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مقدمة
الكاميرا لتسجيل شهادات  الجبهة األمامية الستخدام  التي تدفع موثقي  العديد من األسباب  هنالك 
األشخاص الذين عانوا أو شاهدوا بأعينهم أو كان لديهم معلومات حول حاالت تعنى بحقوق اإلنسان، 

وتتضمن هذه األسباب:
الذين تعرضوا النتهاكات واقعة على حقوق اإلنسان وتشجيعهم من  تقوية األشخاص   •

خالل منحهم فرصة لسرد قصصهم ومشاركتها.
مشاركة القصص من خالل نشرها وتعميمها عبر وسائل التواصل اإلعالمي، وذلك من   •

أجل لفت االنتباه إلى حالة حقوق اإلنسان وإعالء أصوات الضحايا.
مشاركة القصص واألحداث الواقعة على حقوق اإلنسان مع صانعي القرار لحّثهم على   •

التأثير على السياسات والقوانين.
حفظ القصص الشخصية لغرض إدراجها في السجل التاريخي.  •

توثيق االنتهاكات من أجل دعم العدالة وجهود المساءلة القانونية.  •

إذا كان هدفك األساسي من تصوير اإلفادة هو توثيقها ألغراض المساءلة القانونية، يوصي الخبراء بأن:
تحصل على التدريب المهني االحترافي والمتخصص بآليات إجراء مثل تلك المقابالت.  •

تقوم في معظم الظروف بتوثيق المقابلة كتابًة بداًل من التصوير أمام الكاميرا.  •

يقدم الجزء الثاني أدناه ملخصًا ألسباب طرح تلك التوصيات. ولكن بشكل مختصر وبعبارة واحدة، من 
الممكن التأكيد على أن جمع مقابلة مسجلة بشكل غير مسؤول أو نسخها أو تداولها من الممكن أن 

يعّرض حياة الشاهد إلى الخطر.

تقوم  الذين  واألشخاص  أنت  للخطر  يعرضك  وقد  خطرياً،  أمراً  اإلنسان  لقضايا حقوق  التصوير  يكون  قد 
بتصويرهم، فضالً عن املجتمعات التي تقوم بتصويرها؛ لذا يجب عليك توخي الحرص والعمل عىل تقييم 

املخاطر بدقة قبل الضغط عىل زر “التسجيل”.

ابذل قصارى جهدك لتنفيذ التوجيهات املذكورة أدناه، ولكن عليك أن تدرك أنه ال يجوز عليك أن تأخذ اإلرشادات الواردة يف هذا 
الدليل اإلرشادي بشكل مطلق، إذ يجب عليك تقويم املامرسات لتتالءم مع احتياجاتك. عند اإلمكان اطلب الدعم من الخرباء 
املحليني. حتى ولو مل تكن قادراً عىل تنفيذ تلك التوجيهات بشكل تام، فيمكن للقطاتك أن تقدم معلومات قيمة من شأنها أن 
ترشد منظامت حقوق اإلنسان وتدعو إىل الحصول عىل إجابات شافية، وبالتايل تساعد يف توفري الحامية لحقوقنا األساسية كبرش.

اإلدالء بالشهادة:
تصوير المقابالت التمهيدية الميدانية
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الهدف
على الرغم من أن التوصية العامة تدعو حصرًا إلى الخضوع للتدريب المهني وإطفاء الكاميرا عند جمع اإلفادات كجزء من التحقيقات 
بخصوص حقوق اإلنسان، إال أنه وفي التطبيق العملي من الواجب علينا إدراك حقيقة أن موثقي خطوط الجبهة في الغالب ال 
يحصلون على التدريب المختص، بل وأنهم وبحكم تواجدهم بالميدان، غالبًا ما يجمعون اإلفادات على أرض الواقع إبان وقوع 

أي انتهاكات على حقوق اإلنسان أو بعد ذلك بفترة وجيزة، أي ببساطة في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على ورقة وقلم.

