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النميطة 9:

اإجراء مقابالت مع ال�ضحايا الأطفال يف 

ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص



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

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

تخومها. وُي�ضار اإىل البلدان واملناطق بالأ�ضماء التي كانت مو�ضع ا�ضتخدام ر�ضمي وقت جمع البيانات ذات ال�ضلة.

وهذا املن�ضور �ضادر دون تنقيح ر�ضمي.
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النميطة 9:

اإجراء مقابالت مع ال�شحايا االأطفال 

يف ق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص

االأهداف

عند اإكمال هذه النميطة �ضيكون امل�ضتخدمون قادرين على ما يلي:

�ذكر بع�ص الأ�ض��باب التي قد جتعل ال�ض��حايا الأطفال املحتملني يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ض��خا�ص، الذين يحتمل اأن  �•
يكونوا �ضهوداً، م�ضت�ضعفني بقدر اأكرب من ال�ضحايا البالغني املحتملني.

واملقابالت  بالأ�ضخا�ص  ق�ضايا الجتار  املحتملني يف  الأطفال  ال�ضحايا  مع  التي جترى  املقابالت  الفوارق بني  ��ضرح  �•
التي جترى مع ال�ضحايا البالغني املحتملني، يف كل مرحلة من مراحل تلك املقابالت.

مقّدمة

الق�ض��د من هذه النميطة هو التوعية ببع�ص امل�ض��ائل اخلا�ض��ة التي يثريها اإجراء مقابالت مع ال�ضحايا الأطفال يف ق�ضايا 

الجتار بالأ�ضخا�ص.

ول يق�ض��د بها اأن تكون توليفة تدريبية ب�ض��اأن اإجراء مقابالت مع ال�ض��هود الأطفال امل�ضت�ض��عفني بوجه عام، فاعتبارات 

الواجب واملمار�ض��ة العملية تقت�ض��ي اأن يتوىل حمرتفون مدربون تدريباً خا�ض��اً اإجراء املقابالت مع الأطفال. اإل اأن من 

امل�ضلَّم به اأنه قد ل تتي�ضر ال�ضتعانة املبا�ضرة يف بع�ص الأماكن مبوظفني مدربني، اأو اأنه لي�ص من املتاح عملياً اأو من املمكن 

تدريب من يتولون اإجراء املقابالت. وب�ضبب هذه الأو�ضاع ُطرحت هنا بع�ص املقرتحات الأ�ضا�ضية التي ميكن اأن ت�ضاعد 

عل��ى حتقيق تطلعاتك ب�ض��اأن اإجراء مقابالت ناجحة مع ال�ض��حايا الأطفال. لكن يجب الت�ض��ديد عل��ى اأنه ينبغي، قدر 

الإمكان، تدريب املوظفني على اتقان هذا التخ�ض���ص، علماً باأنه ينبغي اأن حتر�ص دائماً على ا�ض��تثمار اأف�ضل ما ت�ضتطيع 

ا�ضتثماره من موارد عند اإجراء مقابالت مع ال�ضحايا الأطفال يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص. 

ف الأطفال باأنهم الأ�ض��خا�ص الذين تقل اأعمارهم عن ثمانية ع�ض��ر عاماً. 
ّ
اإن اتفاقي��ة الأمم املتح��دة حلق��وق الطفل تع��ر

و�ضحيح اأن بع�ص املراهقني قد يت�ضرفون بن�ضج بل وقد يبدون نا�ضجني اإل اأنهم ما داموا دون الثامنة ع�ضرة فهم يعتربون 

اأطفاًل يف نظر القانون ويجب معاملتهم ب�ضفتهم هذه.

ويف الق�ضايا التي يكون عمر ال�ضحية فيها غري موؤكد، ويكون هناك ما يدعو اإىل العتقاد باأنه طفل، ينبغي معاملة ال�ضحية 

باعتباره طفاًل اإىل اأن يتم التحقق من عمره.



اإن الكثري من املبادئ الأ�ضا�ض��ية املتعلقة باإجراء مقابالت مع اأي �ض��هود م�ضت�ض��عفني تنطبق على ال�ضهود الأطفال. وقد 

يكون ال�ضحايا الأطفال يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص م�ضت�ضعفني بقدر اأكرب من ال�ضحايا البالغني يف تلك الق�ضايا. ومن 

اأ�ضباب ذلك ما يلي:

��قد يكون ال�ضحايا الأطفال طيعني بطبيعتهم: فالتعليمات ال�ضادرة عن �ضخ�ص بالغ قد تطاع دون ا�ضتفهام؛ �•
�نظراً لفتقار الأطفال اإىل خربة احلياة فقد يعتربون ال�ضلوك ال�ضاذ طبيعياً. كما قد ل يعرف الأطفال الألفاظ التي  �•

ي�ضفون بها ما حدث لهم؛

املاأوى. فكثري من ال�ضحايا الأطفال يف ق�ضايا الجتار  اإليه طالباً  اأو �ضخ�ص يعود هو  اأي مكان  �قد ل يكون للطفل  �•
ب اآثار اأقاربهم اأو قد يكون هوؤلء الأقارب  بالأ�ضخا�ص يكونون م�ضردين عند انت�ضالهم. وقد يكون من امل�ضتحيل تعقُّ

ماتوا اأو ن�زحوا؛

�حتى اإذا عرث على اأقارب الطفل فقد ل يريدون عودته. فقد يرى الآباء الفقراء جداً يف الأطفال عبئاً ثقيل الوطاأة اأو  �•
قد يكون الآباء مر�ض��ى. ويف بع�ص الأماكن من العار اأن تكون مهاجراً فا�ض��اًل. وقد يكون الطفل على دراية تامة باأن 

عودته اإىل الوطن غري مرغوب فيها؛

�قد ل يكون الطفل راغباً يف العودة اإىل اأ�ضرته. ففي بع�ص احلالت يكون الطفل قد عا�ص واحدة من اأق�ضى جتارب  �•
عطي للمتجرين.

ُ
اخلذلن: كاأن يكون قد خذله اأحد اأفراد اأ�ضرته، بل اأحياناً اأبواه، حني اأ

اإن لهذه امل�ضائل انعكا�ضاتها على كل مراحل عملية املقابلة ال�ضخ�ضية.

