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 الفصل الثامن
 إجراء المقابالت

 
 المفاهيم الرئيسية

 سيجري فيمنينبغي أن ينظر موظف حقوق اإلنسان 
 ينبغي أن يقوم بأجراء ومن حمايته وآيفيةمعه المقابلة 

 ينبغي أن وأين ومن سيقوم بالترجمة وبأي لغةالمقابلة 
 تسجيلتجري المقابلة لحماية الشاهد وآيف سيتم 

 يحتاج القائم وماذا المعلومات منأالمقابلة لحماية 
 التعامل وآيفية قبل المقابلة معرفتهبإجراء المقابلة إلى 

وآيفية  التي تعوق االتصال الثقافية الفروقمع 
 .   في إجراء المقابلةالشروع

 إيجاد جو من  األلفةوينبغي لموظف حقوق اإلنسان 
 وتوضيح والية نفسه وتقديم المترجم الشفوي وتقديم
ة األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان وتحديد عملي

 للمقابلة القواعد األساسيةالغرض من المقابلة ومناقشة 
 الشاهد بعد المقابلة والتحسب حمايةوالحديث عن آيفية 

 وتشجيع الشاهد على  من المعلوماتةاالستفادلكيفية 
 بأسلوبه الخاص قبل طرح أسئلة محددة رواية قصته

 .عليه
أن يكون موظف حقوق اإلنسان مدرآا وينبغي 

لالحتياجات والسمات الخاصة لبعض فئات األشخاص 
الذين تجرى معهم مقابالت، ومنهم على سبيل المثال 
ضحايا التعذيب والنساء واألطفال  والالجئون 
والمشردون داخليا وسكان المناطق الريفية ومجتمعات 

ستعداد السكان األصليين والفئات األقل دخال، مع اال
 .الكافي قبل البدء في إجراء المقابلة معهم

 

 مقدمة-ألف
 
 عن التجاوزات المزعومة لجمع المعلومات شيوعا الطرق هو أآثر إجراء المقابالت -1

وباإلضافة إلى ذلك، فإن األدلة الشفوية تكون في آثير من األحيان .  لحقوق اإلنسان
م في هذا القسم مناقشة مختلف جوانب وسيت.  ضرورية الستكمال المعلومات المكتوبة

ويبحث هذا الفصل األساليب األساسية إلعداد المقابالت والشروع فيها .  إجراء المقابالت
وتشمل المواضيع االستعانة بالمترجمين الشفويين والتحقق من المعلومات .  وإجرائها

 المقابالت تجري ومن المهم تذآر أن.  وإجراء مقابالت مع األفراد ذوي السمات الخاصة
وينبغي .  في المكتب والسجن وفي الميدان وعلى الطريق-في آثير من السياقات المختلفة
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آما ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان .  إعداد عملية إجراء المقابلة على نحو يالئم آل حالة
ل أين يمكنهم الحصو.  التفكير بطريقة استراتيجية في المعلومات التي يحتاجون إلى جمعها

  ورواية قصصهم؟ءعليها؟ ومن الذي يعرفها؟ وما هي مصالح الشهود في المجي
 

 تحديد األفراد إلجراء المقابالت-باء
 
 تحديد هوية الشهود-1
 
 بحثا عن الحماية أو الملجأ من ء يعلن األفراد في آثير من األحيان عن هويتهم بالمجي-2

  على أنه من الشائع للشهود .انتهاآات حقوق اإلنسان التي وقعت لهم في الماضي
وفي حاالت معينة من .  والضحايا  الشعور بعدم جدوى أو بخطورة اإلعالن عن هويتهم

االنتهاآات، مثل االنتهاآات الجنسية أو غيرها من أشكال العنف ضد المرأة، قد يزداد 
ولذلك قد يكون من الضروري لموظفي .  عزوف الضحية عن اإلبالغ عن االنتهاآات

ومما ال .  في تقرير من يجرون معهم مقابالت ال سلبيين سباقينق اإلنسان أن يكونوا حقو
يمكن االستغناء عنه أن يكّون القائمون بتقصي الحقائق عالقات جيدة  مع منظمات حقوق 

وتتضمن هذه المهمة بذل جهود نشطة .  اإلنسان وغيرها من المنظمات العاملة في منطقتهم
ويمكن لمنظمات حقوق اإلنسان المحلية  .   ترتيب لقاءات دورية، الخلالتصال بالمنظمات و

وغيرها من المنظمات مساعدة موظفي حقوق اإلنسان على االتصال بضحايا وشهود 
.  وقد تشكل أيضا العيادات ومراآز العالج نقطة البداية.   انتهاآات حقوق اإلنسان

 تحديد األشخاص الذين من المحتمل وباإلضافة إلى ذلك قد يستطيع المحامون والصحفيون
 .إجراء مقابالت معهم

 
ومستعدون لترك  وآما جاء أعاله، يجب أن يكون موظفو حقوق اإلنسان جاهزون -3

 والذهاب إلى حيث يمكنهم الحصول على معلومات من شخص يعتبر نفسه ضحية مكاتبهم
 للسجون مةبإجراء زيارات منتظويجب أن يقوم موظفو حقوق اإلنسان .  انتهاك

والمستشفيات ومستودعات الجثث والمناطق التي يكون  السكان فيها أشد تعرضا للخطر 
وعند االنتقال إلى ).  مثل األحياء الفقيرة ومقاطعات الطبقة العاملة والمجتمعات الريفية(

وأحد هذه .  المناطق الريفية النائية، ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان االختيار بين عدة نهوج
وهناك إمكانية .  لنهوج هو وضع جدول للزيارات واتباعه للسماح للشهود باالتصال بهما

وهناك نهج ثالث، وهو .   أخرى، وهي إجراء زيارات غير منتظمة والوصول دون توقع
 .  ترتيب زيارات موسمية من خالل طرف ثالث موثوق به، مثل أحد رجال الدين

 
، دفع أي أموال  للشهادة بأي حال من األحوالعدم  وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان -4

.  ولكن ينبغي النظر في توفير تكاليف سفر الشهود الذين يتعين عليهم السفر لمسافات طويلة
وأحد  أسباب عدم دفع أموال مقابل إجراء مقابلة هو القلق بشأن قيام الشخص الذي تجرى 

 .اإلنسان يريد سماعهامعه المقابلة برواية القصة التي يعتقد أن موظف حقوق 
 
  حماية الشهود-2
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  وهناك اعتبار آخر في إجراء المقابالت مع الشهود وبخاصة المقابالت التي تجريها -5

ويحتاج موضوع .  الحاجة إلى حماية الشهودالعمليات الميدانية لحقوق اإلنسان، وهو 
 التي ينبغي اتخاذها، بدءا حماية الشهود  إلى  أن ُيؤخذ في االعتبار في سياق جميع التدابير

من المراحل األولى لعمل  ترتيبات المقابلة ووصوال إلى االتصاالت في مرحلة ما بعد 
 .المقابلة

 
 في حين ال يمكن ضمان حماية الشهود بصورة آاملة بعد إجراء المقابلة معهم، يوجد -6

ية الدولية، وهو حل جزئي لمشكلة  الثأر من الشهود تستعين به أساسا المنظمات الحكوم
الئحة لجنة   من 58ومثال ذلك أن المادة . موافقة الحكومة على عدم اتخاذ تدابير انتقامية

البلدان األمريكية تطالب الحكومة بإلزام نفسها بعدم اتخاذ تدابير انتقامية ضد الشهود وذلك 
ق اإلنسان في االتفاق الخاص بإنشاء مكتب لمفوضية األمم المتحدة لحقو"و.   آشرط للبعثة

بضمان عدم إخضاع أي [...] تتعهد الحكومة " على أن 31ينص في المادة "  آولومبيا
شخص آانت له اتصاالت بالمفوضية النتهاك أو تهديدات أو أعمال انتقامية أو إجراءات 

 ."قانونية لهذه األسباب وحدها
 
 وجود اتفاق حماية أو في  وهتاك عدة تدابير قد يتم اتخاذها لحماية الشاهد في حالة عدم-7

 : أي حالة من األحول
 

اهتماما ال  فيه العملية الميدانية سياق ال ترآزينبغي إجراء المقابالت في ) أ(
وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان أن يحاولوا إجراء .  على الشاهدله ضرورة

ة مقابالت مع عدد آبير من األشخاص في المجتمع لتفادى تسليط االنتباه على بضع
 .أفراد

 
وعلى األرجح .   مكان تقل فيه المراقبة  قدر اإلمكان المقابلة في إجراءينبغي ) ب(

لن تمثل المراقبة الحكومية مشكلة إذا آان موظفو حقوق اإلنسان متنقلين ويجولون 
 .في الريف

 
أال يشير صراحة  بأي حال من األحوال إلى وينبغي  للقائم بإجراء المقابلة ) ج(

وارتكاب هذا الخطأ من شأنه .  الشهود عند إجراء مقابلة مع شاهد آخر  دأقوال أح
أن يعرض الشاهد األول للخطر سيبعث على عدم ارتياح الشاهد الثاني بشأن 

ومن األفضل في الواقع تفادي الكشف عن .  الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة
لحرص بشدة على حماية وينبغي ا.  هوية األشخاص اآلخرين الذي قدموا معلومات

األشخاص الذين يتم االتصال بهم وعدم إفشاء هويتهم إال في ظل ضمانات آاملة 
 .بالحفاظ على سالمتهم