المساءلة  جهود  دعم  أجل  من  والشهادات  اإلف��ادات  تصوير  بخصوص  توجيهات  القسم  هذا  يقدم  الواقع،  هذا  في ظل 
الالزم  الوقت  توفر  ودون  اإلنسان  حاالت حقوق  على  انتهاك  أي  وقوع  إبان  بتصويرها  قيامك  حال  وذلك في  القانونية، 

للتخطيط لمقابلة مدروسة بعناية. وفيما يلي األهداف المحددة لهذا القسم:
تقديم اإلرشاد بشأن ما إذا كان األفضل تسجيل الشهادة بواسطة الكاميرا أو كتابتها.  •

تقديم اإلرشاد في حال إذا قررت الضغط على زر التسجيل، حول كيفية تصوير مقابلة تمهيدية ميدانية من   •
شأنها أن تساعد المحققين المتخصصين والمحامين في تأمين المساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

تم تفصيل هذا القسم إلى األجزاء التالية التي يمكن قراءتها معًا أو كل على حدة:
المقابالت التمهيدية الميدانية وما يقابلها من مقابالت شاملة

يحدد هذا الجزء أنواع المقابالت التي ُتجرى عادة مع الشهود، إلى جانب الفئات المختلفة من الشهود.

اختيار طريقة التسجيل الخاصة بك
هنا نستطلع األسباب الدافعة لتصوير مقابلة بالكاميرا من عدمها.

مبادئ ونصائح عملية لتصوير المقابالت التمهيدية الميدانية
آمن  بأسلوب  الشهادة  تصوير  لضمان  بها  االلتزام  الواجب  الرئيسية  المبادئ  الجزء  هذا  يلخص 

وأخالقي وفّعال.

إجراء المقابالت التمهيدية قبل وأثناء وبعد اإلدالء بالشهادة أمام الكاميرا.
يقدم هذا الجزء توجيهًا عمليًا خطوة بخطوة بشأن كيفية تصوير المقابلة، بما في ذلك الخطوات 

الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد اإلدالء بالشهادة أمام الكاميرا.

المزيد حول الموافقة المستنيرة
كيفية  حول  تدور  التي  الصعبة  األسئلة  ونستطلع   “ المستنيرة  “الموافقة  معنى  نوضح  هنا 

الحصول عليها، وما الذي يجب فعله عند تعذر ذلك.

ريجزء رألول

ريجزء ريثاني

ريجزء ريثايث

ريجزء رياربع

ريجزء ريخامس

المناصرة

األدلة
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النقاط الرئيسية
التمييز بين المناصرة بالفيديو واإلثبات بالفيديو

حقوق  بقضايا  تعنى  قضية  إلى  االنتباه  للفت  كوسيلة  الفيديو  استخدام  هي  بالفيديو  المناصرة 
اإلنسان إلجبار الجماهير المستهدفة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إحداث تغيير في ممارسات 
أو سياسات أو قوانين حقوق اإلنسان. تتمثل األهداف الرئيسية من تصوير إفادة شخص ما لغرض 

المناصرة كما يلي:
سرد قصة مقنعة.  •

تشجيع الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة على رواية قصته الخاصة.  •
الرأي والمشاركة في  احترام حقوق اإلنسان األساسية التي تتمثل في حرية التعبير عن   •

صنع القرارات الحكومية.
إعالء األصوات التي ال ُتسمع كثيرًا، وإدراجها في الدعوة إلى التغيير.  •

حفظ الذاكرة المجتمعية واالحتفاظ بالسجل التاريخي لألجيال القادمة.  •

اإلثبات بالفيديو: ويمكن تعريفه بشكل عام باستخدام وثائق الفيديو في ُمجريات العدالة التي تخص 
انتهاكات واقعة على حقوق اإلنسان.  أو جنائيًا على  أو األفراد مدنيًا  الدول  حقوق اإلنسان لمحاسبة 
الدعوة إلجراء تحقيق وانتهاءًا في  بدءًا من  العدالة،  الفيديو في كافة مراحل ُمجريات  يمكن استخدام 

قاعة المحكمة. 