والقرتاحات الواردة اأدناه تاأخذ نف�ص ال�ض��كل املتبع يف النميطة 8 املعنونة "اإجراء مقابالت �ضخ�ض��ية مع �ضحايا الجتار 

بالأ�ض��خا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �ض��هودا". فهي ت�ضلط ال�ضوء على اأوجه التماثل والتباين يف املقابالت التي جترى 

مع ال�ضحايا البالغني وال�ضحايا الأطفال يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص.

اإن القرار 20/2005، ال�ضادر عن املجل�ص القت�ضادي والجتماعي لالأمم املتحدة، واملعنون "مبادئ توجيهية ب�ضاأن العدالة 

يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�ضهود عليها"، ي�ضرد بوجه عام حقوق كل الأطفال ال�ضهود/ ال�ضحايا.

املب��داأ االأ�شا�شي: يجب اإيالء العتبار مل�ض��الح الطفل العليا يف كل مرحل��ة من مراحل العملية. ويجب اأن تكون كل 

الإجراءات م�ض��تندة اإىل مبادئ حماية واحرتام حقوق الإن�ض��ان ح�ض��بما جاءت يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل 

وغريها من ال�ضكوك الدولية. 

تقييم ذاتي

ما هو العمر الذي دونه يعترب ال�ضخ�ص طفاًل؟

ما هي الأ�ضباب التي قد جتعل ال�ضحايا الأطفال املحتملني يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص، الذين يحتمل اأن يكونوا �ضهوداً، 

م�ضت�ضعفني بقدر اأكرب من ال�ضحايا البالغني املحتملني؟

ه اإىل ممار�ضي العدالة اجلنائية
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التخطيط واالإعداد

االأ�شا�شيات

ما هي الرواية حتى االآن؟ الهدف، واخلطة املكتوبة، واالجتماع التخطيطي

اإن العتبارات ذاتها املذكورة يف النميطة 8 املعنونة "اإجراء مقابالت �ضخ�ض��ية مع �ض��حايا الجتار بالأ�ض��خا�ص، الذين 

يحتمل اأن يكونوا �ض��هوداً" هي اعتبارات هامة عند التخطيط والإعداد لإجراء مقابالت �ضخ�ض��ية مع ال�ضحايا الأطفال 

املحتملني يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ض��خا�ص. وبالإ�ض��افة اإىل ذلك ينبغي اأن تناق�ص اأي اقرتاحات ترمي اإىل اأن ُت�ضتخدم يف 

تلك املقابالت بع�ص التقنيات اخلا�ض��ة املتعلقة باإجراء املقابالت. وتعطي التعليقات الواردة اأدناه مزيداً من الإر�ض��ادات 

يف هذا ال�ضدد.

املكان

اإن الن�ض��ائح العامة ب�ض��اأن املكان امل�ض��تخدم لإجراء املقابالت تنطبق بالقدر نف�ض��ه على الأطفال. فال ينبغي )كقاعدة 

عامة( اأن جترى املقابالت مع الأطفال يف املكان الذي يقيمون فيه، �ضواء اأكان من�زًل خا�ضاً اأم م�ضكناً اأم ماأوى لالأطفال. 

وال�ض��تثناء من هذه القاعدة هو عندما ُتخ�ض���ص يف ماأوى الأطفال املحدد قاعُة مقابالت قائمٌة بذاتها، وهذا هو احلال يف 

عدد من البلدان.

ثم اإنه ل ينبغي باأي حال من الأحوال اإجراء املقابالت يف مكان ال�ضتغالل اأو يف املكان الذي ُعرث فيه على الأطفال.

وينبغي ت�ضميم القاعات بحيث تكون، قدر الإمكان، مالئمة لالأطفال. وهذا يبداأ بعمل اأ�ضياء اأ�ضا�ضية، مثل اإخالئها من 

الأ�ضياء املادية اخلطرية ومنع اأوجه الإزعاج اخلارجية، مثل املكاملات الهاتفية اأو الزيارات.

وينبغي اأن تكون زينة القاعة واأثاثاتها مريحة قدر الإمكان. وميكن اأن يت�ض��من ذلك ا�ض��تخدام األوان دافئة و�ض��جاجيد 

ناعمة، مع توفري ُلعب تالئم عمر الطفل وجن�ضه عالوة على بع�ص الأقالم امللونة والأوراق. لكن عليك األ تفرط يف عدد 

اللعب اإذ اأن كرثتها قد ُتلهي الطفل فت�ضتحوذ على كل انتباهه.

وينبغي ملن يجرون املقابالت اأن يوازنوا بعناية بني عيوب ومزايا ا�ضتخدام اللعب اأثناء املقابالت، اأي بني خماطر اإلهاء الطفل 

من ناحية واحتمالت حت�ضني حالته وردوده من ناحية اأخرى. ومن الأف�ضل اأن يو�ضحوا للطفل اأن هذه القاعة �ضبق لها اأن 

ا�ضتقبلت اأطفاًل اآخرين. وينبغي اأن تقت�ضر املعدات املكتبية التقنية على ما هو لزم للمقابلة، مثل اأجهزة الت�ضجيل.

وينبغي و�ضع ترتيبات تكفل نقل الأطفال ومن ع�ضاه يرافقهم اإىل قاعة املقابالت ذهاباً واإياباً. 

الزمن

ل اأن جترى املقابالت مع الأطفال يف اأقرب وقت ممكن عقب حتديد اأنهم �ضحايا حمتملون جلرائم اجتار باأ�ضخا�ص. يف�ضَّ

اإل اأنه ينبغي عدم اإجراء تلك املقابالت اإل بعد تلبية احتياجات الطفل الأ�ضا�ضية، مبا فيها احتياجاته ال�ضحية واحتياجاته 

املتعلقة بنومه وماأكله. فتاأمني تلك الحتياجات اأوًل ل يفي بحق الطفل فقط واإمنا ي�ضاعد اأي�ضاً على احل�ضول على اأف�ضل 

الأدلة املمكنة.
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ع وفقاً لها. وينبغي  اإن مدة املقابالت وما يتخللها من فوا�ضل زمنية ممكنة ينبغي اأن تتحدد بناء على وترية الطفل واأن تطوَّ

ملن يجري املقابلة اأن يخ�ض�ص، عند احلاجة، عدة اأيام ت�ضتغرقها املقابلة. 