 
وينبغي للقائم بإجراء المقابلة  االستفسار عما إن آان الشاهد معرضا للخطر ) د(

 .وعن التدابير األمنية التي يعتقد الشاهد أنه ينبغي اتخاذها
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غي للقائم بإجراء المقابلة أن يستعلم بإيجاز عند بداية المقابلة وبمزيد من وينب) هـ(
التفصيل في نهايتها عن االحتياطات التي قد تتخذ لتوفير بعض الحماية للشاهد بعد 

وقد يرغب بعض الشهود في الحصول على بطاقة تفيد أنه تم إجراء .  المقابلة
ة إلى السلطات لتعلم أن األمم المتحدة مقابلة معهم حتى يمكنهم تقديم هذه البطاق

وقد يرى شهود آخرون أنه من الخطورة االحتفاظ .  ستهتم إذا وقع بهم أي مكروه
وقد يرغب هؤالء الشهود بدال من .  بهذه البطاقات ألنها قد تلفت انتباه السلطات

وقد يفضل بعض من تجرى .  في إيجاد طريقة ما الستمرار االتصال بهمذلك 
توضيح أن وعلى أي حال، ينبغي .  قابالت  عدم الكشف عن هويتهممعهم م

 .موظف حقوق اإلنسان ال يمكنه ضمان سالمة الشاهد
 
االحتفاظ دائما بجميع  ولحماية األشخاص الذين تجرى مقابالت معهم، من الحاسم -8

سم  وليس بابرقم إلى الملفات يشاروآإجراء وقائي إضافي قد .  السجالت في مكان مأمون
وُيحتفظ حينئذ بقوائم أسماء األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت في مكان .  الفرد

وعندما تتاح معلومات إضافية .  منفصل عن الملفات والسجالت  الجوهرية للمقابالت
.  ينبغي لموظف حقوق اإلنسان أن يشير إليها باستخدام رقم الملف وليس باسم الضحية

 .األصل من جميع السجالت واالحتفاظ بها في مكان مأمونوينبغي االحتفاظ بنسخ طبق 
 

 التحضير للمقابلة-جيم
 
 سيجري من ينبغي لموظف حقوق اإلنسان عند التحضير للمقابلة أن يأخذ في االعتبار -9

 لغة سيتم إجراء وبأي ينبغي أن يتولى إجراء المقابلة ومن سيحميه وآيفمعه المقابلة 
 وآيف ينبغي إجراء المقابلة وأينجمة من والى اللغات المحلية  سيتولى الترومنالمقابلة، 

 قبل إجراء المقابلة معرفته يحتاج القائم بإجراء المقابلة إلى وماذا المقابلة تسجيلينبغي 
 . الشروع في المقابلةوآيفية

 
 جرى الغرف في معظم المنظمات على مقابلة الشهود والضحايا آل على حدة نظرا -10

ومثال ذلك أن مشروع قواعد األمم .  مناقشة تجارب الصدمة في وجود اآلخرينللتحفظ في 
 في غرفة االستماع بينما يدلى  شخص آخر ءالمتحدة النموذجية يمنع الشهود من البقا

آما تتبع منظمة العفو الدولية هذا . بشهادته  بناء على طلب الشاهد الذي يدلى بشهادته
نه في سياق السجون، تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر على أنه تجدر مالحظة أ.  النمط

ويوفر هذا .  في آثير من األحيان بإجراء مقابالت  مع عدة أشخاص معا في زنزانة واحدة
النهج للقائم بإجراء المقابلة  نظرة عامة على األشياء التي يكون األفراد داخل المجموعة 

شخاص الذين سيجرى مقابالت معهم على مستعدون للبوح بها قبل أن يقرر من هم األ
 .انفراد

 
  من سيجري المقابلة-1
 
  عدد القائمين بإجراء المقابلة-أ
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ويمكن ألحد الشخصين أن .   بإجراء المقابلةشخصان من األفضل عموما أن يقوم -11
ويمكن للشخص اآلخر أن يدون مالحظات بصورة متحوطة  .  يتابع بعينه ويوجه األسئلة

على أنه قد  يكون من المستحيل تقريبا وجود شخصين .  ما قد يغيب من األسئلةوقد يحدد
وفي حالة وجود شخص واحد ألجراء المقابلة، .  إلجراء جميع أو حتى معظم المقابالت

آما أنه إذا آان من .  فينبغي أن يدون مالحظات محدودة ثم يستكمل المالحظات بعد الجلسة
.  إن ثالثة أفراد قد  يؤلفون فريقا آبيرا من المستمعينالضروري حضور مترجم شفوي،  ف

وقد . والناس في العادة مستعدون لإلفضاء بمكنون أنفسهم في وجود عدد أقل من األشخاص
 .  يعزف الشهود عن الحديث أمام فريق من المستمعين

 
  المهارات اللغوية-ب
 

 اإلنسان أفراد عملية األمم  ينبغي أن  تحدد عملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق-12
ومعظم .  التخاطب باللغات المحلية ذات الصلةالمتحدة، إن وجدوا،  الذين يمكنهم 

ولذلك ينبغي لموظفي .  األشخاص الذين يشعرون بالمعاناة ال يتخاطبون إال بلغة محلية
 .حقوق اإلنسان تعلم اللغة المحلية، إن أمكن

 
   الفروق الثقافية-ج
 

 تسبب الفروق الثقافية بين القائم بإجراء المقابلة والشخص الذي تجري معه  يمكن أن-13
وتشمل هذه الفروق الثقافية المواقف إزاء معنى تجربة .  مشاآل في التخاطبالمقابلة 

بل .  الصدمة واألدوار التي يحددها نوع الجنس والمرآز والمواضيع المالئمة للحديث
أن ) االتصال بالعين والحيز الشخصي(أن التفاعل المادي ويمكن لألفكار المحددة ثقافيا بش

ومن الحاسم أن يكون القائم بإجراء المقابلة حساسا لهذه الفروق .  تفضي إلى سوء تفاهم
الثقافية وأن يتحلى بالصبر  مع الشخص الذي يجري معه المقابلة وأن يحاول أن يتعلم 

 1.المزيد عن ثقافته
 

ثقافي آخر في حجم الدور الذي تؤديه السياسة في حياة  وقد يكون هناك اختالف -14
وقد يكون هذا الشخص شديد االلتزام بوجهة نظر .  الشخص الذي تجري معه المقابلة

وينبغي .  سياسية معينة أو حزب سياسي معين، وقد يصف بالتفصيل أنشطته السياسية
دة حتى وإن لم يكن موافقا للقائم بإجراء المقابلة أن ينصت باحترام  وأن يسجل هذه الشها

 .  على ما يعبر عنه الشخص من وجهات نظر
 
  المترجمون الشفويون-2
 

 التي يتخاطب بها  سكان يتخاطبوا باللغة لموظفي حقوق اإلنسان أن من األفضل آثيرا -15
وإذا آان والبد أن يستعين موظفو حقوق اإلنسان .   البد أو المنطقة التي يعملون فيها

آما أن .   شفويين، فلن يستطيعوا فهم المعلومات التي يحصلون عليها فهما آاملبمترجمين
آثيرا من الناس يعزفون عن الحديث مع موظفي حقوق اإلنسان من خالل مترجم، 
                                                      

 ).1991(، 67 إىل 64، الصفحات من خدمة الناجني من التعذيب:  غلني راندال و ألني لوتز 1
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وإذا تطلب الوضع وجود .  وبخاصة إذا آان المترجم من البلد الذي تجري فيه العملية
 للتأآد من أن عملية األمم المتحدة الميدانية همفيجب التدقيق في خلفيت، مترجمين شفويين

وينبغي .  لحقوق اإلنسان لم يتسلل إليها مخبرون من الحكومة أو الجماعات المعارضة
الحرص على التأآد من أن المترجمين الشفويين ال يسببون رهبة لألشخاص الذين تجرى 

يش أو األفراد الذين ينتمون وينبغي مثال تفادي األعضاء السابقين في الج.  المقابلة معهم
وباإلضافة إلى ذلك، قد تشكل .  إلى نفس الجماعة اإلثنية التي ينتمي إليها المضطِهدون
آما ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان .  المترجمات تهديدا أقل من المترجمين في سياق المقابلة

لشخص الذي تجري التأآد من أن المترجم يتخاطب بنفس اللهجة المحلية التي يتخاطب بها ا
 .معه المقابلة

 
وفي حالة .   وينبغي وضع خطوط توجيهية بشأن االستعانة بمترجمين شفويين-16

 للقائم بإجرائها أن يوضح للمترجم القواعد األساسيةاالستعانة بمترجم في المقابلة فينبغي 
، آلمة آلمة  بدقةنقل األسئلة إلى المترجم ُيطلبوينبغي أن .  على انفراد قبل بداية المقابلة

وإذا آانت األسئلة غير واضحة أو إذا لم يفهمها الشاهد فينبغي للقائم بإجراء .  قدر اإلمكان
وينبغي للقائم .  المقابلة أن يطلب من المترجم أن يعرفه ذلك حتى يعيد صياغة األسئلة

 أن ينقل وينبغي للمترجم. بإجراء المقابلة أن يستعمل جمال موجزة يسهل فهمها وترجمتها
وينبغي للقائم بإجراء المقابلة .   حتى يتأآد من الشاهد يفهمهااألسئلة أو األقوال واحدا واحدا