الهدف األساسي هو ضمان الحصول على حكم من محكمة ما يقضي بواجب الدولة بالتحرك أو اتخاذ 
هموا ظلمًا. إجراء معين، أو بدفع تعويضات أو بإرسال الجناة إلى السجن أو بإطالق سراح األفراد الذين اتُّ

 تتمثل األهداف الرئيسية من توثيق إفادة شخص ما واستخدامها كدليل إثبات كما يلي : 
الحصول على معلومات واقعية عن الحادثة )من، ماذا، متى، أين، إلخ.( بصورة موضوعية.  •

التعرف على الشهود اآلخرين واألدلة األخرى.  •
التواصل  أرادوا  إذا  حال  المعلومات في  الكافي من  بالقدر  المختصين  المحققين  تزويد   •

الحقًا مع الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة.
محاسبة الدولة أو الفرد في النهاية على جرائم حقوق اإلنسان التي ارتكبوها، أو إطالق   •

هم ظلمًا. سراح أي شخص قد اتُّ

في حال كونك موثقًا في خطوط الجبهة األمامية، وتعمل على التوثيق ألغراض المناصرة، فغالبًا ما 
ستقوم بتسجيل اإلفادة أمام الكاميرا. أما إذا كنت تعمل على التوثيق من أجل اإلثبات أو المساءلة 

القانونية فحسب، فنادرًا ما تحتاج لتوثيق اإلفادة أمام
الكاميرا، وذلك ألن المقابالت التمهيدية غالبًا ما يتم توثيقها خطيًا. إذا قررت الضغط على زر التسجيل 
أرجحية بأن ُتستخدم  أكثر  التي تجمعها  المناصرة، سيساعدك هذا القسم على جعل اإلفادة  ألغراض 

ألغراض المساءلة القانونية كذلك.

للمزيد من
المعلومات

شاهد كيف ميكن استخدام 

الفيديو يف الدفاع عن حقوق 

اإلنسان خارج قاعة املحكمة، 

وكذلك يف  ُمجريات العدالة 

الجنائية من خالل زيارة صفحة 

“دور الفيديو بعيداً عن قاعة 

املحكمة” عىل موقعنا اإللكرتوين

ar.witness.org
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الجزء األول
مقابالت تمهيدية ميدانية وما يقابلها من مقابالت شاملة

أنترع ريمقابالت
الشاملة.  والمقابالت  الميدانية  التمهيدية  المقابالت  الشهود:  مقابالت  من  أساسيان  نوعان   يوجد 

نستعرض أدناه خصائص وأهداف كل منها :

المقابالت التمهيدية الميدانية
هامة  معلومات  على  للحصول  وتهدف  الحدث،  موقع  في  عادًة  وُتجرى  المدة،  قصيرة  مقابلة  هي 
في  المقابالت  من  النوع  هذا  ُيجرى  التحقيق.  من  األولى  المراحل  في  المختص  المحقق  سيحتاجها 
خضم وقوع حادث يمس حقوق اإلنسان أو في أعقابه مباشرة، بينما ال تزال التفاصيل ماثلة في ذهن 

الشخص الذي ُتجرى معه تلك المقابلة.

تتمثل األهداف الرئيسية للمقابلة التمهيدية في الحصول على:
معلومات أساسية واقعية عن الحادث : “ من، ماذا، متى، أين، كيف، وفي بعض األحيان   •

لماذا؟”
التعرف على الشهود اآلخرين واألدلة األخرى، وفي تقديم  معلومات ستساعد في   •
أدلة دامغة قد يسعى المحقق وراءها )إما على المدى القريب أو البعيد( إلى إعادة 

صياغة ما حدث.
الذي  بالشخص  المختص فرصة االتصال  للمحقق  تتيح  اتصال كافية بحيث  معلومات   •

ُأجريت معه المقابلة، والمتابعة بإجراء مقابلة شاملة إن اقتضى األمر.
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المقابالت الشاملة
هي مقابالت أطول مدة وأكثر شمولية، ُتجرى في محيط آمن ومريح، وتكون عادة منفصلة عن الحادث 

من حيث الزمان والمكان.

تتمثل األهداف الرئيسية للمقابلة الشاملة في:
معرفة كل ما يعرفه الشاهد عن الحدث.  •

جمع المعلومات لغرض تقييم مصداقية وصحة بيان الشاهد.  •
معرفة إن كان هناك شهود آخرين أو أدلة مادية يدركها الشاهد.  •

جمع قدر كاٍف من المعلومات األساسية للقدرة على تحديد موقع الشاهد في المستقبل   •
)مثل العنوان الحالي أو وسائل التواصل االجتماعي أو معلومات اتصال لذوي الشخص 
الذي ُأجريت معه المقابلة والذين سيعلمون مكان تواجده في حال إذا اضطر إلى االنتقال(.

