء التي ذكروها؟

�هل قام اأحد موظفي اجلوازات بفح�ص اأي �ش��خ�ص كان م�ش��افراً ب�شحبة ال�شحايا؟ فاإذا كان الأمر كذلك فهل  �•
قام هذا ال�شخ�ص مبلء اأي ا�شتمارات؟ 

االأمور املالية

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املن�شاأ ما يلي:

�ما هي الرتتيبات املالية التي اتبعت؟ وهل �ش��دد ال�ش��حايا اأي اأموال مقدماً، اأو هل كانت هناك ترتيبات متفق عليها  �•
ب�شاأن "ا�شتعباد املدين"؟ فاإذا كان الأمر كذلك فكم كان مقدار الدين وما هي املهلة التي اأعطيت لل�شحايا من اأجل 

�شداد الدين؟

بتحويالت  اأم  امل�شارف  اأم من خالل  املق�شد  بلد  للمتجرين يف  مبا�شرًة  الديون:  �شداد هذه  و�شائل  �كيف كانت  �•
مالية اإىل بلد املن�شاأ اأو اإىل بلد اآخر؟

ن�شر  اأو  مثاًل  الإقامة  تكاليف  )مقابل  املق�شد  بلد  اإ�شافية يف  تكاليف  ب�شداد  يطاَلبون  قد  اإنهم  لل�شحايا  قيل  �هل  �•
اإعالنات اأو اإيجار غرف يف املواخري الخ(؟

بها؟ وعدهم  الذي  ومن  عملهم،  مقابل  بتقا�شيها  ال�شحايا  ُوعد  التي  الأموال  مقدار  هو  �ما  �•
له قدٌر من  اآخر  فرد  اأو مع  ال�شحايا  اأفراد عائالت  اأحد  ب�شائع ذات قيمة مع  اأو  اأموال  تبادل لأي  �هل كان هناك  �•

ال�شيطرة على ال�شحايا؟

�عليك اأن حت�ش��ل على اأي معلومات عن م�ش��ارف اأو ح�ش��ابات م�ش��رفية �شخ�ش��ية اأو جتارية، واأرقام ح�شابات  �•
واأماكن فروع م�ش��ارف، ا�ش��ُتخدمت يف املعامالت املالية اأثناء الجتار بال�شحايا. هل ا�شتخدم املتجرون يف اأي وقت 

اأثناء مرحلة التجنيد والت�ش��دير بطاقات م�ش��رفية اأو بطاقات ائتمانية اأو �ش��يكات �ش��ياحية اأو بطاقات ائتمان ق�شري 
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الأجل؟ اإذا كان الأمر كذلك فاأين حدث ذلك ومتى ولأي غر�ص، اأمن اأجل �ش��داد ثمن بطاقات �ش��فر اأو ر�ش��وم 

تاأ�شريات اأو ثمن ب�شائع معفاة جمركياً الخ؟

ثمنها؟ د  �ُشدِّ وكيف  ومتى  ا�شرتيت  فاأين  كذلك  الأمر  كان  اإذا  املغادرة؟  قبل  اأجنبية  عمالٌت  ا�شرُتيت  �هل  �•
�ه��ل ح��دث يف اأي وقت اأن راأى ال�ش��حايا فواتري اإيجارات اأو فوات��ري اإعالنات اأو فواتري هواتف؟ اإذا كان الأمر  �•

كذلك فكيف �ُشددت تلك الفواتري وملن �ُشددت؟

العبور—النقل

اال�شتغالل اأثناء العبور

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن العبور ما يلي:

�هل تعر�ص ال�شحايا لعتداء جن�شي اأو ج�شدي اأو نف�شي اأثناء مرحلة العبور؟ اإذا كان الأمر كذلك وجب عليك اأن  �•
حت�شل على تفا�شيل كاملة ب�شاأن هذا العتداء اجلن�شي اأو اجل�شدي اأو النف�شي.

اأن حت�شل على  الأمر كذلك وجب عليك  اإذا كان  املرحلة،  تلك  اأثناء  قانوين  نحو غري  ال�شحايا على  �ُشجن  �هل  �•
و�شف كامل للطريقة التي ا�شتخدمت يف هذا العتداء اجلن�شي واجل�شدي والنف�شي وملرتكبيه. 

اأو  اأوقفتهم ال�ش��رطة،  اأثناء مرحلة العبور؟ وهل  باأمر ال�ش��حايا  اأو هيئات اأخرى  اإنفاذ القوانني  �هل علمت هيئات  �•
ه��ل التم�ش��وا اأي عالج طبي اأو طالبوا ب��اأي منافع من الدولة اأثناء تلك املرحلة؟ وهل ا�ش��توفوا اأي وثائق ر�ش��مية 

من اأجل اأي غر�ص؟ اإذا كان الأمر كذلك وجب عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

على  اأن حت�ش��ل  عليك  الأمر كذلك وجب  كان  اإذا  العبور؟  مرحلة  اأثناء  البغاء  مبمار�ش��ة  ال�ش��حايا  طولب  �هل  �•
تفا�ش��يل كاملة ب�ش��اأن نوع هذا البغاء واأماكن ممار�ش��ته وترتيباته املالية اإلخ )انظر اجلزء الوارد اأدناه حتت عنوان "بلد 

املق�شد"(.

