
تعـــد املقابالت طريقة شـــائعة جًدا لجمع املعلومـــات من الناجني 

والشـــهود اآلخرين ، وميكن أن تكون مفيدة جـــًدا إذا تم إجراءها 

بشـــكل صحيح وحســـاس ومهني وميكن العثور عـــى العديد من 

اإلجابـــات للكثري من األســـئلة املتعلقة بالحوادث. وهـــي غالبا ما 

تكون الدليـــل الوحيد املتوفـــر الثبات الحادثة واظهـــار الحقيقة. 

لذلك يجـــب عليك البحث عـــن الحقيقة وقبولهـــا حتى لو كانت 

تتعـــارض مع نظريـــة التحقيـــق الخاصة بك. ويجـــب أن يحافظ 

املوثق عى عقليـــة منفتحة وموضوعية. ويجـــب أن يكون املوثق 

صبور وفضويل للوصـــول اىل املعلومات بنفـــس الوقت.ويتوقع أن 

تكـــون املعلومات غـــري دقيقـــة او صحيحة او تتضمـــن مبالغات 

وليـــس كل االشـــخاص االبريـــاء والصالحـــني يعطـــون معلومات 

صحيحـــة ودقيقة، لذلـــك يجب توقـــع كل يشء ومحاولة الحصول 

عى املعلومـــات باالعتامد عـــى الوقائع واالحـــداث التي يذكرها 

الشـــاهد/الضحية وليس عـــى ما يعتقده أو يظنه الشـــاهد. 

 

التخطيط واالعداد 
ماهو الغـــرض الرئييس من القابلـــة وألي غرض تقـــوم بها، حيث 

ســـيعتمد عليه نوع االســـئلة والتحضري لهذه املقابلـــة. ويجب أن 

يكون لديـــك معلومات ودرايـــة حول الخلفيـــة الكاملة للحوادث 

التي ســـتقوم مبقابلة الشـــاهد بشأنها. 

ويجـــب التحضري جيدا للنقـــاط التي تريد التثبـــت منها والحقيقة 

املـــراد الوصـــول اليهـــا، وماهي املواضيع واالســـئلة التي ســـوف 

املقابلة:  ضمـــن  تثريها 

 

1- خطة املقابلة املكتوبة: 
إعداد االســـئلة والخطوط العريضة للمقابلة.2- بعض املســـتندات 

التـــي من املمكـــن عرضها عى الشـــاهد كبعـــض الخرائط وصور 

بعض األســـلحة أو املركبات أو الشـــارات واالعالم فيديوهات/صور. 

3- التحضـــري واالســـتعداد  ملعالجة بعض االمور أثناء ســـري املقابلة 

كرفض الشـــاهد الحديث يف موضوع معـــني أو إمتناعه عن إعطاء 

تفاصيـــل اضافية مهمـــة أوتحريف الوقائع بقصـــد أو غري قصد. 

 

2- تحضري موقع املقابلة جيدا: 
إعـــداد املســـاحة الالزمة وتنظيم مكان الجلوس، بشـــكل يشـــعر 

الشـــخص الذي تقـــوم مبقابلتـــه بالراحة ويحرره مـــن أي ضغط . 

ويفضل ان تكون املســـاحة عى شـــكل مثلـــث كالتايل:

تجنب الجلوس بشكل مبارش:

ويجـــب ان يكـــون املوقع متـــاح وســـهل الوصول اليه للشـــاهد 

وللموثـــق، وتجنب االماكـــن التي من املمكن ان تكـــون خطرة او 

الذهـــاب اليها محفـــوف باملخاطر. 
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ويجب أن يكـــون املوقع املختار أمن، وفيـــه الخصوصية املطلوبة. 

ليشـــعرك انت والشـــاهد باالمان الـــكايف والالزم المتـــام املقابلة. 

ويفضـــل أن ال يحرض احد معكـــم هذه املقابلة ليتمكن الشـــهود 

مـــن الحديـــث بحريتهـــم. وال يخافوا مـــن عائالتهم أو يشـــعروا 

بالخجـــل يف رسد يف بعـــض التفاصيـــل. وليك ال يتعرضـــوا او حتى 

للخطر.  نفســـك  تعرض 

 

3- التسجيل:
 يجب ان تكون جاهز يف حال وافق الشـــاهد عى تســـجيل املقابلة 

بالفيديـــو او الصوت. يجـــب ان تكون املعـــدات الالزمة بحوزتك. 

ولديك مســـاحة كافية بذاكرة الجهاز الذي ستســـتخدمه. 

 

4- إذا رغــب الشــخص الــذي أجريــت معــه 
املقابلــة يف الحصــول عــى الدعم أثنــاء املقابلة:

يجـــب أن تنتبه أن ال يكون الشـــخص املطلوب او املســـاند 	 

ايضا.  املقابلة شـــاهدا  أثناء  للشـــاهد 

يجـــب ان تنبه الشـــاهد يف حال حضور شـــخص معكم ان ال 	 

يفصح عن بعـــض املعلومات الحساســـة او يذكرها تحنبا الي 

مشـــاكل او مخاطر محتملة. 

من املستحســـن ان يكون الشـــخص املســـاند للشاهد حارضا 	 

فقط اثنـــاء فرات االســـراحة وليس خالل املقابلة نفســـها. 

 

االنخراط والرشح
الخطـــوة األوىل هـــي تبـــدأ بالـــرح وتقديـــم نفســـك جيـــدا 

والتعريف بالجهـــة التي تعمل لديهـــا ومهمتهـــا واهدافها. وأين 

وكيف؟ ستســـتخدم وستشـــارك هذه املعلومات التي ســـتأخذها 

من الشـــاهد أثنـــاء املقابلـــة.والي غرض! 