وينبغي أن ينظر إلى الشاهد .  أن يكرر األسئلة عدة مرات، عند اللزوم، إلى أن يتم فهمها
 .ويتكلم إليه مباشرة  وليس إلى المترجم

 
، شأنهم في ذلك شأن جميع العاملين اآلخرين في الشفويين ويتعين حماية المترجمين -17

وقد يكون من المفيد تجنيد مترجمين من مناطق خارج المكان الذي ُيطلب .  األمم المتحدة
وموثوقية المترجمين الشفويين والسائقين بالغة األهمية لمصداقية عمل .  إليهم العمل فيه

 .الموظفين واألمم المتحدة
 

مل مع مترجمين شفويين أن تؤخذ في الحسبان إمكانية اطالعهم  ومن المهم عند الع -18
وفي أسوأ  الحاالت، قد  يعمل المترجمون الشفويون أو قد .  على معلومات مثيرة للغاية

وفي أقل الحاالت سوءا، قد يعتاد .  يجبرون على العمل آمخبرين ألعضاء النيابة
بدرجة تجعلهم يترجمون بإهمال أو المترجمون  الشفويون حقائق معينة عن أحوال البلد 

وأحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو االستعانة .  يقدمون ترجمة ناقصة أو غير دقيقة
بطلبة الجامعة للعمل آمترجمين شفويين لمدة أسبوعين فقط في المرة الواحدة، وهو حل 

تم حينئذ تناوب وي.   استعان به الراصدون من المجموعة األوروبية في يوغسالفيا السابقة
 .المترجمين اآلخرين ليحلوا محلهم

 
 الموقع والخصوصية-3
 

 لخطر التنصت واالنتقام قدر الشاهدمكان يقل فيه تعرض  ينبغي إجراء المقابلة في -19
 وينشأ أآبر الخطر في أماآن مثل الفنادق  التي قد يتم فيها التنصت على المقابلة .اإلمكان 

وينبغي أال يثير المكان المختار إلجراء .  لية التعرض للمراقبةوتزداد فيها آثيرا احتما
وبالمثل، .  المقابلة شبهة آبيرة بين األشخاص الذين يرون المشارآين يدخلون أو يتحدثون
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ينبغي أن يهيئ المكان مناخًا مناسبا للمقابلة حتى يمكن إجراء نقاش صريح  بدون مقاطعة 
 آثير من القضايا األخرى، ينبغي للقائمين بإجراء ومثلما هو الحال في. ال ضرورة لها

 بشأن أفضل المواقع استشارة أشخاص االتصال للحصول على نصيحتهمالمقابالت 
 .إلجراء المقابالت

 
   تسجيل المقابلة-4
 

 في معظم قلق أمني بالغ نظرا لما يثره ذلك من  التسجيل ينبغي عدم استعمال أجهزة-20
عض البلدان التي تسمح فيها ظروف األمن، ينبغي للقائم بإجراء على أنه في ب.   الظروف

 جهاز التسجيل استعمالوال يمكن .  بجهاز تسجيلالمقابلة أن يأخذ في االعتبار االستعانة 
ولذلك ال يمكن استعماله إال .  بموافقة صريحة من الشخص الذي تجري معه المقابلةإال 

. د درجة آبيرة من الثقة في القائم بإجراء المقابلةفي الحاالت التي تتكون فيها عند الشاه
وألجهزة التسجيل فائدة خاصة في الحاالت التي  يقوم فيها شخص واحد فقط بإجراء 

آما أن أجهزة التسجيل مفيدة .  المقابلة ومن ثم يكون من الصعب عليه تدوين مالحظات
 ولعل الطريقة الوحيدة . ترجمة شفوية/بصفة خاصة في الحاالت التي تحتاج إلى ترجمة

.  للتحقق من الترجمة الشفوية هي عن طريق تسجيل المقابلة حتى يمكن النظر فيها الحقا
وينبغي عدم استعمال جهاز التسجيل إال بعد أن يثبت القائم بإجراء المقابلة مصداقيته ويعيد 

ي  سؤال الشاهد وينبغ.  التأآيد للشاهد على أهداف المقابلة والحفاظ على سرية المعلومات
وال .  عما إن آان يسمح بالتسجيل لمساعدة القائم بإجراء المقابلة على تذآر المعلومات

وينبغي أال يتضمن شريط .   يجوز بأي حال من األحوال استعمال جهاز تسجيل خفي
وينبغي تسجيل هوية الشاهد في موضع آخر .  التسجيل اسم الشخص الذي تجري مقابلته

.   تقام أي صلة واضحة بين المقابلة المسجلة واسم الشخص حتى الوبطريقة مشفرة
 .وينبغي إخفاء الشريط بعد تسجيله  حتى ال ُيصادر أو ُتكتشف العالقة بينه وبين الشاهد

 
 نتيجة للثأر األفراد في تعرض آبير خطروهناك .   مشكلة أآبرآالت التصوير وتمثل -21

الشهود في تصوير جروحهم الناجمة عن وقد يرغب بعض .  الصور الفوتوغرافية
وفي ).  بإظهار وجهه مثال(  الشاهد هوية هذه الصورة إلى وينبغي أال تشير.  التعذيب

حالة الحصول على إذن بالتقاط صورة، ينبغي سؤال الشاهد عن نشر الصورة أو توزيعها 
 في وقد يرغب أحد األشخاص المعروفين والمعرضين لخطر الموت .  بأي شكل آخر

على أنه من المحتمل أن يعزف معظم .  التقاط صور له باعتبار ذلك وسيلة للحماية الذاتية
 .الشهود عن التقاط صور لهم

 
 على المقابالت ألنها تعوق الحصول أشد خطرافهي التسجيالت  التليفزيونية  وأما -22

. رةإن عثر عليها وتعرضت للمصادعلى المعلومات وستعرض الشاهد لخطر بالغ  
والتسجيالت  التليفزيونية قد تفيد أآثر نوعا ما في تسجيل المظاهرات أو األحداث العامة 

ومن المهم تذآر أن آالت التصوير .  المشابهة، ولكنها تنطوي على مخاطر أمنية
 وينبغي    .التلفزيونية قد تعجل في الحقيقة بوقوع الحدث أو المظاهرة في بعض الحاالت

ان أن يحرص على عدم تعريض األشخاص للخطر أو يشوه األحداث لموظف حقوق اإلنس
 .عن طريق التسجيل التليفزيوني
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  البحث التحضيري-5
 

 الكثير قدر اإلمكان للمقابلة عن طريق معرفة يحّضر ينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن  -23
ي للقائم بإجراء وإذا آان قد تم بالفعل إعداد ملف فينبغ.  عن الشاهد والظروف ذات الصلة

آما ينبغي له معرفة بعض المصطلحات .  المواد األساسيةالمقابلة  قراءته هو وغيره من 
 .والمختصرات ذات الصلة بالحالة

 
عن طريق ) والسيما المقابالت الهامة(ينبغي للقائم بإجراء المقابلة التحضير للمقابالت -24

بالموضوعات التي سيتم تغطيتها بما في ذلك قائمة  (مخطط  تمهيدي للمقابلةوضع 
. بل وقد  يدون القائم بإجراء المقابلة األسئلة الرئيسية).بالترتيب الذي سيتم معالجتها به

وإعداد .  ويرد أدناه بعض األسئلة المقترحة بشأن المعلومات الالزمة  لمساندة الشكوى
وينبغي للقائم .    للمقابلةقائمة األسئلة يساعد القائم بإجراء المقابلة على وضع استراتيجية

بإجراء المقابلة أن يحفظ األسئلة عن ظهر قلب أو تفادي االعتماد آثيرا على قائمة 
واالتصال بالعين  وتهيئة جو من الثقة يتسمان بأهمية أآبر من التمسك .  الموضوعات

مقابلة وقد تستعمل قائمة الموضوعات لتنشيط الذاآرة في نهاية ال.  بترتيب معين لألسئلة
وينبغي لموظف حقوق اإلنسان الحرص على .  وذلك للتأآد من طرح األسئلة الرئيسية

 .تفادي السماح لقائمة األسئلة بأن تعمل آحاجز اصطناعي أمام التخاطب مع الشاهد
 

 الشروع في إجراء المقابلة-دال
 

 بالمترجم الشفوي  ينبغي للقائم بإجراء المقابلة قبل الشروع فيها أن يكون قد التقى فعال-25
وفي بداية المقابلة ينبغي للقائم بإجرائها أن يرحب .   وناقش معه القواعد األساسية للمقابلة

وقبل طرح أي ).  ابتسامة أو مصافحة، الخ وفقا للعادات المحلية(بالشخص بطريقة ودية 
ية عملية األمم  والويوضح المترجم الفوري ويقدم نفسه يقدمأسئلة ينبغي للقائم بالمقابلة أن 

 يحدد الغرض من المقابلة ويناقش القواعد األساسيةالمتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان و
 بعد المقابلة ويبادر إلى الحديث التي قد يتم بها حماية الشاهدللمقابلة ويتحدث عن الكيفية 

ألهمية وينبغي لموظف حقوق اإلنسان التأآيد على ا.  عن آيفية االستفادة من المعلومات
الحاسمة للحصول على أآبر قدر من التفاصيل قدر اإلمكان من اجل إثبات الوقائع، مثل 

 .وقوع انتهاك لحقوق اإلنسان
 

البراعة  المهنية واإلخالص  وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن ُيظهر موقفا ينم عن -26
مختلف الخطوات آما يجب أن يوضح إلى الشخص الذي تجري المقابلة معه .  والحساسية