العبور؟ مرحلة  اأثناء  ال�شتغالل  اأ�شكال  من  اآخر  �شكل  لأي  ال�شحايا  خ�شع  �هل  �•
فيهم  امل�شتبه  من  العبور،  مرحلة  اأثناء  اإ�شافية، ظهرت  اأعداد  كاملة لأي  تف�شيلية  اأو�شاف  على  اأن حت�شل  �عليك  �•

واملباين واملركبات.

كذلك  الأمر  كان  اإذا  الأحداث؟  تلك  من  اأي  على  �شهود  اأي  هناك  كان  هل  ال�شابقة  النقاط  بكل  يتعلق  �فيما  �•
وجب عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

ملحوظة:

اإذا ق��ال ال�ش��حايا اإنه��م ا�ش��ُتغلوا وج��ب علي��ك اأن تفك��ر يف طرح اأ�ش��ئلة اأخ��رى ترد يف ق�ش��مي "مرحلة املق�ش��د" 

و"ال�شتغالل".

االإعالنات

من النادر اأن جتد عن�شر الإعالنات يف مرحلة العبور/النقل من مراحل الجتار بالأ�شخا�ص.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
دليل ب�شاأن مكافحة الجتار بالب�شر،  م   54



املباين

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن العبور ما يلي:

حب�شهم—عليك اأن حت�شل على اأو�شاف كاملة. الذي  ومن  ال�شحايا  ُحب�ص  �اأين  �•
حب�شهم؟ اكتنفت  التي  الظروف  طبيعة  كانت  وماذا  العبور،  بلد  يف  ال�شحايا  بقي  الوقت  من  �كم  �•

العبور؟ مرحلة  اأثناء  ال�شحايا  توجه  �اأين  �•
كاملة. اأو�شاف  على  حت�شل  اأن  عليك  العبور؟  بلدان  من  بلد  اأي  داخل  ال�شحايا  �ُشِجن  �هل  �•

االت�شاالت

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن العبور ما يلي:

عليك اأن تفكر يف طرح الأ�شئلة الواردة يف الق�شم اخلا�ص باملن�شاأ يف �شياق العبور، عالوة على الأ�شئلة التالية:

واأين  كيف  ال�شحايا  يعرف  فهل  كذلك  الأمر  كان  اإذا  العبور؟  بلدان  يف  هواتف جديدة  املتجرون  ا�شتخدم  �هل  �•
ح�شل عليها املتجرون، وكيف �شددوا ثمنها وثمن املكاملات الهاتفية؟

اإذا كان الأمر كذلك فَمن  اأثناء مرحلة العبور؟  �هل ا�ش��تخدم املتجرون اأي �ش��كل اآخر من اأ�شكال الت�شالت  �•
الذي ا�شتخدمها واأين ومتى؟ 

النقل

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن العبور ما يلي:

�علي��ك اأن تفك��ر يف طرح الأ�ش��ئلة الواردة يف الق�ش��م اخلا�ص باملن�ش��اأ يف �ش��ياق العبور، عالوة على الأ�ش��ئلة  �•
التالية:

�علي��ك اأن تع��رف تاريخ مغادرة بلد املن�ش��اأ وم��كان هذه املغادرة وتوقيتها، وتاريخ دخ��ول بلد املعرب ومكان هذا  �•
الدخول وتوقيته.

كاملة. تفا�شيل  على  حت�شل  اأن  عليك  ي�شتخدمونها؟  ال�شحايا  كان  التي  ال�شفر  و/اأو  الهوية  وثائق  هي  �ما  �•
الوثائق؟ تلك  على  ال�شحايا  ح�شل  �اأين  �•

ا�شتمارات؟ اأي  ال�شخ�ص  هذا  مالأ  وهل  والدخول،  املغادرة  نقطتي  عند  ال�شحايا  ب�شحبة  م�شافر  اأي  فح�ص  مت  �هل  �•
العبور. بلد  من  ال�شفر  وو�شائل  ومكانها،  وتوقيتها  املغادرة  نقطة  تاريخ  تعرف  اأن  �عليك  �•

اأي  مبلء  قاموا  فهل  الأمر كذلك  كان  اإذا  املغادرة؟  موظفو  فح�ش��هم  وهل  ال�ش��حايا،  ب�ش��حبة  كانوا  الذين  �َمن  �•
ا�شتمارات؟

االأمور املالية

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن العبور ما يلي:

الإقامة؟ البطاقات/تكاليف  ثمن  �شداد  مت  �كيف  �•
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الأموال؟ هذه  �شدد  �من  �•
الأموال؟ تلك  دت  �ُشدِّ من  �اإىل  �•

الخ؟ البطاقات  ثمن  �شداد  مت  �اأين  �•
العبور؟ مرحلة  اأثناء  املال  يف  الت�شرف  حرية  له  كانت  الذي  �من  �•

الخ؟ امل�شارف  من  اأموال  اأيُّ  �ُشحبت  �هل  �•
اأخرى؟ اإىل  عملة  من  اأموال  اأيُّ  ُحولت  �هل  �•

ي�شفوها؟ اأن  بو�شعهم  وهل  ال�شحايا-ال�شهود؟  يفهمها  مل  مالية  معامالت  اأي  اأجريت  �هل  �•
املالية؟ املعامالت  تلك  اإجراء  عند  حا�شراً  كان  غريهم  �َمن  �•

اأماكن املق�شد—اال�شتقبال واال�شتغالل

اال�شتغالل

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املق�شد ما يلي:

جميع ال�شحايا:

الوثائق؟ اإذا كانت  تلك  �ُشحبت منهم  اأم  الو�شول  ال�شفر عند  و/اأو  الهوية  بوثائق  بالحتفاظ  لل�شحايا  �ُشمح  �هل  �•
قد �ُشحبت منهم فمن الذي �شحبها منهم ومتى؟ واأين احُتفظ بالوثائق بعد ذلك؟

اجل�شدي  اأو  اجلن�شي  لالعتداء  اأو  قانوين  غري  نحو  على  لل�شجن  الأولية،  املرحلة  هذه  اأثناء  ال�شحايا،  تعر�ص  �هل  �•
اأو النف�ش��ي؟ اإذا كان الأم��ر كذل��ك وج��ب عليك اأن حت�ش��ل على تفا�ش��يل كاملة عن كل حالة اعتداء جن�ش��ي 

وج�شدي ونف�شي. 