تقييم حالة ال�شحية

اإن تقييم مدى �ض��الحية الطفل لإجراء مقابلة معه يقت�ض��ي �ضخ�ض��اً مدرباً تدريباً خا�ض��اً وذا مهارات معينة، كاأن يكون 

عاماًل اجتماعياً متخ�ض�ضاً اأو عامَل نف�ص متخ�ض�ضاً يف �ضوؤون الأطفال.

ويف بع�ص البلدان حتظر الت�ضريعات على الأطفال ممن هم دون الرابعة ع�ضرة الإدلَء ب�ضهاداتهم وتبيح ا�ضتعمال املقابالت 

ق هذا احلظر ينبغي اأن تظل م�ض��الح الطفل العليا متثل اعتباراً رئي�ضياً. اإن 
َّ
ال�ضخ�ض��ية امل�ض��جلة اأدلًة. وحتى عندما ل يطب

تقييم مدى �ض��الحية الطفل لأن يكون �ض��اهداً هو اأمر يقت�ض��ي النظر يف احتياجات كل طف��ل ومهاراته، مبا فيها اللغة، 

وال�ضحة، والن�ضج، والقدرة ال�ضخ�ضية على التعامل مع الأحداث.

وقد ترغب اأنت يف دعوة خبري ليكون �ضاهداً على الإمياءات غري ال�ضفوية ال�ضادرة عن الطفل اأثناء املقابلة.

ل املقابلة؟ كيف �شت�شجَّ

تنطبق نف�ص العتبارات على عموم ال�ضحايا-ال�ض��هود يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ض��خا�ص وعلى ال�ض��حايا الأطفال يف تلك 

الق�ض��ايا. لكن قد ُي�ض��رتط قانوناً يف ب��ع�ص الوليات الق�ض����ائية ت�ضجيُل املقابالت مع ال�ض��هود الأطفال امل�ضت�ضعفني 

بالفيديو.

واإذا مل يكن هناك مثل ال�ض��رتاط القانوين كان الفيديو هو اخليار الأف�ض��ل لأنه غري اقتحامي وي�ض��اعد على ا�ض��رتخاء 

ال�ضهود وميكن اأن يقل�ص احلاجة اإىل اإعادة ا�ضتعرا�ص اأقوال ال�ضهود.

عليك اأن تتاأكد من اأن كل املعدات التقنية تعمل على النحو الواجب قبل اأن تبداأ املقابلة.

يف احلالت التي ي�ضرتط فيها اإعداد تقرير مكتوب قد يكون من امل�ضت�ضوب اأن يتوىل �ضخ�ص ين�ضت اإىل املقابلة من قاعة 

اأخرى تدوين املقابلة كتابًة اأو ا�ضتخدام م�ضجل �ضوتي.

عليك األ تن�ضى اأبداً اأن تخرب الطفل بكل تفا�ضيل ما �ضتفعله وباأ�ضباب الت�ضجيل والكيفية التي �ضيتم بها.

وعليك اأن تعد ن�ضخة خطية بلغة الطفل من اأقواله املكتوبة.

من الذي ينبغي اأن يجري املقابلة مع ال�شحية؟

يف جميع ق�ض��ايا الجتار بالأ�ض��خا�ص من امل�ضت�ض��وب ال�ضتعانة باأ�ض��خا�ص مدربني تدريباً خا�ض��اً لإجراء مقابالت مع 

امل�ضت�ضعفني. وتتعاظم اأهمية ذلك يف حالة ال�ضحايا الأطفال.

علي��ك ببن��اء الثقة بواحد اأو اثنني مم��ن يتولون اإجراء املقابالت ومن املرتجمني. وعلي��ك األ تبدل من يجرون املقابالت 

واملرتجمني ما مل تكن هناك �ض��رورة مطلقة تقت�ض��ي هذا التبديل، ذلك اأن من املرجح اأن يوؤدي هذا التبديل اإىل اإرباك 

الأطفال اأو اإخافتهم.

عليك اأن تبحث عند الطفل عن عالمات تدل على انعدام ثقته مبن يجري املقابلة اأو باملرتجم اأو على خوفه من اأحدهما. 

ومن املمار�ض��ات اجليدة ال�ضتعانة باأ�ض��خا�ص يجرون املقابالت ومبرتجمني ينتمون اإىل نف�ص خلفية الطفل الثقافية اأو اإىل 

خلفية ت�ضبهها، لكن عليك اأن تراعي دائماً ردود فعل الطفل وم�ضاحله العليا. 

ه اإىل ممار�ضي العدالة اجلنائية
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وعليك اأن تراعي جن�ص الطفل وما اإذا كان الأن�ضب اأن يكون من يجري معه املقابلة ذكراً اأم اأنثى.

ويج��ب اأن يكون من يجري املقابلة على دراية با�ض��م الطف��ل وعمره ولغته وخلفيته الثقافية وحالته ال�ض��حية. اإن اإجراء 

مقابالت مع الأطفال يحتاج اإىل قدر كبري من الإعداد املتاأين جداً.

من ال�ض��ائع يف �ضتى اأنحاء العامل اأن يكون هناك ا�ضرتاط قانوين بوجود "داعم اجتماعي" اأثناء املقابالت التي جترى مع 

الأطفال. ومن الناحية العملية كثرياً ما يكون اآباء ال�ض��هود اأو الأو�ض��ياء عليهم هم الذين يوفرون، بوجه عام، هذا الداعم 

الجتماعي. لكن يف املقابالت التي جترى مع ال�ض��حايا الأطفال يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص قد يكون ذلك �ضعباً لأن 

من غري املرجح اأن تتمكن من الو�ضول اإىل هوؤلء الآباء اأو الأو�ضياء.

وينبغي لك اأن تتوخى العناية ب�ض��اأن من ت�ض��تعني به لكي يكون داعماً اجتماعياً. فال ينبغي ال�ض��تعانة باأي �ضخ�ص له، 

اأو قد يكون له، ارتباط بجرمية الجتار بالأ�ض��خا�ص. واإذا قدم �ض��خ�ص نف�ض��ه على اأنه من اأقارب ال�ض��حية الطفل مل جتز 

ال�ضتعانة به تلقائياً، بل عليك اأن تكون متيقظاً وحذراً اإزاء مثل هذا العر�ص: فبادئ ذي بدء قد يكون هذا ال�ضخ�ص قد 

تورط يف اجلرمية. وعليك اإذن اأن تفح�ص كل املعلومات قبل ال�ضتعانة مبثل هوؤلء الأ�ضخا�ص.