 .التي ستمر بها المعلومات وآيفية االستفادة منها
 

 مع الشخص،  قد يرغب القائم بإجراء المقابلة  إيجاد جو أّولي من  األلفة ومن أجل -27
من المفيد .   (في أن يقدم إليه ماء أو قهوة أو صودا أو غير ذلك من المشروبات المنعشة

وينبغي للقائم بإجراء ).  والمناديل الورقية أثناء المقابلةفي آثير من األحيان  توفير الماء
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المقابلة أن يتكلم مباشرة إلى الشاهد وأن يحاول النظر إليه مباشرة حتى  في حالة االستعانة 
 .  بمترجم

 
وإحدى مشاآل توضيح الوالية .  توضيح واليته وينبغي للقائم بإجراء المقابلة -28

كّيف قصته على نحو يالئم، بل ويحاآي، االنتهاآات المشار بالتفصيل هو أن الشاهد قد ي
وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يوضح أن عملية األمم المتحدة .  إليها في  مقدمة الوالية

 موظفو حقوق أال يسافروينبغي .  عن الحكومة تماما  تنفصلالميدانية لحقوق اإلنسان  
.   أو قبول مرافقين من الجيشمرآبات تابعة للحكومةفي اإلنسان، إال إذا تعذر تفادي ذلك، 

وقد تحتاج عملية  األمم المتحدة إلى رصد األنشطة العسكرية، ولكن ينبغي لموظفي حقوق 
وآما هو الحل بالنسبة لكثير من جوانب هذا الدليل، ينبغي  .  اإلنسان التباعد عن العسكريين
ي من قيادة عملية حقوق اإلنسان حول هذه التوجيه السياس لموظفي حقوق اإلنسان  التماس

 .المسائل
 

على الحفاظ على سرية  طمأنة الشاهد وبالمثل، ينبغي للقائم بإجراء المقابلة  -29
على أن المقابالت مع مسؤولي . ( الحفاظ على  سرية المعلوماتآيفية المعلومات وتوضيح

وميين إلى طمأنتهم بشأن ويحتاج الشهود غير الحك).  الحكومة ليست سرية بصفة عامة
وينبغي .  أهداف المقابلة واألسباب التي من أجلها ينبغي للشاهد المخاطرة بتقديم المعلومات
وينبغي .  أن يدرك الشاهد أنه يجري تدوين مالحظات عن المقابلة ولكنها ستحاط بالكتمان

سيتم االستشهاد   وما إن آان الحصول على إذن الشاهد باالستفادة من المواد التي يقدمها
آما ينبغي طمأنة الشاهد على آيفية حماية المالحظات التي يتم . باألسماء والتفاصيل، الخ

وسوف .  وينبغي تشجيعه على تقديم أآبر قدر ممكن من التفاصيل.  تدوينها عن المقابلة
ة أن يرغب الشاهد في معرفة آيفية االستفادة من المعلومات وينبغي للقائم بإجراء المقابل

وينبغي سؤاله عن آيفية استمرار .  يسأله عن التدابير التي يعتقد أن من الواجب اتخاذها
االتصال بينه وبين عملية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بعد المقابلة آنوع من التأآيد إلى أن 

تعلقة وفي نهاية المقابلة ينبغي العودة بالمناقشة إلى القضايا الم.  الشاهد لن يتعرض للضرر
 .بكيفية االستفادة من المعلومات والتدابير المطلوب اتخاذها وآيفية حماية الشاهد

 

 المقابلة-هاء
 

 ينبغي أثناء  المقابلة  أن يحافظ موظف حقوق اإلنسان على جو من األلفة مع الشخص -30
ومن األساسي .  الذي تجري المقابلة معه،  وأن يعمل على إيجاد جو من القبول والثقة

 أو  الظهور بمظهر من يحكم على الفرد القائم بإجراء المقابلة يتفادىإليجاد هذا الجو أن 
آما يجب على القائم بإجراء المقابلة .  يستنكر سلوآه أو ال يصدق ما يدلي به من معلومات

وينبغي أن يبدي اهتماما بالشخص باعتباره فردا جديرا باالحترام .  يلتزم دائما بوعودهأن 
وينبغي معاملة الفرد باعتبار أن لديه .  تمام ويتطلب االنتباه إلى وجهة نظره وبواعثهوااله

وينبغي  أال .   معلومات هامة وبأنه جدير باالنتباه الكامل من جانب القائم بإجراء المقابلة
يتسرب إلى الشخص بشعور بأنه ال يمثل سوى حالة من ضمن سلسلة من الحاالت  

 .  ام اللحظيالمجهولة ذات االهتم
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  السرد-1
 

حيث ترك الشخص الذي تجرى المقابلة معه للبدء في سرد قصته  من المستصوب -31
وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يسأل  .  سيقلل هذا النهج من مشاعر فقدان السيطرة واليأس

ى وينبغي اإلصغاء بانتباه إل.  الشاهد عما وقع له من أمور قد تشكل موضوع الشكوى
الذي يقدمه الشاهد والتحلي بالصبر مع األقوال غير المباشرة " العرض السردي"

والسماح للشاهد بأن يبوح لموظف حقوق .  والمكررة التي تفتقر إلى الترتيب المنطقي
 حتى وإن لم تتصل عنصرا حاسما  إلقامة جو من األلفةاإلنسان بما يعتبره مهما يعد 

يتحلى موظف حقوق  في الواقع أن وينبغي.  ة الرصدالمعلومات اتصاال مباشرا بمهم
 في االستماع إلى  المناقشة السياسية وغيرها من  المناقشات التي ال تمت اإلنسان بالصبر

وإذا لم ُيسمح للشاهد برواية قصته بطريقته الخاصة .   بصلة مباشرة لحقوق اإلنسان
التي تتصل بعملية ) المعاملةمثل إساءة  (فسوف يعزف عن الحديث عن القضايا الحساسة

وينبغي إتاحة الوقت للشاهد  للثقة في القائم بإجراء المقابلة .  حقوق اإلنسان الميدانية
 .واالطمئنان إليه

 
 للحصول على  توضيح بدال من التعبير عنها وينبغي صياغة األسئلة بنبرة مفهومة -32

 بدال من أسئلة آثيرة  غير محددةوينبغي طرح أسئلة.  على نحو يتسم بالبرود أو الفظاظة
االنطالق من األسئلة غير المثيرة للجدل وينبغي عموما .  محددة على غرار االستجوابات

عدم محاولة وينبغي .  والتي ال تنطوي على أمور حساسة  إلى القضايا األآثر حساسية
على الشاهد فإذا أثير موضوع ينطوي على آثار انفعالية أو حساسة .  الضغط على الشاهد

وينبغي التوقف لفترة استراحة أثناء .  فينبغي تغيير الموضوع والعودة إليه في وقت الحق
.    أو بين المقابالت إذا بدا التعب على الشاهد أو المترجم أو القائم بإجراء المقابلةالمقابلة

غي له أن وينب.  ومرة أخرى فإن القائم بإجراء المقابلة قد يرغب في تقديم ماء أو قهوة
ويمكنه أن يدع .   يعرب عن احترامه وتعاطفه مع التجارب المؤلمة التي قاسى منها الشاهد

وقد يحتاج الشخص الذي تجري معه المقابلة إلى .  الشاهد يعرف أنه يحاول مساعدته
التعبير عن انفعاالته وينبغي للقائم بإجراء المقابلة التحلي بالصبر وتوفير الشعور 

 .بالطمأنينة
 

 بلغة الجسم أو عدم التخاطب بشدة على يحرص وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن -33
وإذا آانت .  ما ُيقالال يصدق تعبيرات الوجه أو غير ذلك من الوسائل التي تدل على أنه 

هناك قدرة على إجراء مقابالت على سبيل التمثيل أو التمرين، فقد يرغب القائمون بإجراء 
 رؤية أنفسهم وهم يتلقون الشهادة للتأآد من أنهم ال  ينقلون رسائل سلبية من المقابالت في 

 إلى تدوين بعض المالحظات أثناء النظر بانتظامويبدو أن . شأنها إعاقة تدفق المعلومات
 . الشاهد هو أفضل طريقة للتعامل مع السرد

 
ن ذلك قد يغري الشاهد  ألتجنب األسئلة اإليحائية وينبغي للقائمين بإجراء المقابالت -34

عدم االعتراض وينبغي .  بتقديم المعلومات التي يريدها السائل بدال من اإلدالء بالحقيقة
وقد تتصل آثير من المبالغات بفشل .  بصورة مباشرة على المبالغات أو مشاآل المصداقية

عامل مع القائمين بتقصي الحقائق من قبل في إرساء مصداقيتهم الخاصة أو فشلهم في الت
وقد يشعر المخبرون بأنه يجب المبالغة من أجل الحث على اتخاذ .  القضايا الفردية
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وقد يؤدي الطعن بصورة .  ويحتاج موظفو حقوق اإلنسان إلى بناء مصداقيتهم.  إجراءات
آما أن المخبرين .  مباشرة في مصداقية الشهود إلى رفضهم تقديم معلومات أخرى

 .  القائم بإجراء المقابلة  ال يعتقد في مصداقية الشهوداآلخرين قد يشعرون بأن 
 

فينبغي أن يحاول  وإذا آان القائم بإجراء المقابلة يعتقد بأن السرد يخلو من االتساق -35
ومرة أخرى ينبغي للقائم .  توضيح الحقائق بأن يذآر للشاهد أنه لم يدرك تسلل األحداث