 إذا كنت موثقًا محليًا في خطوط الجبهة و/أو مستجيبًا أواًل، فلن ُتجِري سوى مقابالت تمهيدية ميدانية. 
في الجزء المتبقي من هذا القسم، سنصب اهتمامنا على هذا الموضوع .

إذا كان لديك االهتمام في تحسين مهاراتك المتعلقة بإجراء المقابالت راغبًا بتعّلم المزيد حول سبل 
إجراء المقابالت الشاملة، نرجو منك مراجعة قسم المراجع اإلضافية في نهاية هذا الدليل. ولكن تذكر 
دائمًا بأنك ومهما أصبحت متقنًا لمهارات المقابالت التوثيقية، فإنه يتعين دومًا على المحقق الذين 

يعمل في القضية استكمال المقابلة الشاملة.
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النقاط الرئيسية

ال يعترب الهدف األسايس من وراء إجراء املقابلة التمهيدية امليدانية الحصول عىل بيان كامل وتفصييل، بل جمع معلومات 
موثوقة وكاملة بالقدر املمكن لتزويد املحققني املختصني باألدلة الدامغة عىل نحو فّعال وأخالقي. إذا قدمت املقابلة أدلة 
وساعدت املحقق عىل تحديد الشخص الذي سيقوم بإمتام املقابالت الشاملة ومعرفة األسئلة التي يجب طرحها أثناء تلك 

املقابالت، فإنك قد حققت نجاحاً.

أنترع ريشهتد
يوجد عادة ثالث فئات من الشهود القادرين على تقديم معلومات أولية من موقع الحدث أو بعد وقوعه 
عنهم.  يملكون معلومات  أو  الضحايا  يعرفون  واألشخاص ممن  والضحايا  المتفرجون  بفترة قصيرة: 
عادة في التحقيقات التقليدية بشأن حقوق اإلنسان، يعد هؤالء األشخاص شهودًا أساسيين المتالكهم 
الجريمة  عن  التفاصيل  تقديم  األساسيين  الشهود  بوسع  المرَتكبة.  االنتهاكات  حول  قّيمة  معلومات 
)مثل عدد الجناة الذين تواجدوا في موقع الحدث، أنواع األسلحة التي اسُتخدمت، وقت وقوع الحادثة، 
المعلومات  يتمكنوا من تقديم  بالممتلكات(. ولكنهم قد ال  التي لحقت  الضحايا، مدى األضرار  عدد 
الالزمة إلثبات تورط أولئك األشخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤولية ارتكاب الجريمة. غالبًا ما تحتاج 
المسؤول عن  الشخص  التنبيه إلثبات من هو  أدلة  أو  الربط  أدلة  على  االعتماد  إلى  القانونية  الِفرق 

الهجمات أو من سمح بوقوعها.

هذا ويوجد كذلك ثالث فئات إضافية من الشهود يتوجب عليك معرفتها: المّطلعون )ُيعرفوا كذلك 
بالمبّلغين( والمشتبه بهم والخبراء. باعتبارك موثقًا في خطوط الجبهة، فمن الُمستبعد أن ُتجري مقابالت 
تمهيدية مع أي شخص يندرج ضمن تلك الفئات الثالث؛ ولكن في حاالت الفظائع الجماعية طويلة 
األشخاص.  مع هؤالء  لوجه  وجهًا  محادثات  يجرون  أنفسهم  النشطاء  فيها  يجد  أوقات  هناك  األمد، 
المّطلعين  الشهود  مع  مقابالت  إج��راء  كيفية  حول  القسم  هذا  نطاق  خارج  محددة  إرش��ادات  هنالك 
تسترشد  أن  الممكن  من  الموقف،  هذا  مثل  في  نفسك  وجدت  إن  ولكن  والخبراء،  بهم  والمشتبه 

بالمبادئ الواردة هنا:

للمزيد من
المعلومات

وملعرفة املزيد حول األدلة املبنية 

عىل جرمية ما وأدلة الربط، 

راجع “تحليل الجرمية” وإثبات 

املسؤولية:

تصوير أدلة الربط وأدلة التنبيه” 

عىل موقعنا اإللكرتوين
ar.witness.org
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كن على علم قبل أن تتحرك

يعد الشهود جزءًا أساسيًا من أي تحقيق وأي قضية في المحكمة. بغض النظر عن مقدار األدلة التي 
تم جمعها، فمن غير المحتمل أن تلقى المالحقات القضائية نجاحًا ما لم يكن هناك شهود لشرح صلة 
تلك األدلة. ومع ذلك، يمكن أن يشكل الشهود تحديًا كمصادر للمعلومات، و قد ُتضعف المقابالت 

التي ال ُتجرى بشكل سليم التحقيقات وتجعل عملك ُعرضة للمحاسبة.