اإن العتبارات التي تطبق على ال�ض��تعانة باملرتجمني ال�ض��فويني اأثناء املقابالت التي جترى مع ال�ض��حايا امل�ضت�ض��عفني 

البالغني تطبق اأي�ضاً على املقابالت التي جترى مع الأطفال. وتت�ضمن النميطة 10 املعنونة "ال�ضتعانة مبرتجمني �ضفويني 

يف التحقيقات املتعلقة بالجتار بالأ�ضخا�ص" مزيداً من الإر�ضادات يف هذا ال�ضدد.

علي��ك اأن ترجع اإىل ت�ض��ريعاتك املحلية. فاإذا كان ينبغي اأن يتوىل متخ�ض�ض��ون اإجراء املقابالت مع ال�ض��حايا من ذوي 

الحتياجات اخلا�ض��ة كان عليك اأن تتذكر اأن ال�ض��حايا الأطفال يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص هم �ضحايا م�ضت�ضعفون، 

ومن ثم ينبغي األ يتوىل اإجراء املقابالت معهم �ض��وى املتخ�ض�ض��ني. لذا فحتى اإذا مل تكن ت�ض��ريعاتك تقت�ض��ي منك 

ال�ض��تعانة مبتخ�ض�ض��ني يف املقابالت التي جترى مع الأطفال كان عليك اأن ت�ض��تعني بهم اإن اأمكنك ذلك. اأما اإذا تعذر 

عليك تدبري اأ�ض��خا�ص مدربني يتولون اإجراء تلك املقابالت وجب عليك اأن تفكر يف كيفية ح�ض��ولك اأنت اأو موظفيك 

على مثل هذا التدريب.

وعندم��ا ل تك��ون هن��اك فر�ص تدريبية متاحة اأم��ام العاملني يف هيئات اإنف��اذ القوانني عليك اأن تنظ��ر يف مدى اإمكانية 

ح�ضولك على دعم من جهة تقدم خدمات لل�ضحايا، مبا فيها املنظمات غري احلكومية. فكثري من املنظمات غري احلكومية 

التي تعمل يف جمال مكافحة الجتار بالب�ض��ر توفر ملوظفيها فر�ضاً للتدريب على اإجراء مقابالت مع ال�ضحايا. و�ضحيح اأن 

هذا البديل لي�ص بالبديل الأمثل بالن�ضبة لهيئات اإنفاذ القوانني لكن بو�ضعه اأن ي�ضاعد على حتقيق الهدف.

وعليك اأن تتقيد بال�ضيا�ضات الوطنية واملحلية املتبعة لديك عند ات�ضالك مبنظمات غري حكومية.

ويف الظ��روف الت��ي يتعذر علي��ك فيها العثور على متخ�ض�ض��ني يتولون اإج��راء املقابالت مع الأطف��ال عليك اأن حتاول 

ال�ض��تعانة باأي موظف من موظفيك �ض��بق له اأن اأجرى بنجاح مقابلة مع �ضهود اأطفال. وعليك اأن ت�ضتعني بهذه النميطة 

يف توعية هذا املوظف.

املدة والفوا�شل الزمنية

من املرجح اأن يحتاج الأطفال اإىل فوا�ضل زمنية اأكرث من البالغني، وهو ما ينبغي اإدراجه يف خططك.
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التعامل وال�شرح

م��ن الفوارق الرئي�ض��ية بني املقابالت الت��ي جترى مع بالغني واملقاب��الت التي جترى مع اأطفال وج��وب تطويع العبارات 

امل�ضتخدمة تبعاً لعمر الطفل.

عليك اأن تلجاأ، منذ حلظة لقائك الأوىل بالطفل، اإىل اإبداء لفتات منفتحة وودية تالئم الطفل ثقافياً. وقد يكون الداعمون 

الجتماعيون قادرين على اإ�ضداء امل�ضورة اإليك يف هذا ال�ضدد يف بع�ص احلالت.

وينبغي ملن يجري املقابلة اأن ي�ضرح �ضبب اإجرائها وغر�ضها م�ضتخدماً عبارات تنا�ضب كل طفل بعينه. فعدم اإبالغ الطفل 

مبا يحدث قد ي�ضبب له توتراً ويوؤثر على جودة تعاونه.

كما ينبغي اأن تت�ض��من املعلومات املعطاة كلَّ �ضيء ذي �ضلة ب�ض��اأن املكان و�ضرورة اإجراء املقابلة و�ضبب وجود املعدات 

التقنية وكيفية عملها وم�ضري �ضريط ت�ضجيل املقابلة.

وعليك اأن تكون اأميناً مع الطفل واأل تقطع على نف�ضك وعوداً ل ت�ضتطيع اأن تفي بها. وعليك بذكر معلومات عن خماطر 

الإدلء باأقوال ومزاياه الواقعية. اإل اأن عليك اأن تتاأكد من اأن الطفل يعرف اأن كل ما يتم عمله اإمنا يخدم م�ضلحته العليا 

ر جهٌد من اأجل جتنب اإحلاق اأي اأذى به. واأنه لن ُيدخَّ

تقييم ذاتي

ما هي الفوارق بني املقابالت التي جترى مع �ض��حايا اأطفال حمتملني يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص واملقابالت التي جترى 

املقابالت؟ مراحل  مع �ضحايا بالغني حمتملني عند مرحلة "التخطيط والإعداد" من 

مثال حالة

يف عام 2006 اأدين يف جنوب �ضرق اآ�ضيا بتهمة النتهاك اجلن�ضي لأحد الأطفال مواطٌن من اأوروبا الغربية كان قد �ضبق له 

اأن اأدين بارتكاب جرائم جن�ضية �ضد اأطفال يف بلده. وقد عرث على الرجل عارياً يف فندق �ضغري وب�ضحبته �ضبي يف الثالثة 

ع�ض��رة من عمره ظل الرجل ينتهكه جن�ضيا طوال ما يقرب من ثالثة اأعوام مقابل تقدميه دعماً مالياً لأ�ضرة ال�ضبي. وكان 

من املمكن اأن ُينظر يف الق�ض��ية يف اأوروبا الغربية لكن ُنظر فيها يف جنوب �ض��رق اآ�ض��يا مبوجب القانون الداخلي، مما اأعفى 

الطفل ال�ض��حية، الذي كان �ض��يطلب منه اأن يديل ب�ض��هادته يف اأوروبا الغربية، من اأعباء الكرب وال�ضقاء الإ�ضافية التي 

كانت �ض��تنتج عن �ض��فره اإىل قارة اأخرى عرب اأعايل البحار، ومما بعث بر�ضالة وا�ضحة مفادها اأن هذا البلد الواقع يف جنوب 

�ضرق اآ�ضيا عاكف على تعزيز اإنفاذه ت�ضريعاته الداخلية املناه�ضة ل�ضتغالل الأطفال جن�ضياً. وقد عوقب الرجل بال�ضجن 

ملدة 18 �ضنة، وهي اأطول عقوبة �ضجن �ضدرت يف مثل هذه اجلرائم.