البغاء؟  ال�شحايا  مار�ص  وهل  الخ؟  ا�شتعباد  �شخرة،  بغاء،  ال�شتغالل:  اأخذه  الذي  ال�شكل  هو  �ما  �•

�شحايا ال�شتغالل اجلن�شي:

بغايا؟ �شيعملون  اأنهم  يعرفون  ال�شحايا  كان  وهل  البغاء؟  �شكل  ياأخذ  اجلن�شي  ال�شتغالل  بداأ  �متى  �•
َمن؟ يد  وعلى  احلقيقة  هذه  اكت�شفوا  فمتى  بذلك  علم  على  يكونوا  مل  �اإذا  �•

اأو العمل  اأو العمل يف املواخري،  اأو ارتياد ال�شقق،  �ما نوع البغاء الذي مار�ش��ه ال�ش��حايا: الت�شكع يف ال�ش��وارع،  �•
نات يف البارات، اأو العمل يف وكالت  يف �ش��الونات ال�ش��اونا اأو التدليك، اأو العمل كم�ش��يفات اأو كراق�ش��ات مبطَّ

ت�شغيل البغايا؟

اإليها؟ وهل  �اإذا كان ال�شحايا قد مار�شوا بغاء ال�شوارع: ما هي املنطقة احلمراء التي كانوا يرتادونها وكيف و�شلوا  �•
ر ي�شرف عليهم اأثناء عملهم؟ كان هناك ُمتجِّ

�ه��ل اكت�ش��فت ال�ش��رطة اأو وكالة اأخرى اأمر هوؤلء ال�ش��حايا؟ وه��ل اأوقفوا اأو قب�ص عليه��م اأو حوكموا بتهمة  �•
الإغواء؟ اإذا كان الأمر كذلك فمتى واأين حدث، وما هي الهوية التي ا�شتخدموها؟

اأين عملوا وكيف و�شلوا اإىل هناك؟ ومن الذي ا�شطحبهم للعمل؟  �اإذا كان ال�ش��حايا قد مار�ش��وا بغاء ال�شقق:  �•
��ن املتجري��ن كان على علم باأنهم يعملون بغاي��ا، وكيف علم بذلك؟ وهل كان موج��وداً داخل املاخور اأو يف  وَم��ن ِمِ

ال�شارع خارج املاخور؟ وهل نوق�ص عمل هوؤلء ال�شحايا؟ فاإذا كان قد نوق�ص فمع من؟
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�هل كان ال�ش��حايا خا�ش��عني لالإ�ش��راف، فاإذا كانوا كذلك فمن الذي كان ي�شرف عليهم؟ وما هو مقدار احلرية  �•
الذي متتع به ال�شحايا؟ هل كان بو�شعهم اأن يغادروا املاخور اأو البار اأو الوكالة دون اإ�شراف؟

اإذا كان الأمر كذلك فهل  اأو موظفي ال�ش��تقبال؟  �هل كان ال�ش��حايا يعملون مع غريهم من البغايا و/اأو اخلدم  �•
بو�شعهم اإعطاء اأ�شماء هوؤلء واأو�شافهم؟

اإذا كان الأمر  الوكالة؟  اأو  الباَر  اأو  املاخوَر  اأخرى  اأو هيئات  القوانني  اإنفاذ  فتَّ�ص موظفو هيئات  اأن  يوماً  �هل حدث  �•
كذل��ك فمتى حدث وم��ن الذي اأجرى ه��ذا التفتي�ص وهل طولب ال�ش��حايا اأثناءه باإعطاء اأ�ش��مائهم واأي بيانات 

�شخ�شية اأخرى؟ واإذا كانوا قد طولبوا بذلك فما هي الأ�شماء والبيانات التي اأعطوها؟

طولبوا  التي  اخلدمات  وما هي  عملهم،  �شاعات  عدد  كان  كم  ال�شقق":  اأو  "ال�شوارع  بغاء  ال�شحايا  مار�ص  ��شواء  �•
بتقدميه��ا للزبائ��ن؟ وهل �ش��مح له��م باأي قدر م��ن الختيار فيما يخ���ص اأيَّ الزبائن يري��دون اأن يخدموه��م اأو اأيَّ 

اخلدمات يريدون اأن يقدموها؟ وهل طولبوا بتقدمي خدمات جن�شية دون ا�شتخدام واق ملنع احلمل؟ واإذا رف�شوا فماذا 

كانت عواقب هذا الرف�ص؟

ال�شحايا قادرين على التحدث بلغة اأهل البلد؟ وهل عملوا بناء على قائمة خدمات مكتوبة؟ واإذا  اأي مدى كان  �اإىل  �•
كانت قدراتهم اللغوية حمدودة فمن الذي كان يتوىل ترجمة كالمهم مع زبائنهم؟