فيما يلي بعض من التحديات الرئيسية التي قد يواجهها المرء عند التعامل مع الشهود:

كل بني آدم خّطاء: إن ذاكرة اإلنسان ال تخلو من العيوب، تشير العديد من الدراسات إلى أن إفادات 
الشهود قد يشوبها بعض األخطاء بالرغم من النوايا الحسنة للشاهد. باإلضافة إلى ذلك، قد تعيق 
التجارب المريرة قدرة الشاهد على تذّكر األحداث بشكل دقيق فعلى سبيل المثال، ُتظهر الدراسات 
أنه حين يشهد الشخص جريمة ُيستخدم فيها سالح )كالمسدس أو السكين(، فإن تركيزه ينصب 
على ذلك السالح. ونتيجة لذلك، تقل قدرة الشهود على تذكر التفاصيل األخرى التي تدور حولها 

الجريمة.

كل منا لديه تصورات خاصة به: التنشئة الثقافية، والمعتقدات الدينية، واالنتماءات السياسية، والنوع 
االجتماعي، والخلفية الدراسية، والطبقة االجتماعية واالقتصادية، والمكانة والعمر كلها من األمور التي 
من شأنها أن تؤثر على تصوراتنا. بما أن الناس قد اعتادوا على رؤية األمور من وجهات نظرهم الخاصة، 
البعض خالل حدث ما سيشهداه بشكل  إلى جانب بعضهما  يقفون  الذين  أثنين من األشخاص  فإن 

مختلف. تأمل بعض األمثلة حول إمكانية تطبيق هذا األمر:

إذا تورطت مجموعتين دينيتين في صراع ما، وكنت ُتجري مقابالت في منطقة تعيش   •
فيها إحدى تلك المجموعتين، فستكون الشهادة التي تم اإلدالء بها متحيزة نحو معتقدات 

تلك المجموعة.
غالبًا ما تكون إفادة ضباط الشرطة موثوقة أكثر من إفادة المتهم.  •

المخالفات قد  بارتكاب  همت  اتُّ التي  الشركات  إحدى  أسهم في  يملكون  الذين  الناس   •
المترتبة على  المالية  أو بغير قصد، نظرًا للمخاطر  يسعوا لحماية تلك الشركة بقصد 

القضية.

ممكن أن يستغرق اإلدالء بالشهادة وقتًا طوياًل وأن يسبب اإلرهاق النفسي: قد يتأثر الشهود إلى حد 
المشاركة  ُتحدث  أن  أو محاكمة ما. يمكن  للمشاركة في قضية  الالزمة  الوقت والطاقة  كبير بمقدار 
ُيدفع  أنه قد  إلى  الخاصة. إضافة  أو بسعادتهم  أو بوظائفهم  اضطرابًا ملحوظًا بعالقاتهم الشخصية 
أنهم يدركون هذه  التأكد من  بهم إلى أضواء اإلعالم بأساليب مكثفة أو غير مرغوب بها. من المهم 

االحتماالت، وأنهم يختارون المشاركة على الرغم من تلك المخاطر.
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الجزء الثاني
 اختيار طريقة التوثيق 

تخيل أنك في موقع انفجار سيارة مفخخة أمام مدرسة ما في مجتمع حيث تهدم الجرافات المنازل بشكل 
غير قانوني، أو في موقع عمل حيث ثمة شركة دولية تخالف معايير السالمة، ويعمل موظفيها تحت ظروف 
خطيرة، و ترغب أنت بإجراء مقابالت مع شهود بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، إما في موقع الحدث أو على 
بعد مسافة قصيرة عنه. هل يجب عليك إجراء المقابالت أمام الكاميرا أم ال؟ فيما يلي بعض التوجيهات التي 

يجب النظر فيها.