.Combating Child Sex Tourism: Questions & Answers 2008, ECPAT
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وعليك اأن ُت�ض��عر الطفل باأنه ي�ض��يطر على الأمور، وذلك من خالل اإعطائه معلومات م�ضتفي�ضة وتخيريه يف اأمور ب�ضيطة، 

لكن عليك األ تلقي بامل�ضوؤولية على كاهل الطفل. وعليك اأن تو�ضح له اأن املقابلة لي�ضت ا�ضتجواباً.

وينبغي قدر الإمكان األ يرتدي من يجري املقابلة زياً ر�ض��مياً. وهذا القول ين�ض��حب على جميع املقابالت التي جترى مع 

�ضحايا م�ضت�ضعفني، لكنه ي�ضح بوجه خا�ص على املقابالت التي جترى مع اأطفال.

وعليك اأن تتوخى الو�ض��وح عند تعريف الطفل بكل املوجودين داخل القاعة واأن ت�ض��رح له �ض��بب وجودهم يف القاعة. 

وهنا اأي�ضاً نقول اإن هذه امل�ضاألة متثل ممار�ضة جيدة بوجه عام لكن اأهميتها ت�ضتد يف حالة الأطفال.

ًل اإياه��ا اإىل اأقوال. وعليك اأن  وعلي��ك اأن تتاأك��د من اأن الطفل يفهم ما قلته له. وعلي��ك األ تكتفي بتاأويل املعاين حموِّ

ت�ضتخدم قدر الإمكان عبارات واألفاظاً ب�ضيطة لكن دون اإفراط يف ت�ضطيح الكالم اإىل حد اخلو�ص يف اأحاديث تافهة.

عليك اأن تنظر بتاأن يف ا�ضتخدام اأ�ضئلة موحية، ومن املف�ضل األ ت�ضعى اإىل توجيه دفة الأجوبة يف اجتاه بعينه.

وعليك اأن مت�ضك عن ال�ضتف�ضار عن اأ�ضياء كثرية جداً دفعًة واحدة، بل عليك اأن تطرح اأ�ضئلتك الواحد تلو الآخر.

وعلي��ك األ متار�ص �ض��غوطاً على الطفل: ق��ل له األ وجود لأجوبة "�ض��حيحة" واإنكما ل�ض��تما يف عجلة من اأمركما 

لإكمال املقابلة.

اإذا كان لديك داعم اجتماعي مدرب اأو حمنك ب�ضاأن اإجراء املقابالت اأو التحدث اإىل الأطفال كان عليك اأن ت�ضاأله عن 

الأ�ضلوب اللغوي الذي يعتربه مالئماً عند احلديث مع الطفل الذي تتعامل معه. وعليك اأن توا�ضل الرجوع اإليه يف هذه 

النقطة طوال املقابلة، واأن ت�ضت�ضري يف هذا ال�ضدد من ع�ضاه ي�ضاعدك من زمالئك  اأثناء املقابلة. 

تقييم ذاتي

ما هي الفوارق بني املقابالت التي جترى مع �ض��حايا اأطفال حمتملني يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص واملقابالت التي جترى 

املقابالت؟ مراحل  مع �ضحايا بالغني حمتملني عند مرحلة "التعامل وال�ضرح" من 

الرواية

ما من مقابلة �ضخ�ضية جترى مع �ضحايا م�ضت�ضعفني، �ضواء اأكانوا اأطفاًل اأم بالغني، يجوز النظر اإليها على اأنها ا�ضتجواب. 

فالغر�ص من تلك املقابالت هو م�ضاعدة الطفل على الإف�ضاح عن معلومات ت�ضاهم يف التحقيق.

وينبغ��ي المتناع، ق��در الإمكان، عن مطالبة الأطفال بتكرار رواياتهم. فهذا قد يتعار�ص، اإىل حد ما، مع عملية مطالبتهم 

ب�ضرد رواياتهم عن طريق التداعي احلر ثم توجيه اأ�ضئلة اإليهم بغية فح�ص مدى دقة اأجوبتهم.

ويف بع�ص احلالت قد تكون الرواية، خا�ض��ة عندما ت�ض��رد عن طريق التداعي احلر، مقت�ضبة جداً، وقد ت�ضف الأحداث 

على نحو قد ل يو�ضح ما حدث.
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و�ضحيح اأن الرواية الأولية امل�ضرودة عن طريق التداعي احلر ميكن اأن تكون �ضديدة القت�ضاب اإل اأن تطوير تلك الرواية 

ميكن اأن يفرز معلومات قد توؤدي، هي وغريها من الأدلة، اإىل دعم املحاكمة.

كما قد يكون الأطفال �ضديدي ال�ضتجابة لالإيحاءات و�ضديدي امليل للر�ضوخ واملطاوعة، وهو ما ميكن اأن يكون اأكرث 

حدًة يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ض��خا�ص حيث قد يكون الأطفال قد ا�ض��طروا اإىل الر�ض��وخ طوال فرتة زمنية مديدة اإبقاًء 

على حياتهم.

وقد يرغب الطفل يف خطب ود من يجري املقابلة فال يجيب اإل مبا يظن اأنه ير�ض��يه. وهنا ينبغي الت�ض��ديد على وجوب 

قبول اأي اإجابة دقيقة يديل بها الطفل يف معر�ص �ضرده لالأحداث، مبا يف ذلك قوله "ل اأعرف".

عليك اأن ت�ضتخدم قدر الإمكان الت�ضجيل بالفيديو )انظر اأعاله( من اأجل تقليل احلاجة اإىل تكرار اأ�ضئلة معينة.