اأ�شئلة تخ�ص �شحايا اأنواع ال�شتغالل الأخرى

ال�شتغالل؟ بداأ  �متى  �•
توقعوه؟ عما  تختلف  عملهم  ظروف  كانت  فهل  العمل  على  اأجربوا  قد  ال�شحايا  كان  �اإذا  �•

املكان؟ نف�ص  يف  ويعملون  يقيمون  ال�شحايا  كان  �هل  �•
هناك؟ اإىل  ا�شطحبهم  الذي  ومن  هناك؟  اإىل  و�شلوا  وكيف  ال�شحايا؟  عمل  �اأين  �•

�هل عمل ال�ش��حايا مع اأي اأ�ش��خا�ص اآخرين؟ وهل كان هوؤلء الأ�ش��خا�ص هم اأي�شاً �شحايا اجتار بالأ�شخا�ص؟  �•
وهل بو�شعهم ت�شميتهم وو�شفهم؟

ال�شحايا؟ عمل  �شاعات  عدد  كان  �كم  �•
الأجور؟ تلك  بلغت  وكم  عملهم،  مقابل  اأجوراً  يتقا�شون  ال�شحايا  كان  �هل  �•

وما هي معدلت  ال�شحايا،  ديون  بلغت  الأمر كذلك فكم  واإذا كان  للمدين؟  ا�شتعباد  ترتيبات  هناك  �هل كانت  �•
�ش��داد هذه الديون التي فر�ش��ت عليهم؟ وكيف كانوا ي�ش��ددونها: مبا�ش��رًة يف بلد املق�ش��د، اأم عن طريق اإر�ش��ال 

الأموال اإىل بلد املن�ش��اأ؟ فاإذا كان هذا ال�ش��داد يتم عن طريق الإر�ش��ال اإىل بلد املن�شاأ فمن الذي كان يتوىل اإر�شال 

تلك الأموال وما هي الو�ش��ائل التي كان ي�ش��تخدمها ويف ح�شاب َمن كان يودعها؟ وهل احُتفظ باأي �شجالت تدل 

على هذه املدفوعات؟ 

اأدائه؟ يف  تباطئهم  اأو  عملهم  �شوء  ب�شبب  للتهديد  اأو  لل�شرب  ال�شحايا  تعر�ص  اأن  يوماً  حدث  �هل  �•
�هل كان ال�ش��حايا خا�ش��عني لالإ�ش��راف، واإذا كانوا خا�شعني لالإ�ش��راف فمن الذي كان ي�شرف عليهم وما هو  �•

مقدار احلرية الذي كانوا يتمتعون به؟

اأمر ال�ش��حايا؟ واإذا كان الأمر كذلك فمتى واأين وملاذا  اأخرى  اأو وكالة  اأن اكت�ش��فت ال�ش��رطة  �هل حدث يوماً  �•
اكت�شفت اأمرهم؟ وما هي الهوية التي ا�شتخدموها عندئذ؟

البلد؟ اأهل  بلغة  التحدث  على  قادرين  ال�شحايا  كان  مدى  اأي  �اإىل  �•
�هل طولب ال�ش��حايا باأن ي�ش��ددوا تكاليف اإ�شافية تخ�ص املرافق الأ�شا�شية، كالإيجار اليومي للم�شاكن مثاًل؟ واإذا  �•

كانوا قد طولبوا بذلك فهل اأخربهم اأحٌد بهذه الأعباء الإ�شافية قبل مغادرتهم اأوطانهم؟
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اأو  عائالتهم  من  بالنتقام  تهديدات  تلقوا  وهل  اجلن�شي؟  النتهاك  و/اأو  للعنف  اأو  للتهديد  ال�شحايا  تعر�ص  �هل  �•
من ذويهم؟ وهل ُطبقت عليهم اأي اآليات �شيطرة اأخرى، كاأوجه الإكراه الثقايف اأو الديني مثاًل؟

�هل ا�شتخدمت نف�ص اآليات ال�شيطرة يف �شمان امتثال ال�شحايا للتعليمات التي اأ�شدرها لهم املتجرون؟ �•
�شجنهم؟ و/اأو  ترحيلهم  اإىل  يف�شي  مبا  عنهم،  ال�شلطات  باإبالغ  تهديدات  ال�شحايا  تلقى  �هل  �•

يتحركوا بحرية، وكيف كانت معنوياتهم؟  اأن  بو�شعهم  ال�شحايا؟ هل كان  به  الذي متتع  العام  �ما هو مقدار احلرية  �•
وهل اعتقدوا اأن املتجرين بهم �شينفذون اأياً من اآليات ال�شيطرة املذكورة اآنفاً؟

لهم  يكون  باأن  لل�ش��حايا  �ش��مح  وهل  اآخرين؟  بعاملني  اأو  عائالتهم؟  باأفراد  يت�ش��لوا  باأن  لل�ش��حايا  �ش��مح  �هل  �•
اأ�شدقاء؟

�هل �شاأل ال�ش�حايا ُجناَتهم ع�ما اإذا ك��ان مبقدورهم اأن ي��غادروا؟ وملاذا �ش�األوهم؟ اأو ملاذا مل ي�شاألوهم؟ وماذا حدث  �•
عندئذ؟

اإنفاذ القوانني؟ فاإذا كان الأمر كذلك  اأو اأن يلتم�ش��وا م�ش��اعدة من هيئات  �هل كان بو�ش��ع ال�ش��حايا اأن يهربوا  �•
فه��ل حاول��وا ذلك؟ واإذا مل يكونوا قد حاولوه فلماذا مل يفعلوا؟ وماذا كان موقف ال�ش��حايا النف�ش��ي ب�ش��اأن هذه 

النقاط؟

�ه��ل كان ال�ش��حايا حمروم��ني م��ن الرعاي��ة الطبي��ة اأو م��ن امل��اأكل اأو امللب�ص اأو غ��ري ذلك من ال�ش��روريات  �•
الأ�شا�شية؟

اأن حت�شل على  الأمر كذلك وجب عليك  اإذا كان  ال�شحايا؟  مراأى من  اآخرين على  اأ�شخا�ص  اعُتدي على  �هل  �•
تفا�شيل كاملة.