ريمبادئ رألساسية

المبدأ 1: ال ضرر وال ضرار 
تحت كافة الظروف يجب على موثقي خطوط الجبهة أن يسعوا جاهدين إلى “عدم إلحاق الضرر” حين يطلبوا 
من األفراد تزويدهم بمعلومات حول حادث ما يمس حقوق اإلنسان. في بعض الحاالت، قد يكون األفراد 
أو عائالتهم أو مجتمعاتهم ُعرضة للخطر لمجرد تواجدهم مع موثق خطوط الجبهة الذي يجمع اإلفادات أو 
الشهود متعاونين مع دعاة  اعتبار  احتمالية  يزيد من  الفيديو  بالشهادة على  اإلدالء  إن تصوير  به.  اتصالهم 
المساءلة، األمر الذي سيؤدي إلى تعظيم المخاطر التي سيواجهونها عند وقوع الفيديو في األيدي اآلثمة، أو 

مشاهدته من ِقبل شخص غير مناسب.

بأعمال  القيام  التسبب بضرر عند  لتفادي  الممكنة  الجهود  الجبهة بذل كل  ينبغي على موثقي خطوط 
الرصد، وهذا يعني الموازنة باستمرار ما بين الحاجة للحصول على المعلومات والخطر المحتمل إللحاق 
الضرر بكل من يقدم مثل تلك المعلومات. في بعض األحيان، قد يعني ذلك أنه يجب عليك العزوف عن 

جمع المعلومات.

على األقل، يحتاج موثقي خطوط الجبهة إلى:
إدراك المخاطر التي ينطوي عليها جمع المعلومات .  •

التأكد من الحصول على الموافقة المستنيرة من ِقبل األشخاص الذين ُتجرى معهم المقابلة   •
من أجل المشاركة فيها .

حماية المعلومات الموثقة.  •
اتخاذ احتياطات خاصة عند التعامل مع األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية أو الناجين   •

من العنف الجنسي أو الصدمات األخرى وغيرهم من الفئات السكانية الُمستضعفة . 
الحصول على أقصى قدر ممكن من التوجيه والتدريب اإلضافي لتعزيزالجهود التي تبذلها إلجراء   •

المقابالت.

تم إدراج استراتيجيات إضافية في سائر هذا القسم للتأكد من احترام 
ضررمبدأ “ال ضرر وال ضرار” أثناء إجراء المقابلة.
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المبدأ 2: األدلة الرئيسية فقط
من المهم أن نفهم أن اإلفادات التي ُجمعت أو ُسجلت من ِقبل موثقي خطوط الجبهة في الميدان هي 
في الغالب أدلة رئيسية ذات قيمة. األدلة الرئيسية هي المعلومات التي تقودنا إلى االعتقاد بأن جريمة 
ما قد وقعت، ولكن ال تعد هذه المعلومات بحد ذاتها كافية للبت في وقوع الجريمة بالفعل بل يجب 

القيام بالمزيد من البحث لتحديد ما إذا كان ينبغي البدء بالتحقيق.

كما من المهم أن نعرف أنه ونادرًا ما يتم استخدام المقابالت التي ُجمعت من ِقبل موثقي خطوط 
الجبهة في قاعة المحكمة، نظرًا لوجود اثنين من المبادئ القانونية وهي:

مما  شخصيًا،  بشهاداتهم  الشهود  ُيدلي  أن  القضاة  يفّضل  المباشرة:  اإلفادة  تفضيل 
يسّهل عملية تقييم مصداقية الشاهد ويعيق عملية اإلدالء بشهادة زور. هناك استثناءات 

نادرة لذلك، حيث تكون اإلفادة المباشرة غير مطلوبة، ولكن لها األفضلية الكبرى.

الحق في المواجهة: معظم المحاكم الجنائية تعطي المتهمين حق المواجهة وجهًا لوجه 
مع الشهود الذين يدلون بشهاداتهم بشأن مشاركة المتهم في الجريمة المزعومة وُيشار 
إلى ذلك أحيانًا باسم “حق المواجهة واالستجواب”. وبناء على ذلك، يجب إعالم الشهود 

بأنهم قد يتعين عليهم في يوم ما إدالء شهاداتهم في المحكمة بحضور المتهم.