اذا كان معـــك موثق أخـــر أو مرجم أيضا قـــم بتقدميه جيدا.وقلل 

من قلق الشـــاهد بالرح عن إجـــراءات األمـــان والرسية املتبعة 

لدى الجهـــة التي تعمل لديهـــا. ثم بعد الرح قـــم بالطلب من 

الشـــاهد التوقيع عـــى املوافقة املســـتنرية بعد الـــرح الكايف له 

عن االعـــداف والغرض من املقابلـــة واملخاطـــر والفوائد وحقوق 

املشـــاركة. وارشح أنواع االســـئلة التي ســـتطرحها، والغرض منها.

)هنـــاك اعتبـــار قانوين خاص بالنســـبة للشـــهود القارصين حيث 

يوقع عنهم الشـــخص املســـؤول عنهم قانونا( .

وال تنىس أن تتأكد دامئا من سالمة موقع املقابلة.  

ومن ناحيـــة أخرى ضبـــط توقعات الشـــهود وعـــدم املبالغة يف 

الوعود هـــو يشء مهم لتجنـــب الجاق رضر نفيس اخر بالشـــهود 

 ! الحقا

 

والتأكيـــد عـــى رضورة تســـجيل املعلومـــات الكاملـــة املتعلقة 

بالشـــاهد مثل: تاريخ امليالد االســـم الكامل ، والجنـــس، والعرق، 

ووســـائل االتصـــال به بشـــكل دقيـــق لنتمكن مـــن االتصال به 

 . مستقبال

 

االنطبـــاع األول رضوري ومهـــم لجعل الشـــاهد يشـــعر بالراحة 

ويتحـــدث بحرية كبرية. عدم تشـــبيك االيدي أو اغـــالق الذراعني 

وجعـــل املوقف مفتوح والذراعني منســـابني, تعطي شـــعور نفيس 

براحـــة أكرب. اللمـــس والربيت عى كتف الشـــاهد عنـــد الحاجة 

ممكـــن ولكن يتعتمد عى جنس الشـــاهد والطبيعـــة االجتامعية 

املتبعة.  والعادات 

وتذكـــر أن لغة الجســـد وطبقة الصوت، تشـــكل 93% من التواصل 

االشخاص.  مع 

 

االسئلة واالعتبارات أثناء املقابلة: 
الرسد واســـرجاع الذاكـــرة رضوري واحـــرص ان ال تقاطعه اذا كان 

الســـياق املذكور مهم ومتعلـــق مبوضوع املقابلة. - اتبع األســـئلة 

املفتوحـــة: من؟ ومـــاذا؟ ومتى؟وأيـــن؟ وملاذا؟ وكيـــف؟ أخربين؟ 

يل؟  إرشح  يل؟  أوصف 

انتبه لبعـــض التفاصيل الهامـــة وابقي عينيك وعقلـــك مفتوحيني 

 : هها تجا

مثـــال: كم من الوقت كان الشـــاهد موجود حني تعرض او شـــاهد 

الحادثـــة. اذا شـــاهد حادثة كم كانـــت تبعد عنه ؟ ماملســـافة ؟ 

وضـــوح الرؤيـــا، هل كانت هنـــاك عوائق تجعل الرؤيـــا صعبة او 
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مســـتحيلة؟ كعدم وجود اضـــاءة او من وراء قضبان ســـميكة كان 

الشـــاهد ينظر. أي يشء محدد او ســـبب أو حادثـــة تدفعه ليتذكر 

هـــذا الحـــادث! كم مـــن الزمـــن مىض عى هـــذا الحادثـــة. أي 

أخطـــاء تم ذكرها أثنـــاء رسد االحداث أو عدم اتســـاق بالتفاصيل 

واملعلومات. 

 

كيـــف يعرفون هـــذه الحـــوادث ومـــاذا يعرفون؟ وميكـــن أيضا 

التحقـــق من مســـتوى الخربة لديهـــم، كان يذكر لك الشـــاهد ان 

املدينـــة قد تم اقتحامها بالدبابات او ســـيارات مزودة برشاشـــات 

عيـــارات خاصة. ممكـــن ان تعرض له صـــور او فيديوهات وتخترب 

يرويها.  التـــي  التفاصيل  مدى خربته ودقـــة 

واطلـــب منه تحديد هوية االشـــخاص او الجامعـــات التي ارتكبت 

االنتهاك قدر االمـــكان! وما املعدات التـــي كانت بحوزتهم. 

تذكر: ان خربتك ليســـت خربتهـــم. مثال: ال تفـــرض انهم يفرقون 

بـــني الدبابة وبعد املدافـــع املوجودة عى عربات عســـكرية. 

ميكـــن أن يكون هناك فجـــوات داخل املقابلة نتيجة ان الشـــاهد 

يخـــى عـــى امنـــه او امن اخريـــن او بنيـــة اخفـــاء معلومات 

مقصـــودة او بغري قصد وقـــد تكون للحالة النفســـية دور يف خلق 

فجـــوات وتاثري عـــى الذاكرة او ملـــرور وقت طويـــل يجعل من 

الصعـــب رسد االحداث بدقـــة. وميكن ان تقـــوم مبطابقة والتحقق 

من املعلومـــات الواردة مـــن خربتك ومن مقابـــالت اخرى تحمل 

السياق.  ذات 

 

التقييم:  
يجـــب أن تقـــوم بتقييم هـــذه املعلومـــات التـــي جمعتها من 

الشـــاهد وكيفيـــة تأثريها عـــى التحقيق/ التوثيق الـــذي تقوم به 

و مـــا إذا كانت املعلومات الجديدة متســـقة مع مـــا هو معروف 

ومـــع املعلومات التـــي لدينا.  

والتنىس كتابة انطباعات مابعد املقابلة.