طرح نفس وقد يكون من المفيد .   ارتياب أو تعالأال يبدي أي سخرية أو بإجراء المقابلة 
 لمساعدة الشخص على رؤية الحقائق من مختلف زواياها ولتقييم األسئلة بطرق مختلفة
 .موثوقية القصة برمتها

 
 وينبغي جمع معلومات معينة استنادا إلى المعلومات المطلوبة لدعم أي شكوى بوقوع -36

لشاهد  ملمًا بالقراءة والكتابة، فينبغي للقائم بإجراء وإذا آان ا.  انتهاك لحقوق اإلنسان
.  وقد يكون أيضا من المفيد  آثيرا حمل خريطة.  آيفية هجاء اسمهالمقابلة أن يسأله عن 

آما أنه من المفيد حمل .  وسوف تشمل الخريطة أسماء األماآن التي قد ُتذآر أثناء المقابلة
القتلى (وإذا آان الشاهد يستعين باألعداد .  داثتقويم قد يساعد الشاهد على ترتيب األح

وهذا السؤال . فينبغي للقائم بإجراء المقابلة سؤاله عن آيفية معرفته بالعدد) والمصابين، الخ
 .سيمكن القائم بإجراء المقابلة من معرفة قدرة الشاهد على مالحظة الوقائع

 
  طرح أسئلة محددة-2
 

في طرح أسئلة عن وقائع  يرغب القائم بإجراء المقابلة   وبعد سماع رواية الشهود، قد-37
ومثال ذلك إذا آانت شاهدة يقول إن جنودا جاءوا إلى منزلها فقد يرغب القائم .  محددة

 :بإجراء المقابلة في طرح أسئلة مثل
 

 آيف يمكنك أن تعلمي أنهم آانوا من العسكريين؟ 
 آيف آانت مالبسهم؟ هل آانوا يرتدون زيا معينا؟ 
 م آان عدد الجنود؟آ 
 هل آانوا يحملون أي أسلحة؟ وإذا آان الرد باإليجاب فما نوع هذه األسلحة؟ 
 هل عرفت أسماء أي منهم؟ والوحدة التي جاءوا منها؟ 
 هل رآهم أي شخص آخر في منزلك؟ 
 ماذا فعلوا عندما وصلوا أو أثناء وجودهم في المنزل؟ 
 هل وجهوا أي تهديدات لك أو ألسرتك؟ 
 وا أذى بأي شخص من أسرتك؟هل ألحق 
 هل  وقع أي اتصال مادي معهم؟ 
 إذا آان الرد باإليجاب فهل ألحقوا بك أذى على أي نحو؟ 
 إذا آان الرد باإليجاب فهل تعرضت للضرب أو إساءة المعاملة؟ 
 إذا آان الرد باإليجاب فكم من الوقت استغرق الضرب؟ 
 آم عدد اللكمات التي وجهوها إليك؟ 
 يستعملون لضربك؟ماذا آانونا  
 من جسمك؟) أجزاء(في أي  جزء  
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 ماذا آنت تشعرين في ذلك الوقت؟ وبعد ذلك؟ 
 هل ترك أي أثر على جسمك؟ 
 هل طلب منك الجنود أن تفعلي أي شيء؟ 
 هل طلبوا منك مغادرة المنزل؟ 
 هل قادوك إلى سجن أو مرآز  احتجاز؟ 
 أين؟ 
 هل وقع أي شيء أثناء الرحلة؟ 
 ت إلى السجن أو مرآز االحتجاز؟ماذا حدث عندما وصل 
حجم الزنزانة وعدد شاغليها ومقدار الطعام (ماذا آانت ظروف االحتجاز؟  

 ).وطبيعته وظروف اإلصحاح، الخ
 هل تعرفين أسماء أشخاص آخرين ربما احتجزوا في نفس الوقت؟ 
 متى أطلق سراحك؟ وآيف؟ 

 
بالفصل  الملحق مقابلة-تبياناس نموذج:   1التذييل وقد تم اقتراح هذه األسئلة في -38

 ."التقارير عن حقوق اإلنسان تقديم: "العشرين
 

 آما ينبغي للقائم بإجراء المقابلة االستفسار عن الشهود اآلخرين أو مصادر المعلومات -39
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي له أيضا أن يسأل عن اسم الشاهد الموجود وتاريخ .  األخرى

 موظف حقوق اإلنسان يحتفظوآإجراء احتياطي قد .  االتصال بهميالده وعنوانه وطريقة 
وهكذا إذا تمكن أحد .  نفسهابهذه المعلومات منفصلة عن المالحظات المدونة عن المقابلة 

من الحصول بطريقة ما على هذه المالحظات فمن غير المحتمل أن يستطيع استعمالها 
 .بسهولة عل نحو يعرض الشخص للخطر

 
للقائم بإجراء المقابلة  أن يؤآد على أنواع المعلومات التي يتوفر لدى الشاهد  وينبغي -40

وسوف تساعد هذه األسئلة على تقييم المعلومات الحقا بدون اإلشارة .  معرفة شخصية بها
وقد يقوم القائم بإجراء المقابلة .  بأي حال من األحوال إلى سؤال الشاهد عن مصداقيتها

على أنه ينبغي عدم .  ئلة إلى عدة أفراد لتحديد  ما يتفق من وقائعبتوجيه نفس األسأيضا 
  وقد يحدث أن بعض .بما ذآره األشخاص اآلخرون بأي حال من األحوال إخبار الشاهد

المعلومات تتضمن عناصر متفقة ستكون مفيدة في إثبات الوقائع بالرغم من عدم اتساقها 
 .   من بعض النواحي

 
 دقيقة بالنسبة للشاهد الذي 45 المقابلة في المتوسط ما ال يقل عن  ويمكن أن تستغرق-41

وأما المخبر ذو القيمة الكبيرة الذي يعلم ما آان يدور في الحي .  له صلة بالموضوع
 .السكني فقد يتطلب وقتا أطول بكثير لتجميع المعلومات

 

  اختتام المقابلة واستمرار االتصال-واو
 

يسأل الشاهد عما إن آان لديه أي أسئلة أو عما إن المقابلة أن  ينبغي للقائم بإجراء -42
وينبغي له مرة أخرى أن يطمئن .   قد تكون مفيدةآان قد فكر في أي معلومات إضافية
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وقد يقوم بإسداء النصح للشاهد ولكن ينبغي أن يتفادى تأميله بآمال .  الشاهد بشأن السرية
عة التي  سيتم اتخاذها بشأن المشكلة، على أن وينبغي أن يوضح إجراءات المتاب.  زائفة

وقد يرغب .  يكون ذلك مرة أخرى بدون التشجيع على توقعات من غير المرجح تحقيقها
إنشاء  وينبغي التأآد من   .القائم بإجراء المقابلة أيضا في استعراض مالحظاته مع الشاهد

 من البقاء على اتصال بهوقد يكون من الممكن .   مع الشاهدآلية لمواصلة االتصاالت
خالل الهاتف أو من خالل همزة وصل موثوق به أو زعيم ديني أو فرد آخر  يكون موضع 

وآحد أدنى ينبغي .  ثقة لدى آل من عملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان والشاهد
ب مفتوحا وينبغي دائما ترك البا.  للشاهد أن يعرف آيفية االتصال بعملية األمم المتحدة

ألي شخص اتصل بالعملية حتى يمكنه الوصول إلى موظف حقوق اإلنسان بسرعة في أي 
وقت لتقديم أي معلومات جديدة أو لإلبالغ عن تعرضه لتهديدات أو أعمال  انتقامية من 

 . جراء ما أدلى به من شهادة
 

 مع تابعةلقاء للم  وفي نهاية المقابلة قد يرغب موظف حقوق اإلنسان في ترتيب -44
الشخص الذي جرت المقابلة معه أو ترتيب طريقة لالجتماع سويا في غضون بضعة أيام 
إلتاحة الوقت الكافي للتحقق من األقوال مع المصادر األخرى والتخاذ الخطوات المتفق 

 .عليها، الخ
 

 التحقق من أن الشخص الذي جرت معه المقابلة قد آما ينبغي للقائم بإجراء المقابلة -45
 ء واإلجراءات التي سيتم اتخاذها سواأدرك تماما طرائق المقابلة والمتابعة المطلوبة

أآانت المعلومات مقدمة من شخص مجهول وسواء أجريت مفاوضات أو أي تدخل آخر 
وهذا االحتياط األخير ضروري ألن الشخص له الحق في العودة عن رأيه .  مع السلطات

 .أثناء أو بعد اللقاء
 

 ير المقابلة تقر-زاي
 
  إعادة  بناء المقابلة-1
 

يقوم فورا بإعداد مالحظات آاملة عن  بعد انتهاء المقابلة ينبغي للقائم بإجرائها أن -46
 استنادا إلى المالحظات التمهيدية التي تم تدوينها أثناء المقابلة والمخطط  التمهيدي المقابلة

وينبغي أن .  ظات قد ُدّونت أثناء المقابلةالذي تم إعداده سلفا، وبخاصة إذا لم تكن المالح
توفر المعلومات التفاصيل الالزمة لتقرير ما وقع ومتى وقع وأين وقع ومن المتورط 