على الرغم من استبعاد اللجوء إلى المقابالت التمهيدية في المحكمة، إال أن ذلك ال يعني أنها ال قيمة 
لها ألغراض الدعوى أو في المراحل األولى من التحقيق.
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القرارات الرئيسية

هل أجري مقابلة أم ال؟ هل أضغط على زر التسجيل أم ال؟

1( هل يتعين علي إجراء مقابلة مع هذا الشخص أم ال؟
مة؟ 2( هل يجب علي تسجيل تلك المقابلة أمام الكاميرا أم كتابة المعلومات المقدَّ

السؤال األول:
مع  يلي  ما  بمناقشة  قم  المناصرة،  أو  المحاسبة  هو  المقابلة  إج��راء  من  الغرض  كان  إذا  ما  لتحديد 

الشخص الذي ُتجري معه المقابلة قبل توثيقها بأي شكل من األشكال، أسأل إذا كانت المقابلة : 
ستشكل تهديدًا على أمن وسالمة األشخاص الذين ُتجرى معهم أو سالمة عائالتهم أو   •

مجتمعاتهم . 
ستنتهك حقوقهم أو خصوصياتهم .   •

ستؤدي إلى المساس بكرامتهم أو معاودة إيذائهم.  •

إجراء  في  الشروع  عليك  ينبغي  فال  أعاله  المذكورة  األم��ور  من  أمر  أي  حدوث  المحتمل  من  كان  إذا 
المقابلة.

السؤال الثاني:
بعد أخذ األمور المذكورة أعاله بعين االعتبار وإذا ارتأيت استكمال إجراء مقابلة تمهيدية ميدانية ألغراض 
المحاسبة، ينبغي عليك تحديد ما إذا كان الفيديو )أو تسجيل الصوت( هو الخيار المناسب أم يفضل 

توثيق اإلفادة بالكتابة عوضًا عن ذلك. اّطلع على المسائل الواردة أدناه.

توقف
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المقابلة التمهيدية: أمام الكاميرا أم بالكتابة؟
أسباب تتثيق ريمقابالت ريومهيدلة

أمام ريكاميار

يمس حقوق  ح��ادث  وق��وع  ول��دى  ع��ادة  وال��س��رع��ة:  التوقيت 
اإلنسان أو في أعقابه مباشرة، يكون الوقت الذي ُيقضى مع 
الفيديو  على  الُمسجلة  المقابلة  إنجاز  يمكن  محدودًا،  الشهود 
بشكل أسرع بكثير من تلك التي يتم إنجازها بالكتابة ويمكن بعد 
ذلك مراجعة أو تحليل أو تفريغ محتويات ملف الفيديو الحقًا 

في مكان هادئ وآمن.

الوصول: في أثناء وقوع حادث ما يمس حقوق اإلنسان أو 
الشهود  إلى  الوصول  يكون  أن  يمكن  مباشرة،  أعقابه  في 
آمن  غير  أو  مناسب  غير  الوضع  يكون  وقد  كذلك،  محدودًا 
ثمة  خطي.  بيان  على  الحصول  لغرض  وقلم  ورق��ة  لسحب 
أوقات ستكون فيها تسجيل الفيديو أو الصوت هي الخيارات 

الوحيدة القابلة للتطبيق.

ال��ت��وف��ر: ف��ي ب��ع��ض األح���ي���ان، ق��د ال ي��ت��وف��ر ش��اه��د رئيسي 
ظروف  أو  موته  أو  آخ��ر  مكان  إل��ى  النتقاله  نظرًا  للمحاكمة 
استثنائية أخرى. في بعض الواليات القضائية، وتحت ظروف 
نادرة ومحددة، قد تكون بعض األجزاء من مقابلة ما مسموح 
بها في المحكمة دون إمكانية استجواب الشخص إذا لم يعد 

متاحًا لإلدالء بشهادته.

ستسمح  الفيديو  على  الُمسجلة  المقابلة  المصداقية:  تقييم 
الميدان  ع��ن  الغائبين  القانوني  الفريق  أو  التحقيق  ألع��ض��اء 
المشاعر  الفيديوهات  ُتظهر  الشاهد.  تقييم مصداقية  بسهولة 
المقابالت في  إجراء  تم  ما  إذا  والموقع.  واألص��وات  الطبيعية 
الخلفية،  األحداث في  الفيديو  ُيظهر  الحادث فقد  خضم وقوع 
األمر الذي يضيف معلومات سياقية قّيمة للشهادة المنطوقة 

ال يمكن توفيرها في تلك الخّطية منها.