�هل تعر�ص ال�شحايا لالعتداء اجلن�شي اأو اجل�شدي اأو النف�شي، اأو لل�شجن على نحو غري قانوين يف اأي منا�شبات  �•
اأخ��رى؟ اإذا كان الأم��ر كذل��ك وج��ب عليك اأن حت�ش��ل على تفا�ش��يل كاملة ب�ش��اأن كل حالة اعتداء جن�ش��ي 

وج�شدي ونف�شي. 

�عليك اأن حت�شل على اأو�شاف كاملة لأي اأ�شخا�ص اأو مبان اأو مركبات تندرج �شمن مرحلة بلد املق�شد وت�شاف  �•
اإىل ما �شبقت الإ�شارة اإليه يف مرحلتي بلد املن�شاأ وبلد العبور.

من  هربوا  اأم  ال�شحايا  انُت�شل  وهل  باأقوالهم.  ال�شحايا  اإدلء  تكتنف  التي  للظروف  نهائياً  موجزاً  ت�شع  اأن  �عليك  �•
تلقاء اأنف�شهم؟

كذلك  الأمر  كان  اإذا  الأحداث؟  تلك  من  اأي  على  �شهود  اأي  هناك  كان  هل  ال�شابقة  النقاط  بكل  يتعلق  �فيما  �•
وجب عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

االإعالنات

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املق�شد ما يلي:

�ه��ل يعرف ال�ش��حايا كيف ن�ش��رت الإعالن��ات املتعلقة مبا ُعر���ص عليهم من عمل اأو خدم��ات؟ ويف حالت  �•
ال�ش��تغالل اجلن�ش��ي غري املتعلق ببغاء ال�ش��وارع هل كانت هذه العرو�ص من خالل �شكل من اأ�شكال الإعالنات 

الر�شمية )مل�شقات، �شبكة الإنرتنت، �شحف، �شائعات متداولة، الخ(؟

املباين

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املق�شد ما يلي:

اإليه؟ انتقلوا  وكيف  اإليه،  ا�شطحبهم  الذي  ومن  ال�شحايا؟  اإليه  ا�شُطحب  عنوان  اأول  هو  �ما  �•
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اأن  تتاألف؟ وهل بو�شع ال�شحايا  اآخرون؟ ومم كانت املباين  اأ�شخا�ص/�شحايا  �عند و�شول ال�شحايا هل كان هناك  �•
ي�شفوا املباين و�شفاً تف�شيلياً؟

بلد  يف  مكان  اأي  واإىل  اأقاموا؟  َمن  ومع  املق�ش��د؟  بلد  يف  بقائهم  فرتة  طوال  املباين  نف�ص  يف  ال�ش��حايا  بقي  �هل  �•
املق�شد ا�شُطحب ال�شحايا؟ وهل بدلوا املباين اأثناء اإقامتهم؟

�عليك اأن حت�ش��ل على و�ش��ف كامل لأي مبان طولب فيها ال�ش��حايا باأن ميار�ش��وا الدعارة اأو اأ�ش��كاًل اأخرى من  �•
ال�شتغالل—وينبغي اأن ي�شمل هذا الو�شف تفا�شيل خمطط املباين العام، والزخارف، واأي �شمات مميزة اأخرى.

�اإذا كان ال�ش��حايا ق��د ا�ش��ُطحبوا اإىل اأي مب��ان اأخرى يف اإط��ار عملية الجتار بهم—كالقن�ش��ليات، اأو املباين  �•
احلكومية الأخرى، اأو امل�شت�ش��فيات، اأو العيادات، اأو مدار�ص اللغات، اأو املباين التابعة لوكالت التاأجري—وجب 

عليك اأن حت�شل على تفا�شيل كاملة.

االت�شاالت

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها فيما يخ�ص اأماكن املق�شد ما يلي:

هنا؟ بقائك  فرتة  طوال  الهاتف  ا�شتخدام  من  يوماً  متكنت  �هل  �•
ُت�شتخدم؟ هواتف  �شاهدت  �هل  �•

ي�شتخدمها؟ كان  الذي  �من  �•
الآن؟ الهواتف  تلك  توجد  اأين  تعرف  �هل  �•

الهواتف؟ تلك  با�شتخدام  فيها  يخو�شون  النا�ص  �شمعت  التي  النقا�شات  هي  �ما  �•
مكتوبة؟ ر�شائل  اأو  اإلكرتونية  بر�شائل  لهم  بعثت  اأو  اأهلك  مع  مكاملات  اأجريت  �هل  �•

به؟ ات�شلت  اأو  بر�شائل  له  بعثت  اأو  مكاملات  معه  اأجريت  الذي  �من  �•
اأهلك؟ مع  الت�شالت  تلك  يف  قلت  �ماذا  �•