:  للفصل العشرين1التذييل  في مقابلة-نموذج  استبيانأنظر  (وآيف حدث ولماذا حدث؟  
ردة في تقرير المقابلة وآلما زادت التفاصيل الوا").  إعداد التقارير عن حقوق اإلنسان"

 .آلما ازدادت فائدته في اتخاذ اإلجراءات وفي إعداد مزيد من التقارير الرسمية
 

  االسترجاع تختلف عن ت إن علماء سيكولوجية اللغة يعلمون أن استراتيجيا-47
وربما استعان الشاهد باستراتيجية  استرجاع أثناء المقابلة، ومن .  استراتيجيات التخاطب

.   ع على القائم بإجراء المقابلة مهمة تحويل المادة المسترجعة إلى عرض منطقيثم تق
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وعند آناية تقرير عن المقابلة من المهم لموظف حقوق اإلنسان أن ينظم القصة بطريقة 
ومثال ذلك أنه ينبغي تقديم الوقائع في العادة في ترتيب .  تنقل ما وقع على أفضل نحو

 .زمني
 
 ة تقييم المصداقي-2
 

 ينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يوضح السبب وراء تصديق أو عدم تصديق رواية -48
على أنه ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان أال يشعروا بأنهم مضطرون إلى إصدار .  الشاهد

وعند .  ومن الشائع عدم التأآد من مصداقية ضحية أو شاهد.  حكم  نهائي في هذا الصدد
اقية، ينبغي للقائم بإجراء المقابلة  أن يأخذ في االعتبار عدة النظر في قضايا المصد

 . مالحظات عامة عن المصداقية
 

الشخص في العادة ال يضيع وقته وال يعرض نفسه لخطر إجراء مقابلة معه إال ) أ(
التعرف على ويحتاج القائم بإجراء المقابلة إلى .   إذا آان أمر خطير قد وقع

على أن أي معلومات غير .   للشاهدلى التجارب الشخصيةالمعلومات التي تستند إ
 .  مباشرة قد تكون مفيدة إلتاحة الوصول إلى معلومات أخرى ذات صلة

 
آثير من القائمين بتقصي الحقائق يعتبرون الشخص مصدق إذا آان جازما  ) ب(

وقد يكون قليل الحيلة ويشعر .  وربما لم يكن الشاهد واضحا أو جازما.  وواضحا
 للشاهد بأن يتخاطب مباشرة أو أن ثقافة البلدوقد ال تسمح .  بالصدمة نوعا ما

على أن هناك معلومات أساسية مهمة .   بإجراء المقابلة أثناء الكالممينظر إلى القائ
 .ينبغي معرفتها

 
آما جاء بصورة أشمل في القسم الخاص بإجراء المقابالت مع ضحايا ) ج(

لذين تعرضوا للصدمات في آثير من األحيان من التعذيب، يعاني األفراد ا
وتنطبق . صعوبات في التذآر ولذلك فقد ال ينـزعون إلى  الجزم أو الوضوح

 على جميع األفراد الذين تعرضوا لصدمات وليس فقط على مشكلة فقدان الذاآرة
 .ضحايا التعذيب

 
ال يتسم الذي يحتاج القائم بإجراء المقابلة إلى التحلي بالصبر مع الشاهد ) د(

وقد ال  يرجع آثير من الشهود بصورة .  بالوضوح الشديد بشأن التسلسل الزمني
وقد يحتاجون إلى مساعدتهم عن طريق .  منتظمة إلى التقويم في حياتهم اليومية

ربط األحداث المثيرة للقلق بالعطالت أو غيرها من األيام   البارزة التي يمكن 
 . تحديدها بوضوح

 
ي للقائم بإجراء المقابلة أن يحاول تحديد معلومات الشاهد التي ال ينبغ) هـ(

وآثير من القائمين .  تتعارض مع المعلومات المستقاة من مصادر مستقلة تماما
بعد الحصول على شهادتين بتقصي الحقائق يعتبرون أن الحقيقة ال يمكن إثباتها إال 

وقية الشهود وخبرة موظفي وموث.  متفقتين من شاهدين ال تربط بينهما أي صلة
حقوق اإلنسان في التعرف على هذه الموثوقية قد تمثل عامال مهما في تقييم صحة 
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،  وقدرة الشاهد على تقديم وتساعد التفاصيل على توفير المصداقية.  المعلومات
آما أنه قد يكون لبعض الشهود .   المحددة أمر يتسم باألهميةتآثير من المعلوما
 وينبغي تحليل هذه التحيزات إلى عواملها عند تقييم صحة تحيزات واضحة

 .المعلومات
 
وينبغي تسجيل المعلومات التي يقدمها الشاهد حتى وإن آان القائم بإجراء ) و(

المقابلة غير متأآد من موثوقيتها ألن هذه المعلومات قد تكون مفيدة عند جمع 
 .معلومات أخرى

 

   متابعة التحقيق-حاء
 
 من المعلومات والوثائق والتثبت من صحتها التحقق -1

من المعلومات التي تم جمعها مع  القائم بإجراء المقابلة يتحقق  ينبغي أن -49
، مثل أسرة الضحية المزعومة واألصدقاء والجيران والشهود أشخاص مناسبين

وفي هذا السياق  قد يجري القائم بإجراء المقابلة زيارات إلى األسر . اآلخرين
وقد يرغب في فحص الوثائق أو .  يران وأماآن العمل والمدارس والسجون، الخوالج

آما أنه قد ).  السجالت الطبية وشهادات الوفاة ومغادرة البلد، الخ(غيرها من السجالت 
 .يقوم بجمع المعلومات الالزمة أو تسجيلها أو تصويرها فوتوغرافيا أو استنساخها

 
سان مع األطباء وعلماء النفس واألطباء النفسيين  وقد يتشاور موظفو حقوق اإلن-50

وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان الحصول على أي تقارير .  وخبراء الطب الشرعي
وينبغي أيضا أن يطلبوا مساعدة جميع المنظمات أو األفراد .  طبية قد تكون ضرورية

 .لة العامةالعاملين في ميدان حماية حقوق اإلنسان ولديهم معرفة بالقضية أو الحا
 

طلب  ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان أو رؤسائهم في عملية حقوق اإلنسان -51
المتابعة والتماس :"الفصل التاسع عشرأنظر . (معلومات من السلطات المناسبة

وينبغي للسلطات بدورها أن تقدم ردًا بدون إبطاء والتزاما "). اإلجراءات التصحيحية
سياق قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان في النظر في وفي هذا ال.  بما يمليه الضمير

وإذا لم تقدم السلطات .  اقتراح حلول مؤقتة على السلطات لتفادي تفاقم الحالة
المعلومات المطلوبة في غضون وقت معقول فينبغي لموظفي حقوق اإلنسان 

  ووضع توصياتهم واتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن األمر طالما ماستخالص استنتاجاته
في العادة خمسة " الوقت المعقول"وينبغي أن يكون .   أن المادة المتاحة تسمح بذلك

 ساعة في الحاالت الطارئة أو قد يطول أآثر في 24أيام ولكنه قد يقل ليصل إلى 
وينبغي لعملية األمم المتحدة أن تواصل التدخل مع السلطات .  الحاالت الروتينية

أنها لم تقدم ردا مرضيا ولم تتخذ التدابير المطلوبة  طالما  بطريقة مهذبة ولكن حازمة
 .ولم  تتطلب تطورات الحالة إلى ذلك

 
   حاالت المتابعة-2
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 قد يتعين إجراء  عدة مقابالت مع بعض الشهود، مثل ضحايا التعذيب، إليجاد جو -52

 .  من األلفة وللسماح للقائم بإجراء المقابلة بفهم القصص فهما واضحا ودقيقا
 

تعامل )  الذين(حقوق اإلنسان الذي ) موظفي(وينبغي، إن أمكن،  تكليف موظف -53
ولكن مسؤولية متابعة قضية تقع تماما على عاتق . مع القضية بمتابعتها) تعاملوا(

المتابعة والتماس اإلجراءات :"الفصل التاسع عشرأنظر .  (موظفي المكتب المحلي
دي اآلثار الناجمة عن عمليات نقل الموظفين وهذا المبدأ أساسي لتفا").  التصحيحية

).  حاالت اإلذن بالغياب واإلجازات المرضية، الخ(وغير ذلك من التغييرات في الفريق 
وإلى أن يتم إغالق القضية ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان مواصلة التحقيق باعتباره 

 ." فعلي"تحقيقا في حالة انتهاك 
 

" ات الخاصةالجماع" إجراء مقابالت مع -طاء
 أو األفراد ذوي السمات الخاصة

 
  ينبغي أن يدرك موظفو حقوق اإلنسان أن بعض من تجري مقابلتهم يتسمون -54

بسمات خاصة، مثل العمر أو تجارب الصدمة، وهي سمات تنطوي على تحديات 
وباإلضافة إلى ذلك، قد تحتاج الفئات الخاصة، مثل النساء واألطفال، إلى .  خاصة
والنجاح في إجراء مقابالت مع هؤالء .  إليهم والتعامل معهم بطريقة مختلفةالتحدث

 .  األفراد يحتاج إلى إعداد والى التحلي بقليل من الصبر
 
  ضحايا التعذيب-1
 

والشهود  الذين تعرضوا لصدمات عنيفة ( إجراء مقابالت مع ضحايا التعذيب -55
اربهم هي عملية بالغة الحساسية بشأن تج) بدرجة تجعلهم يشبهون الضحايا آثيرا