وجتدر الإ�ض��ارة اإىل اأن الفيديو �ض��يقلل بقدر معني فقط من احلاجة اإىل تكرار الرواية، حيث �ضتظل حتتاج اإىل فح�ص مدى 

دقة الرواية. ومن �ضاأن تدوين مالحظات رفيعة اجلودة اأثناء مرحلة التداعي احلر اأن ي�ضاعد على تخطيط عملية طرح اأ�ضئلة 

فاح�ضة على نحو فعال بحيث ل حتتاج اإىل تناول كل نقطة اإل مرة واحدة.

اإذا كنت ت�ضتخدم الفيديو كان لك اأن تقطع املقابلة بفا�ضل زمني ت�ضتعر�ص خالله �ضريط الت�ضجيل من اأجل التخطيط 

لطرح اأ�ضئلة فاح�ضة. كما قد تفكر يف ا�ضتعرا�ص ال�ضريط �ضعياً وراء تف�ضري اإمياءات الطفل غري ال�ضفوية، ومن املحتمل اأن 

ت�ضتعني يف ذلك باأحد اخلرباء.

مثال حالة

قد جتد املثال التايل مثرياً لالأ�ضى، اإل اأنه يج�ضد نوع الرواية التي قد ت�ضتمع اإليها اأثناء املقابلة من طفلة تعر�ضت لال�ضتغالل 

اجلن�ضي. و�ضحيح اأن هذه الق�ضية هي ق�ضية طفلة كانت �ضحية لوالدها لكنها ق�ضية ذات �ضلة بق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص 

بغر�ص ا�ضتغاللهم جن�ضياً.

وردت اإىل ال�ضرطة الهندية معلومات تفيد باأن طفلة يف ال�ضاد�ضة من عمرها تعر�ضت لالنتهاك اجلن�ضي من جانب والدها. وعندما 

اأجريت مقابلة �ضخ�ضية مع الطفلة ات�ضح اأنها اغت�ضبت فموياً لكنها ل ت�ضف ذلك اإل على اعتبار اأن اأباها كان ُيطعمها.

وقد اأفلح من اأجروا املقابلة يف تطوير روايتها اإىل حد ما لكنها مل تقل قط �ضراحًة اأن اأباها قد اغت�ضبها. لقد كانت ال�ضبية تعاين 

من �ضدمة نف�ضية حادة، ومل تكن على علم بالكلمات التي ت�ضف الفعل الذي وقع، وقد قال لها اأبوها اإنه كان يطعمها.

وقد اكتنفت الق�ض��ية م�ضاكل معينة عندما ت�ضاءل بع�ص الق�ضاة عما ق�ض��دته ال�ضبية بروايتها. واأعربوا عن راأيهم باأنه قد 

يكون من ال�ضعب اإدانة الأب ا�ضتناداً اإىل رواية ال�ضبية وحدها.

وقد ا�ض��تعان اأع�ض��اء النيابة واملحققون بعامل نف�ص متخ�ض���ص يف �ض��وؤون الأطفال من اأجل �ض��رح مغزى رواية ال�ضحية 

للمحكمة. وكانت النتيجة اأن املحكمة وجدت اأن الأب مذنب ووقعت عليه عقوبة ال�ضجن املوؤبد.
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اإذا كانت الرواية �ضديدة القت�ضاب كان عليك اأن تكون حذراً جداً يف الإفراط يف ال�ضغط على الطفل من اأجل احل�ضول 

على مزيد من التفا�ض��يل، فاأنت تخاطر بذلك بالت�ض��بب يف زيادة ال�ضدمة النف�ض��ية التي يعاين منها الطفل وتدمري كل 

فر�ص احل�ضول على اأي معلومات.

ماً.  حتى الرواية ال�ضديدة القت�ضاب، اأو الرواية التي تقت�ضر على و�ضف الطفل اخلا�ص للت�ضرفات، ميكن اأن متثل دلياًل قيِّ

وعليك اأن تفكر يف كيفية ال�ض��تعانة ب�ض��هود خرباء من اأجل تف�ض��ري الأدلة. اإن املثال الوارد يف نهاية هذا الق�ضم يج�ضد 

ا�ضتخداماً ناجحاً لهذا النهج.

عندما تكون الروايات �ض��ديدة القت�ض��اب، اأو عندما تكون املعلومات املعطاة حمدودة، عليك اأن تنظر يف اإيقاف املقابلة. 

فقد ت�ض��تطيع اأن ت�ض��تعر�ص املوقف يف وقت لحق بالتعاون مع امل�ضوؤولني عن رعاية الطفل، مثل العاملني يف منظمة غري 

حكومية اأو العمال الجتماعيني.

الر�شوخ

العتبارات التي تنطبق على البالغني يف هذا ال�ض��دد تن�ض��حب اأي�ض��اً على ال�ض��هود الأطفال. ويف حالة الأطفال تزداد 

خماطر الر�ضوخ.

املوافقة واملطاوعة

ح�ضبما جاء يف التعليقات الواردة �ضمن الق�ضم املعنون "الر�ضوخ"، تزداد خماطر اإبداء ال�ضاهد الطفل موافقته ومطاوعته 

اإزاء ما تقول.

اأ�شاليب طرح االأ�شئلة

هنا اأي�ضاً تنطبق على الأطفال نف�ص العتبارات التي تنطبق على البالغني. فينبغي عدم توجيه اأ�ضئلة مغلقة وموحية اإىل 

الأطفال اإل بعد اإنعام النظر فيها بتاأن �ضديد.

التقنيات اخلا�شة امل�شتخدمة يف املقابالت

يف املقابالت ال�ضخ�ض��ية التي جترى مع الأطفال ت�ض��تخدم يف �ض��تى اأنحاء العامل عدة تقنيات خا�ضة، تعرف اأي�ضاً با�ضم 

تقنيات املقابالت الإدراكية. وت�ض��تعمل يف تلك التقنيات مفاهيم معينة، مثل تغيري زاوية النظر وا�ضتخدام اأ�ضياء ت�ضاعد 

الطفل على ق�ص روايته.

وينبغي اأن يقت�ضر متاماً ا�ضتخدام تلك التقنيات اخلا�ضة على من تدربوا على ا�ضتخدامها. وينبغي عدم ا�ضتخدامها اإل اإذا 

كان ع�ضو النيابة )عندما يكون هناك ف�ضل بني املحقق وع�ضو النيابة( مدركاً لها وموافقاً على ا�ضتخدامها.