ا�شتخدمته؟ الذي  احلا�شوب  كان  فاأين  اإلكرتونية  بر�شائل  بعثت  قد  كنت  �اإذا  �•
ا�شتخدموه؟  �شبب  ولأي  النا�ص؟  هوؤلء  هم  من  احلا�شوب؟  هذا  اآخرون  اأنا�ص  ا�شتخدم  �هل  �•

النقل

يف اأماكن املق�ش��د ينبغي اأن تكون الأ�ش��ئلة التي قد تفكر يف طرحها مماثلة لالأ�ش��ئلة املتعلقة مبكان املن�ش��اأ، بالإ�شافة اإىل 

الأ�شئلة التالية:

دخول البلد:

املق�شد بلد  يف  الدخول  نقطة  ومكان  وتوقيت  �تاريخ  �•
جهاراً؟ اأم  ِخفيًة  الدخول  كان  �هل  �•

�اإذا كان الدخول خفية فما هي الطرائق التي ا�شتخدمت؟ ومع َمن كان ال�شحايا؟ وماذا كانت و�شيلة النقل، وما  �•
ه��ي املركبة الت��ي كانت تقف عند نقطة عبور احلدود؟ واإذا كان و�ش��يلة النقل قارباً فاأين كانت نقطة ر�ش��و القارب، 

ومن الذي التقى بال�شحايا؟

ال�ش��حايا  بفح�ص  القوانني  اإنفاذ  هيئات  موظفي  اأحد  قام  وهل  النقل؟  و�ش��يلة  هي  فما  الدخول جهاراً  كان  �اإذا  �•
عند نقطة عبور احلدود؟ وهل مالأ ال�شحايا اأي ا�شتمارات، كبطاقات الو�شول اأو الإعالنات اجلمركية الخ؟

�م��ا ه���ي وث�ائ��ق اله�وية و/اأو ال�ش��فر التي ك��ان ال�ش��حايا ي�ش��تخدمونها؟ اأين ه�ي تل��ك الوثائ��ق الآن وم��ا هي  �•
تفا�شيلها الكاملة؟

59 النميطة 8: اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �شهوداً 



اأخرى؟ اأغرا�ص  يف  ال�شحايا  هوية  ر  العمل/املُتجِّ �شاحب  ا�شتخدم  �هل  �•
�ه��ل مت عن��د نقط��ة الدخول فح�ص اأي اأ�ش��خا�ص كانوا م�ش��افرين مع ال�ش��حايا، وه��ل مالأ هوؤلء الأ�ش��خا�ص اأي  �•

ا�شتمارات؟

�هل كان هناك اأي �ش��خ�ص يف ا�ش��تقبال ال�ش��حايا عند نقطة الدخول؟ فمن هم اإذن هوؤلء الأ�شخا�ص؟ عليك  �•
اأن حت�شل على و�شف كامل.

اأثناء فرتة ال�شتغالل:

�عند انتهاء نوبة العمل هل كان ال�ش��حايا ُي�ش��طحبون اإىل "الديار الآمنة" اأم كانوا يبقون يف مباين املاخور؟ اإذا كانوا  �•
ُي�شطحبون اإىل ديار اآمنة فكيف كانوا ي�شلون اإليها ومن الذي كان ي�شطحبهم؟

امل�شائل املالية

تت�شمن الأ�شئلة التي قد تفكر يف طرحها ما يلي:

اليومية واملجموع  اأن يذكروا متو�ش��ط مكا�ش��بهم  اأثمان اخلدمات التي قدمها ال�ش��حايا؟ وهل ميكنهم  �م��ا ه��ي  �•
التقدي��ري ملا ك�ش��بوه م��ن وراء الدعارة طوال فرتة ا�ش��تغاللهم؟ وم��ا هو املبلغ )اإْن وجد( الذي �ُش��مح لل�ش��حايا 

بالحتفاظ به؟

ر/موظف ا�شتقبال/"خادم" بعد كل زبون اأم كانت  �ماذا حدث ملكا�ش��ب ال�ش��حايا؟ هل كانت ت�ش��لَّم اإىل ُمتجِّ �•
ت�شلَّم كلُّها دفعًة واحدة يف نهاية نوبة العمل؟ وهل كان هناك اأي تدوين لها يف �شجالت؟

مثاًل؟  الثياب  اأو  الدعارة، كاملجوهرات  التي جنوها من  مل�شتغليهم من مكا�شبهم  �شيء  اأي  ال�شحايا  ا�شرتى  �هل  �•
اإذا كان الأمر كذلك فاأين ا�ش��رتوها ومتى، وما هي اأو�ش��افها وتكلفتها، وهل ما زالت تلك الأ�ش��ياء موجودة واأين 

توجد، وهل هناك اأي اإي�شالت ب�شاأنها؟

�هل كانت هناك ن�شبة تقا�شم مئوية لأرباح ال�شحايا بينهم وبني املتجرين بهم اأم كانوا ي�شلِّمون كل تلك الأرباح؟  �•
ومن الذي اأعطاهم تعليمات ب�شاأن اأ�شعار اخلدمات التي يقدمونها؟

وما هي معدلت  ال�شحايا،  ديون  بلغت  الأمر كذلك فكم  واإذا كان  للمدين؟  ا�شتعباد  ترتيبات  هناك  �هل كانت  �•
�ش��داد هذه الديون التي فر�ش��ت عليهم؟ وكيف كانوا ي�ش��ددونها: مبا�ش��رًة يف بلد املق�ش��د، اأم عن طريق اإر�ش��ال 