والمقابلة بغرض تقصي الحقائق قد .   وينبغي عدم االستهانة بها بأي حال من األحوال
تحاآي بدرجة آافية االستجواب الذي أجراه مرتكب التعذيب وذلك من أجل إثارة 

وينبغي للقائمين بإجراء المقابالت .  مخاوف شعورية والشعورية لدى ضحية التعذيب
يتفادوا تجديد شعور  يكونوا على وعي بصفة خاصة بمشكلة الحساسية وأن أن

 .الضحية بالصدمة/الشاهد
 

" الضحية"و " ضحية التعذيب" وفي حين أن هذا الدليل يستخدم مصطلحات مثل -56
لتيسير الشرح، ينبغي أن يدرك موظف حقوق اإلنسان أن هذه " القضية"و

 اإلنسانية وتواصل اإلهانة التي ربما المصطلحات قد تجرد الشخص من شخصيته
ويجب أن ينتقل إلى الشخص شعور .  يكون مرتكب التعذيب قد تعمد إلحاقها بالشخص

 .بأهميته وبأنه ليس موضع شفقة
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  ويجب أن يكون موظف حقوق اإلنسان الذي يجري مقابلة مع ضحية تعذيب -57
الضحية وجدانيا ويشجعها على وينبغي له أن يشارك .  متأهبا للتعامل مع االنفعاالت
وإذا غلبت االنفعاالت على الضحية، ينبغي أن يسانده .  التحدث عن تجربة الصدمة

 التوقف لفترة استراحةويمكن للقائم بإجراء المقابلة أن يقترح .  القائم بإجراء المقابلة
لقائم وبعد أن يسترد الشخص هدوءه ينبغي ل.  من المقابلة  ويعرض عليه ماء أو قهوة

أقل إثارة النفعاالت  مواضيع بالمقابلة إلى العودةبإجراء المقابلة، إن أمكن، أن يحاول 
وينبغي أن يتعاطف موظفو حقوق اإلنسان مع الضحية، ولكن عليهم أن .  الضحية

 .يتذآروا أنهم ليسوا أطباء نفسيين مدربين وأن عملهم ليس تقديم العالج
 

والسيما بعد  (االضطراب النفسي الالحق للصدمات والضحايا الذين يعانون من -58
تظهر عليهم أعراض القلق الشديد واألرق وتداهمهم آوابيس عن )  التعرض للتعذيب

االضطهاد والعنف أو تجارب التعذيب التي مروا بها، وأعراض القلق الجسدية المظهر 
من التبلد وقد يعاني ضحايا التعذيب أيضا .  والرهاب والنزوع إلى الشك والخوف

وانعدام الثقة عند الضحايا .  النفسي أو االستهانة باألمور أو االآتئاب أو إنكار التجربة
وشعورهم بالخجل واإلهانة وأضرار الذاآرة  يمكن أن تفضي إلى  أقوال مشوشة 

وباختصار قد ال يستطيع .  وتبدو متضاربة فضال عن عدم القدرة على تذآر التفاصيل
وفي هذه الحاالت، قد يكون من .  ذيب الذي تعرضوا لهالضحايا وصف التع

) مثل أقوال األصدقاء واألقارب(الضروري التعويل على مصادر أخرى للمعلومات 
وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان، متى أمكن، التماس .  عن تاريخ الضحية وخلفيته
 .المشورة الطبية من الخبراء

 
ضغط الدم و ) 2(النبض و ) 1(موما  لضحية التعذيب يشمل عوالفحص الطبي -59

أي آسر ) 6(حدوث أي تغييرات آبيرة في الوزن و ) 5(الوزن و ) 4(الطول و ) 3(
بما  في (حالة العضالت والمفاصل لدى الشخص )  7(في األسنان أو العظام، الخ و 

 لألداء التقييم العام) 9(الكدمات والندوب و ) 8(و ) ذلك القابلية لأللم والتورم والمرونة
أي ) 11(وتغير الصوت  الذي قد ينم عن اإلجهاد و ) 10(الفكري وتوجه الفرد و

المظهر ) 12(و)   شكاوى بخصوص الهلوسات وتقطع النوم والكوابيس، والخوف، الخ
وينبغي أثناء .  االنفعالي، بما في ذلك البكاء والدموع وارتعاش الشفاه واالآتئاب، الخ

وحيث إن   .  ات تفصيلية  عن آل واحد من هذه المواضيعالفحص الطبي تسجيل معلوم
تلف األعصاب الناجم عن الضرب قد يكون أحد أخطر اآلثار الطبية للتعذيب، ينبغي 

 .للطبيب الفاحص أن يبحث عن أي عالمات على حدوث تلف في األعصاب
 

ة باألدلة  باالستعانالتأذي البدني واالنفعالي والنفسي وقد يتم أيضا تأآيد حدوث -60
المعملية وصور األشعة والفحص المجهري لخطيفة من األنسجة واألدلة المستمدة من 

ولتفادي اإلعالن عن هوية الشخص وللحصول على موافقته .  الصور الفوتوغرافية
على أنه .  على التقاط صور له ينبغي عدم تصوير إال األجزاء المصابة من الجسم

تعذيب بحساسية ألنواع المعاملة السيئة التي تعرضوا يجب التعامل مع جميع ضحايا ال
 .لها وأنواع االختبارات التي يقبلونها
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الحصول على نتائج الفحوص   آما قد يسعى الطبيب القائم بتقصي الحقائق إلى -61
 التي أجريت على الشخص قبل االحتجاز وبأسرع ما يمكن الطبية أو النفسية األخرى
وبمقابلة األطباء الذي اشترآوا في أي من .  ساءة المعاملةبعد ما زعم عن تعرضه إل

هذه الفحوص وبقراءة التقارير، قد يستطيع الطبيب القائم بتقصي الحقائق التمييز بين 
الحاالت الطبية القائمة أصال أو اإلصابات التي يوقعها الشخص بنفسه وبين الحاالت 

على الكدمات وغيرها من أعراض التعرف الناجمة عن إساءة المعاملة، وقد يستطيع 
 التي قد تتالشى أو تتغير بمرور الوقت، وقد يستطيع تأآيد المزعومة إساءة المعاملة

 .تشخيصه الخاص أو يشكك فيه
 
 2 النساء-2
 

تعزف أو قد ال تستطيع الكالم بصفة خاصة عن  قدتجري معها مقابلة  المرأة التي -62
نسي بسبب الوصفة التي تدمغهن بها  أو غيره من ضروب العنف الجاالغتصاب

ثقافتهن إن وقع لهن ذلك  وينبغي بذل جهود إضافية إليجاد جو من الثقة مع النساء 
وينبغي بذل .  الالتي ربما تعرضن لالغتصاب  أو غيره من ضروب العنف الجنسي

ات مزيد من الجهد للتأآد من أن المرأة تريد إجراء مقابلة معها وأنها تدرك أن المعلوم
وينبغي إحاطتها علما .  ستحاط بالسرية أو أنها لن تستعمل إال بالطرق التي تقبلها هي

بأنه يجوز لها أن ترفض اإلجابة عن أي سؤال ال تستريح له ويمكنها التوقف عن 
ومن الضروري مراعاة أحاسيس اآلخرين بشدة  عند إثبات .  المقابلة في أي وقت

ره من التجاوزات، بما في ذلك تلك التجاوزات التي الوقائع األساسية للتعذيب أو غي
على أنه .  وقعت ومتى وأين وقعت ومن الذي ارتكبها وما إن آان هناك شهود آخرون
 .بمجرد إثبات تلك الوقائع قد ال تقوم حاجة إلى اإلمعان في تفاصيل التجاوزات

 
ملية األمم أن تتولى إجراء المقابلة واحدة من عضوات ع، إن أمكن، وينبغي -63

وينبغي .  المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان وينبغي االستعانة بمترجمة شفوية
لموظفة حقوق اإلنسان أن  تتسم بالحساسية ولكن ينبغي أن تكون موضوعية في 

وينبغي أن تكون منتبهة ألي عالمات تدل على أن المقابلة تجدد .  التعامل مع المقابلة
 وإذا غلبت  على الشاهدة ذآريات المعاناة فينبغي للقائمة . للشاهدة الشعور بالصدمة

وينبغي أن .  بإجراء المقابلة التوقف عن المقابلة لفترة وجيزة أو استئنافها في وقت آخر
 تظهر عند بما ينطوي عليه التخاطب من فروق ثقافيةتكون الموظفة على وعي 
رفها بسبب ما تمليه ومثال ذلك أن المرأة قد تغض ط.  التحدث إلى شخص غريب

وينبغي لموظفة حقوق اإلنسان االستفسار عما إن آانت المرأة في حاجة .  عليها ثقافتها
على أنه ينبغي، آما هو الحال في آل مقابلة أخرى،  .  أو نفسية/إلى رعاية طبية و

 .الحرص على تفادي تقديم عروض أو التعهد بوعود ال يمكن الوفاء بها
 

                                                      
و مفوضية األمم املتحدة لشئون ) 1991 (طوط التوجيهية بشأن محاية الالجئاتاخل: أنظر مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 2

، 41 إىل 38 و من 34 إىل 32، الصفحات من العنف اجلنسي ضد  الالجئني، اخلطوط التوجيهية للمنع واالستجابة: الالجئني
)1995.( 
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 دون  اآلخرونالالجئون والمشر-3
 