اإن بع�ص النهج تنطوي على مطالبة ال�ضاهد باأن يعود اإىل اخللف يف روايته اأو باأن يت�ضور ما قد يراه اإْن هو نظر اإىل الأمر من 

موقع خمتلف: وهذه الطرائق ل ميكن قبولها اإل اإذا كان من يجري املقابلة مدرباً عليها.

وقد يكون تغيري زاوية النظر مقبوًل عند تطوير رواية ال�ض��اهد عرب �ض��وؤال الطفل عما بو�ض��عه اأن يقوله من منظور معني اأو 

اعتماداً على اإحدى حوا�ض��ه )كاأن يقال له مثاًل: ُترى ماذا ميكنك اأن ترى اأو ت�ض��م اأو ت�ض��مع اإذا كنت واقفاً يف اجلانب 

الآخر من الغرفة( بغية احل�ضول على رواية لالأحداث.
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الأ�ضئلة التالية تو�ضح كيف لك اأن ت�ضاأل ال�ضاهد اأن يقول لك املزيد عما كانت اإحدى حوا�ضه تقوله له:

"اأنت قلَت اإنك راأيت رجاًل ي�ضرب �ضبياً. ماذا كان بو�ضعك اأن تراه اأي�ضاً عندما حدث ذلك؟"  

ويجوز التما�ص مزيد من التفا�ضيل عن طريق طرح اأ�ضئلة اأخرى، منها ما يلي:  

"من كان بو�ضعك اأن تراه هناك عندما اأخذ الرجل يف �ضرب ال�ضبي؟"  

"ماذا كان هوؤلء النا�ص يفعلون عندما حدث ذلك؟"  

"قلَت اإنك راأيت الرجل ي�ضرب ال�ضبي. ماذا كان بو�ضعك اأن ت�ضمع عندما حدث ذلك؟"  

ويجوز التما�ص مزيد من التفا�ضيل عن طريق طرح اأ�ضئلة اأخرى، منها ما يلي:  

"كان ال�ضبي ي�ضرخ. هل اأمكنك �ضماع كلماته؟"  

"ما هي تلك الكلمات اإذن؟"  

عليك األ ت�ضتخدم دمى اأو اأ�ضياء اأخرى من اأجل اإثبات ما حدث ما مل تكن قد تدربت على هذه الطريقة، علماً باأن هذه 

التقنية حمل جدل حتى اإذا ا�ضتخدمها موظفون مدربون.

وعليك اأن تعطي الطفل دمية اإذا كان ذلك يروق له، لكن عليك األ ت�ضعى اإىل تف�ضري ما يفعله بالدمية.

يف بع�ص ق�ض��ايا ال�ض��تغالل اجلن�ضي قد يكون من املالئم ا�ضتخدام ر�ضوم ت�ض��ريحية من اأجل م�ضاعدة الطفل على 

تو�ضيح ما حدث.

ول ينبغي باأي حال من الأحوال مطالبة الطفل باأن ميثِّل اأو يو�ض��ح على ج�ض��ده هو، اأو ج�ض��د من يجري معه املقابلة اأو 

ج�ضد اأي �ضخ�ص اآخر يح�ضر املقابلة، ما حدث له.

اإذا ا�ضتخدمت ر�ضوماً بيانية اأو اإذا ر�ضم الطفل ر�ضوماً وجب عليك اأن ت�ضجل كيف مت ذلك وماذا حدث عندئذ. وعليك 

الحتفاظ باأي مواد منتجة وحتريزها وفقا لإجراءاتك املحلية.

 تقييم ذاتي

ما هي الفوارق بني املقابالت التي جترى مع �ض��حايا اأطفال حمتملني يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص واملقابالت التي جترى 

املقابالت؟ مراحل  مع �ضحايا بالغني حمتملني عند مرحلة "الرواية" من 

ه اإىل ممار�ضي العدالة اجلنائية
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االإنهاء

عليك اأن ت�ضتخدم )قدر الإمكان( تعبريات الطفل عند اإيجاز نقاط الأدلة الرئي�ضية يف اأقوال الطفل. وعليك اأن تتحقق 

من اأنك فهمت ما قيل لك.

عليك اأن ت�ض��األ ال�ض��خ�ص الثاين الذي يجري املقابلة، حيثما كان هناك �ض��خ�ص ثان، عما اإذا كان يريد طرح اأي اأ�ضئلة 

اأخرى اأو ا�ضتي�ضاح اأي نقاط.

وعليك اأن ت�ضاأل الطفل عما اإذا كان لديه اأي �ضيء ي�ضتف�ضر عنه اأو ي�ضيفه.

وعليك اأن تبلغ الطفل مبا �ضيحدث فيما بعد. وعليك اأن جتيب على اأي اأ�ضئلة باأ�ضلوب لغوي ي�ضت�ضيغه الطفل وعلى نحو 

�ضريح وواقعي. وعليك األ تقطع على نف�ضك اأي وعود ل ت�ضتطيع الوفاء بها.

وعليك اأن ت�ضكر الطفل على ما اأنفقه من وقت وجهد، واأن تو�ضح له اأنك اأخذت روايته على حممل اجلد، لكن عليك 

األ ت�ضكره على اإف�ضاحه عن اأي معلومات.

اإذا كنت تظن اأن من املحتمل اإجراء مقابالت اأخرى وجب عليك اإخطار الطفل بذلك.

وعلي��ك اأن تعطي الطفل وقتاً ي�ض��رتخي خالله عقب انتهاء املقابلة، ذلك اأن��ه ينبغي اأن يخرج الطفل من املقابلة وهو يف 

حالة معنوية طيبة قدر الإمكان. ويجوز اأن تفكر يف مناق�ض��ة موا�ض��يع حمايدة اأ�ضري اإليها اأثناء مرحلة "التعامل وال�ضرح" 

اأو اأ�ضار اإليها الطفل اأثناء املقابلة.

تقييم ذاتي

ما هي الفوارق بني املقابالت التي جترى مع �ض��حايا اأطفال حمتملني يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص واملقابالت التي جترى 

املقابالت؟ مراحل  مع �ضحايا بالغني حمتملني عند مرحلة "الإنهاء" من 

التقييم

ينبغي عدم النظر اإىل التقييم باعتباره �ض��يئاً ل يجرى اإل عند اختتام املقابلة، ذلك اأنه قد تتخلل املقابلَة عدُة منا�ض��بات 

يكون فيها من املالئم والنافع التوقف هنيهة من اأجل تقييم ما حدث اأثناءها.