الأموال اإىل بلد املن�ش��اأ؟ فاإذا كان هذا ال�ش��داد يتم عن طريق الإر�ش��ال اإىل بلد املن�شاأ فمن الذي كان يتوىل اإر�شال 

تلك الأموال وما هي الو�ش��ائل التي كان ي�ش��تخدمها ويف ح�شاب َمن كان يودعها؟ وهل احُتفظ باأي �شجالت تدل 

على هذه املدفوعات؟ 

�هل طولب ال�شحايا باأن ي�شددوا تكاليف اإ�شافية تخ�ص املرافق الأ�شا�شية، كالإيجار اليومي للم�شاكن مثاًل اأو تكاليف  �•
ن�شر الإعالنات؟ واإذا كانوا قد طولبوا بذلك فهل اأخربهم اأحٌد بهذه الأعباء الإ�شافية قبل مغادرتهم اأوطانهم؟

ع؟ توقَّ كانت  وملاذا  الغرامات،  تلك  حجم  اإذن  كان  وكم  غرامات؟  توقيع  نظام  هناك  كان  �هل  �•
اأوطانهم؟ اإىل  مبالغ  اأي  ال�شحايا  اأر�شل  �هل  �•

املرفق باء—املعلومات الواردة من طالئع املت�شدين

املعلومات الواردة من طالئع املت�شدين ينبغي قدر الإمكان اأن تت�شمن ما يلي:

ال�شحايا؟ اأمر  ال�شرطة  اكت�شفت  �كيف  �•
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ال�شحايا؟ بها  يتحدث  التي  اللغة  هي  �ما  �•
اإقامتهم؟ و�شعية  هي  وما  فيها(  امل�شتبه  جن�شيتهم  )اأو  احلقيقية  ال�شحايا  جن�شية  هي  �ما  �•

خطياً؛ املرتجمة  الأوىل  الأقوال  �ت�شجيل  �•
ارتكبت؟ اأنها  املت�شدين  طالئع  يعتقد  التي  )اجلرائم(  اجلرمية  هي  �ما  �•

يحملونها؛ اإنهم  ال�شحايا  قال  التي  �الأ�شماء  �•
اأعمارهم؛ اإنها  ال�شحايا  قال  التي  �الأعمار  �•

املحاكمة؛ قبل  لهم  دعم  تقدمي  �شرورة  ذلك  يعني  عندما  خا�شة  ال�شحايا،  لدى  تكون  قد  اإعاقات  اأي  �تفا�شيل  �•
حتديدها؛ مت  اأخرى  متطلبات  اأو  �شحية  متطلبات  اأي  �تفا�شيل  �•

الخ )لكن  اأ�ش��خا�ص  القب�ص على  اإلقاء  اأو  ترتيبات لإجراء فح�ص حتليلي جنائي،  اتُّخذ، مثل و�ش��ع  اإجراء  �اأي  �•
انظر التعليقات الواردة اأدناه ب�شاأن اتخاذ هذا النوع من الإجراءات(.

املرفق جيم—التخطيط اال�شرتاتيجي

التخطيط على امل�ش��توى ال�شرتاتيجي يكفل توافر املوارد املالئمة، مثل املعدات واملوظفني وو�شائل تدريب املوظفني، يف 

حني ُيعنى التخطيط التكتيكي باإدارة ال�شوؤون اليومية واإجراء املقابالت ال�شخ�شية.

ومن الأهمية مبكان اأن تكون قادراً، ب�ش��فتك خمططاً ا�ش��رتاتيجياً، على اختيار الأ�ش��خا�ص املنا�شبني لإجراء املقابالت، 

وحتفيزهم وتوجيهم وتدريبهم والإ�شراف عليهم.

واإذا كنت م�ش��وؤوًل عن و�ش��ع خطط ا�ش��رتاتيجية تخ�ص التحقيقات املتعلقة بق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص اأو�شيناك باأن 

ت�شرع يف اأقرب وقت ممكن باإر�شاء هياكلك ومواردك. وقد ترغب يف النظر يف القرتاحات التالية. ومن املهم اأن تتذكر اأن 

اخليارات املطروحة هنا تغطي كل م�شتويات النمو واملوارد.

اإن القاعدة العامة هي اأنه ينبغي اأن ت�شتخدم اأف�شل ما ميكنك من موارد.

واإذا كان لديك من املوارد ما ي�شمح لك باإن�شاء فريق دائم وجب عليك اأن تعنيِّ موظفني تدربوا على اإجراء مقابالت مع 

�شهود م�شت�شعفني. فاإذا مل يكن لديك مثل هوؤلء املوظفني وجب عليك اأن تبحث عمن لديهم �شجل طيب من اخلربة 

يف اإجراء مثل هذه املقابالت.

اإذا كانت هناك فعاًل دورة تدريبية ب�ش��اأن ال�ش��هود امل�شت�ش��عفني وجب عليك اأن تنظر يف اإر�ش��ال موظفيك اإليها. وقد ل 

تكون تلك الدورات منطبقة انطباقاً كاماًل على ق�ش��ايا الجتار بالأ�ش��خا�ص اإل اأن كثرياً من املهارات التي ت�ش��تخدم يف 

اإجراء مقابالت تتعلق، مثاًل، بالتحقيق يف جرائم جن�ش��ية تنفع يف املقابالت املتعلقة بق�ش��ايا الجتار بالأ�شخا�ص. وعليك 

اأن تفكر يف مفاحتة اإدارة التدريب من اأجل ا�شتك�شاف مدى اإمكانية تعديل دورات تدريبية قائمة تخ�ص اإجراء املقابالت 

بحيث تت�شمن جوانب تتعلق بالجتار بالأ�شخا�ص.