 الناجم عن يعانون آثيرا من اإلجهاد الالجئين والمشردين من المهم إدراك أن -64
وينبغي للقائم .  عن أسرهم) ومن الممكن(االفتقار إلى الموارد والبعد عن منازلهم 

/ هل يتعرض لخطر اإلعادة إلى بلده األصلي.  بإجراء المقابلة تحديد حالة الالجئ
  هل يلتمس اللجوء أو إعادة االستيطان؟  وينبغي أن يتأآد القائم منطقته األصلية؟

وهذه ).  مخيم أو منزل ، الخ(بإجراء المقابلة من اآتشاف المكان الذين يقيم فيه الالجئ 
 .المعلومات مهمة إلجراءات المتابعة في المستقبل

 
 الشخص من  وقد يبدأ القائم بإجراء المقابلة في السؤال عن السبب وراء فرار-65
وسيفضي هذا السؤال في نهاية المطاف إلى مناقشة حول تجاوزات .  منطقته/بلده

وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أال  يتعاطف فقط مع .  حقوق اإلنسان التي وقعت لالجئ
تجارب الالجئ باعتباره ضحية النتهاآات حقوق اإلنسان أو شاهدا عليها، بل أيضا مع 

 .اليقين والتشرد وفقدان السيطرةما يشعر به من عدم 
 

  والتثبت من شهادة الالجئين والمشردين يمثل مشكلة خاصة حيث قد يكون من -66
ولذلك من المهم بصفة خاصة .  غير الممكن زيارة بلدهم األصلي أو منطقتهم األصلية

ويمكن الحصول .  للتحقق من تفاصيلها وصحتهااستعراض الشهادة مع  الشخص 
المشردين  اآلخرين /من التثبت عن طريق إجراء مقابالت  مع الالجئينعلى مزيد 

 .الذين ينتمون إلى نفس المنطقة
 
 3 األطفال-4
 

وينبغي للقائم بإجراء .    يدرك الطفل العالم بطريقة تختلف آثيرا عن الشخص البالغ-67
ة تختلف وفقا يتعامل مع المقابلة بطريقالمقابلة أن يضع  هذا االختالف نصب عينيه وأن 

وقد يكون من الضروري استعمال لغة أبسط وقضاء وقت .  لعمر الطفل ونضجه وفهمه
وإذا آانت هناك .  أطول في إيجاد جو من األلفة مع الطفل الذي ينبغي إجراء مقابلة معه

في تحديد مترجم حاجة إلى االستعانة بمترجم شفوي فقد يرغب موظف حقوق اإلنسان 
وقد يكون  من المفيد بصفة خاصة الحرص .   التعامل مع األطفالمدرب أو معتاد على

بدرجة أآبر على توضيح دور موظف حقوق اإلنسان وعملية المقابلة والحاجة إلى طرح 
وينبغي لموظف حقوق اإلنسان أن يشجع الطفل على توجيه أسئلة .  ةأنواع معينة من األسئل

.   سؤاال أو الدواعي وراء طرح هذا السؤالأثناء المقابلة وأن يبين إذا ما آان ال يفهم
وينبغي أن يتوقع موظف حقوق اإلنسان أن المقابلة ستتطلب  صبرا ومزيدا من الوقت عن 

وقد يكون من .  وينبغي االنتباه إلى أي عالمات تدل على قلق الطفل أو ارتباآه.  المعتاد
لمزيد من .  (في يوم آخرالضروري قطع المقابلة أو التوقف لفترة استراحة أو العودة 

 ").حقوق األطفال: "الفصل الثاني عشرالمعلومات، أنظر أيضا 
 

                                                      
 ."حقوق األطفال: "صل الثاين عشرالفملزيد من املعلومات عن احلقوق اخلاصة باألطفال، ُيرجى الرجوع إىل  3
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، إن يتحدث وباإلضافة إلى إجراء مقابلة مع الطفل، ينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن -68
 ومدرسيه ومقدمي الرعاية اآلخرين، الخ وأفراد مجتمعه إلى أفراد أسرة الطفلأمكن، 

وقد يكون من المفيد أيضا التماس النصح من األفراد الذين يتمتعون .  تالذين قدموا خدما
 .بخبرة في فهم منظور األطفال

 
  سكان المناطق الريفية-5
 

 لدى األشخاص الذين اعتادوا الحياة في الريف، شأنهم في ذلك يختلف إدراك الوقت قد -69
قوال عن التواريخ ومن المهم توضيح أي أ.  شأن أفراد جماعات السكان األصليين

ودقة التواريخ قد ال تعني آثيرا بالنسبة لهم، ولذلك من المهم للقائم بإجراء .  واألوقات
هل حدث ذلك قبل أم "ومثال ذلك أنه قد يسأل .  المقابلة  أن يستعمل إطارًا مرجعيا معروفا

 "بعد موسم الزراعة؟
 

 أو غيرهم من األفراد الضعفاء قد  آما أنه من المهم تذآر أن الفقراء وغير المتعلمين-70
وقد تستطيع منظمات حقوق اإلنسان .  يفتقرون إلى الثقة وقد يعزفون عن تقاسم المعلومات

المحلية توفير المساعدة عن طريق العمل على طمأنة األشخاص الذين يخشون التقدم 
  4.بمعلومات

 
  مجتمعات السكان األصليين-6
 

ة طريقة حياة تختلف آثيرا عن بقية المجتمع أو البلد، بل  قد تعيش المجتمعات األصلي-71
وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يكون على وعي .  وعن طريقة حياة القائم بتقصي الحقائق

بالفروق اللغوية وطرق التخاطب واإلحساس بالوقت والهيكل االجتماعي وأن يحترم آل 
  والتقاليد الخاصة بالجماعة األصلية قبل إجراء وينبغي له، إن أمكن، أن يتعلم الثقافة.  ذلك

 .  المقابلة
 
  الفئات األقل دخال-7
 

 قد تختلف آراء ووجهات نظر الفئات األقل دخال، ومنهم سكان المناطق الفقيرة -72
وقد .  وسكان المستقطنات والفقراء عموما، عن العاملين في عملية حقوق اإلنسان الميدانية

ة إلى حدوث تحسن في مستوى المعيشة نتيجة لعملية األمم المتحدة بنفس يتطلع الفقراء بشد
وينبغي .  السهولة التي قد تنعدم بها ثقتهم تماما في أي تدخل غير مرغوب في مجتمعاتهم

للعاملين الميدانيين الحرص بشدة على معرفة وفهم وجهات النظر التي قد  يبدو من 
على سبيل المثال، قد يرتاب  سكان المستقطنات و.  الصعب للوهلة األولى معرفة آنهها

إذا بدأ موظف حقوق )  حتى وإن آانوا قد احتلوا األرض موضوع النزاع لعقود آثيرة(
آما أن التناقضات الكبيرة في آثير من . اإلنسان مباشرة في مناقشة القضايا القانونية

                                                      
، دليل تقصي احلقائق والتوثيق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان): حمررون(رافيندران، ومانويل غوزمان، وبيبز اغناسيو . دانيال ج 4

41) 1994.( 
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ن ينتمون إلى الفئات األحيان بين دخل وفرص موظف حقوق اإلنسان  وبين األشخاص الذي
 .األقل دخال قد يؤدي أيضا إلى حدوث عقبات آبيرة تحول دون ضمان التعاون المثمر

 
   مسؤولو الحكومة ومرتكبو االنتهاآات المشتبه فيهم-8
 

 اختالفا آبيرا عن إجرائها مع ضحايا انتهاآات إجراء مقابالت مع السلطات يختلف -73
.    ويتطلب ديبلوماسية وتخطيطا دقيقا على السواءحقوق اإلنسان أو الشهود عليها، 

.  وعلى القائم بإجراء المقابلة أن يتحقق بدقة من األقوال بدون الدخول في مواجهات آبيرة
وآلما ازدادت أهمية .  ويجب أن يتحلى بحسن الخلق وبذهنية منفتحة أثناء توجيه األسئلة

 القائم بإجراء ُيعدنبغي، آما جاء أعاله، أن  وي.  المقابلة، آلما ازدادت أهمية التحضير لها
وينبغي عدم اتباع هذا .  ، بل وأن يفكر بعناية في ترتيب األسئلةقائمة باألسئلةالمقابلة 

الترتيب حرفيا ألن من األهم االستجابة للمعلومات التي يقدمها مسؤول الحكومة وتوجيه 
بعد أن تكون ي الحكومة، إن أمكن،  مع مسؤولإجراء المقابالتوينبغي .  أسئلة للمتابعة

عملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان قد تمكنت من جمع قدر معقول من المعلومات 
وسوف  يسمح هذا النهج للحكومة توضيح .  على أن يتبقى وقت لجمع مزيد من المواد

 .ردود الحكومةأقوال الضحايا والشهود ويتيح لعملية األمم المتحدة مواصلة التحقيق في 
 

 وقد تنشأ حالة صعبة عندما يعتقد القائم بإجراء المقابلة، أثناء مقابلة شخص ما، أن هذا -74
وينبغي مناقشة هذا السيناريو .  الشخص متورط أو تورط شخصيا في اضطهاد اآلخرين

ا ومن المهم عموم. مقدما حتى يعد القائم بإجراء المقابلة خطة عمل لو  حدثت هذه الحالة
وسوف يقدم مسؤول الحكومة في .  جمع معلومات الشخص وإدراجها في تقرير المقابلة

 .بعض األحيان معلومات قيمة عن تجاوزات حقوق اإلنسان
 