اإن املبادئ العامة لتقييم املقابالت واحدة �ض��واء جرت املقابلة مع طفل اأم مع بالغ. وينبغي اأن تنظر يف اإ�ض��راك ال�ضخ�ص 

ال��ذي يدير التحقي��ق وحمققني اآخري��ن واأي وكالت اأخرى ذات �ض��لة )كالهيئات الجتماعية مث��اًل واملنظمات غري 

احلكومية( يف عملية ا�ضتخال�ص املالحظات.

وقد حتتاج يف بع�ص احلالت اإىل اإ�ض��راك خبري متخ�ض���ص، عامل نف�ص خمت�ص ب�ضوؤون الأطفال مثاًل، من اأجل امل�ضاعدة 

على تقييم املعلومات. 
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ويتمثل اأحد الفوارق املحتملة بني املقابالت التي جترى يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ض��خا�ص واملقابالت التي جترى مع ال�ضهود 

امل�ضت�ضعفني الآخرين يف اأن ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص ترتفع فيها احتمالت احتياجك اإىل اإجراء مقابالت اأخرى ب�ضبب 

تعّق��د تلك الق�ض��ايا. وينبغي ا�ض��تخدام مرحلة التقييم يف النظر فيما اإذا كانت الق�ض��ية قي��د التحقيق حتتاج اإىل ذلك. 

وينبغي اأن يت�ضمن تقييمك تفا�ضيل عن املعلومات التي ح�ضلت عليها، ومدى احلاجة اإىل طرح اأ�ضئلة اأخرى اإلخ.

وعليك اأن حتتفظ ب�ضجل جلل�ضة ا�ضتخال�ص املالحظات ولكل ما اتخذ من قرارات. 

 تقييم ذاتي

ما هي الفوارق بني املقابالت التي جترى مع �ض��حايا اأطفال حمتملني يف ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص واملقابالت التي جترى 

املقابالت؟ مراحل  مع �ضحايا بالغني حمتملني عند مرحلة "التقييم" من 

موجز

الطفل هو �ضخ�ص دون الثامنة ع�ضرة.

الكثري من جوانب املقابالت التي جترى مع ال�ض��حايا - ال�ض��هود الأطفال تت�ض��ابه مع املقابالت التي جترى مع ال�ضحايا-

ال�ضهود البالغني امل�ضت�ضعفني يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص.

قد يكون الأطفال م�ضت�ضعفني بقدر اأكرب اأثناء املقابالت لأنهم:

ميكن اأن يكونوا اأكرث ر�ضوخاً؛ �•
طبيعياً؛ �ضلوكاً  ال�ضاذ  ال�ضلوك  يعتربون  �•

ل يعرفون الكلمات التي ي�ضفون بها ما حدث؛ �•
�لي�ص لديهم اأقارب، اأو لديهم اأقارب لكن هوؤلء الأقارب ل يريدونهم، اأو ل يرغبون هم يف العودة اإىل اأقاربهم. �•

التخطيط واالإعداد

لالأطفال؛ مالئمة  القاعات  تكون  اأن  ينبغي  �•
للطفل؛ تروق  التي  الوترية  على  بناء  املقابلة  طول  يتحدد  اأن  ينبغي  �•

اإ�ضافية؛ زمنية  فوا�ضل  اإىل  الأطفال  يحتاج  قد  �•
معه؛ مقابلة  لإجراء  الطفل  �ضالحية  مدى  تقييَم  منا�ضباً  تاأهياًل  موؤهل  �ضخ�ص  يتوىل  اأن  الإمكان  قدر  ينبغي  �•

املكتوبة؛ اأقواله  من  الطفل  بلغة  خطية  ن�ضخة  اإعداد  ينبغي  �•
الأطفال؛ مع  املقابالت  اإجراء  متخ�ض�ضاً  تدريباً  مدربون  اأ�ضخا�ص  يتوىل  اأن  الإمكان  قدر  ينبغي  �•

اجتماعيني". "بداعمني  ال�ضتعانة  الإمكان  قدر  ينبغي  �•

ه اإىل ممار�ضي العدالة اجلنائية
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التعامل وال�شرح

الطفل؛ عمر  مع  يتنا�ضب  مبا  امل�ضتخدم  اللغوي  الأ�ضلوب  تطويع  ينبغي  �•
�ينبغي اأن تكون ال�ض��روح وا�ض��حة وب�ض��يطة، لكن عليك اأن تتجنب الإفراط يف ت�ضطيح الكالم اإىل حد اخلو�ص يف  �•

اأحاديث تافهة.

الرواية

اأن  فاإنها ميكن  مقت�ضبة  الرواية  تكن  مهما  لكن  جداً.  ومبهماً  مقت�ضباً  يكون  قد  الطفل  رواية  احلر" يف  �"التداعي  �•
ت�ضكل اأ�ضا�ضاً ملحاكمة ناجحة اإذا مت تطويرها مبهارة؛

واملطاوعة؛ للر�ضوخ  امليل  و�ضديدو  لالإيحاءات  ال�ضتجابة  �ضديدو  الأطفال  �•
�ضديد؛ بتاأن  فيها  النظر  بعد  اإل  وموحية  مغلقة  اأ�ضئلة  طرح  عدم  ينبغي  �•

مالئماً؛ تدريباً  املدربني  الأ�ضخا�ص  على  املقابالت  اإجراء  يف  اخلا�ضة  التقنيات  ا�ضتخدام  يقت�ضر  اأن  ينبغي  �•
�عليك األ ت�ضتخدم اأبداً دمى اأو اأ�ضياء اأخرى ما مل تتدرب على ا�ضتخدامها، علماً باأن هذه الطريقة حمل جدل حتى  �•

اإذا كنت تدربت على ا�ضتخدامها.

االإنهاء

الطفل. يفهمها  التي  باللغة  تقال  اأن  ينبغي  املقابلة  نهاية  يف  ت�ضاق  تعليقات  اأي  �•

التقييم

اآخرين. متخ�ض�ضني  اأو  الطفل  �ضوؤون  يف  متخ�ض�ضني  نف�ص  علماء  التقييم  يف  ت�ضرك  اأن  يف  تنظر  اأن  عليك  �•
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