اإذا مل تكن هناك مثل هذه الدورات وجب عليك اأن تفكر يف التعاون مع اإدارة التدريب على اإن�شاء دورة من هذا القبيل. 

وعليك اأن ت�شتخدم هذه املواد اخلا�شة مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لت�شاعدك على اإن�شاء تلك الدورة. 

عها بحيث تت�شمن تفا�شيل ال�شياق الداخلي اأو املحلي الذي تعمل اأنت فيه. وعليك اأن تطوِّ

اإذا تعذر توفري تدريب اإ�شايف وجب عليك اأن ت�شتخدم هذه املواد من اأجل تعريف موظفيك بالتقنيات امل�شتعملة.
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علي��ك اأن تف��احت مديري الأفراد الذين تقرتح ال�ش��تعانة بهم يف اإج��راء املقابالت من اأجل احل�ش��ول على موافقة هوؤلء 

املديرين. وعليك اأن ت�ش��تعني بهذه املواد من اأجل توعية املديرين بامل�ش��ائل التي تكتنف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص واإبراز 

اأهمية التحقيقات واملحظورات املتعلقة بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص. وعليك اأي�شاً اأن تلتم�ص تعليقاتهم ب�شاأن جوانب معينة، 

مثل اللتزام الزمني الذي قد ي�شبب لهم م�شاكل، واأن تتو�شل معهم اإىل �شيا�شات واإجراءات حتظى بقبول م�شرتك.

وعليك اأن تنظر يف مدى ا�ش��تعانتك مبنظمات غري حكومية ُت�ْش��ركها يف املقابالت ال�شخ�ش��ية حتى تدعمها. وعليك اأن 

تعرف ما اإذا كانت الت�شريعات املعمول بها لديك ت�شمح بهذا النوع من الإ�شراك.

اإذا قررت ال�شتعانة مبنظمات غري حكومية كان عليك اأن ت�شع بروتوكولت واتفاقات حتدد الأدوار وامل�شوؤوليات والقيود 

داخل تلك املقابالت.

وعليك اأن تنظر يف املوارد التقنية التي ميكنك ا�شتخدامها يف دعم املقابالت ال�شخ�شية املتعلقة بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص. 

وعلي��ك اأن تكون مبدعاً: فبع�ص املنظمات غري احلكومية والوكالت الأخرى ت�ش��تطيع توف��ري املعدات التي تفتقر اإليها 

وحدتك. وعليك اأن تعرف املوارد املتاحة لدى تلك املنظمات والوكالت.

املهارات املقرتح توافرها فيمن يجرون املقابالت

اإذا كنت ب�شدد اإن�شاء فريق خمت�ص بالتحقيقات املتعلقة بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص وب�شدد البحث عن اأ�شخا�ص يتولون 

اإجراء املقابالت اأمكن لقائمة املهارات املوجزة التالية اأن ت�شاعدك على اختيار املوظفني املالئمني:

�مهارات طرح الأ�ش��ئلة )خا�شة اأي �ش��يء يدل على توافر مهارات طرح اأ�ش��ئلة مالئمة على ال�شحايا-ال�شهود  �•  

امل�شت�شعفني بدًل من مهارات "ال�شتجواب"(.

�مهارات الإن�شات الإيجابي. �•  

�مهارات املالحظة: القدرة على التعرف على م�شاعر ال�شيق والقلق واخلوف الخ وال�شتجابة لها. �•  

�القدرة على اإر�ش��اء عالقات مع ال�ش��حايا م��ع احلفاظ يف الوقت ذاته على الطابع احل��ريف )مثل اإبداء التعاطف  �•  

والتجاوب مع الإح�شا�ص بالتاأذي، والتحلي بال�شرب اإلخ(.

�القدرة على اتخاذ موقف خال من اإ�ش��دار الأحكام واإلقاء اللوم )مثل عدم وجود اآراء م�ش��بقة حيال الطوائف  �•  

واملهاجرين والعمال اجلن�ش��يني والن�شاء والرجال(. والقدرة على طماأنة ال�شحايا اإىل اأنه لي�ص هناك ما يخجلون 

منه اأو يالمون عليه الخ.

�الكفاءة الثقافية: الرغبة يف اأن ي�ش��بحوا م�ش��تعدين/موؤهلني ثقافياً للتعامل مع اأ�شخا�ص ذوي خلفيات خمتلفة  �•  

والقدرة على اأن ي�شبحوا كذلك.

معها. يتعامل  من  نف�ص  يف  بالغاً  اأ�شى  تولِّد  التي  اجلرائم  مع  للتعامل  النف�شي  �ال�شتعداد  �•  

اأو  �احلرفية: ا�ش��تخدام نربة وعبارات حرفية لكنها رحيمة. فال ا�ش��تخدام لألفاظ �ش��وقية دارجة ول قذف  �•  

�ُش��باب واإمنا حر�ص م�ش��تمر على ا�ش��تعمال كلمات وعبارات يختارونها ويفهمونها. ول �شلوك غري لئق )مثل 

املالم�شة اجل�شدية حتى لو كانت بح�شن نية(.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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