بطيئًا.  العدالة  ُمجريات  سير  يكون  قد  التذّكر:  على  المساعدة 
في الكثير من المواقف قد يستغرق األمر شهورًا أو سنوات أو 
حتى عقود بين أول مرة ُيجري الشاهد فيها مقابلة ما وبين إجراء 
مقابالت متتالية أو إدالء الشهادة في المحكمة، يمكن استخدام 
ذاكرة  الكاميرا في وقت سابق إلنعاش  أمام  المسّجلة  اإلفادة 

الشاهد في األوقات الالحقة.

اإلفادة المسحوبة: في بعض األحيان يسحب الشهود إفاداتهم 
بذلك.  القيام  على  ُمجبرون  ألنهم  أو  شخصية  ألسباب  إم��ا 
كانت  إذا  ال��رأي”  عن  “العدول  هو  لذلك  القانوني  المصطلح 
في  استخدامها  الممكن  فمن  الكاميرا،  أمام  األصلية  إفادتهم 

المحكمة تحت ظروف معينة.

القسم،  هذا  بداية  في  يتضح  وكما  النهاية،  وفي  المناصرة: 
السليمة  األسباب  من  فقط  واح��دة  هي  القانونية  المحاسبة 
وقد  هذا  الكاميرا،  أمام  ما  شاهد  مع  مقابلة  إلجراء  المتعددة 

يكون لديك أسبابك األخرى للضغط على زر التسجيل .

أسباب تتثيق ريمقابالت ريومهيدلة بايكوابة

وملخصات  مالحظات  تفّحص  المحامي  أو  المحلل  أو  للمحقق  يمكن  المنافع: 
باستخدام  وراءه��ا.  يسعى  التي  الرئيسية  المعلومات  إليجاد  المكتوبة  المقابلة 
الفيديو، يتعين عليه مراجعة الفيديو بأكمله لغرض تحديد المعلومات التي يحتاجها، 

بالتالي يمكن أن يستهلك ذلك الكثير من الوقت.
ونسخة  للمقابلة  موجزًا  يرافقه  أن  األفضل  فمن  للفيديو،  استخدامك  حال  في 
من  الرغم  وعلى  هذا  للملف.  الوصفية  للبيانات  وملخصًا  المقابلة  لنص  كاملة 
تطور تقنيات جديدة ألتمتة عملية تدوين ما ُيقال في الفيديو، إال أن إجراء عمليات 

التدوين ستظل مستهلكة للوقت و/أو مكلفة.

مهارات الشخص الذي سُيجري المقابلة: يتطلب إجراء مقابالت مع شهود جريمة 
ما مهارات متخصصة، لذا إذا قررت الضغط على زر التسجيل، فسيتم كذلك تصوير 
كل  في  حاسمًا  جزءًا  الشهود  يعد  المقابلة.  ُيجري  كشخص  ترتكبها  التي  األخطاء 
الرغم من  على   - غير سليم  ُتجرى بشكل  التي  المقابلة  تؤدي  أن  ويمكن  قضية، 
النوايا الحسنة للشخص الذي ُيجري المقابلة - إلى فقدان إمكانية الشاهد بشكل 
المزيد من المعلومات للمحققين والمحامين والمحاكم، األمر  نهائي على تقديم 

الذي ينتج عنه نتائج غير التي تسعى جاهدًا لتحقيقها.

االتساق: في كل مرة يروي الشاهد حادث ما، فإن إعادة سرده لتلك األحداث تتضمن 
تغييرات صغيرة وغير مقصودة، إذ من المستحيل سرد القصص بالطريقة ذاتها مرتين. إذا 
تم تسجيل مقابلة ما، ثم بعد مرور أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، ُطلب من الشخص 
بين  االتساق  عدم  أوجه  فإن  المحكمة،  أمام  شهادته  إدالء  المقابلة  معه  ُأجريت  الذي 
المقابلة المسجلة واإلفادة في المحكمة يمكن أن ُتقوض مصداقية الشاهد. هذا وفي 
بعض األحيان وعندما يدون الشخص الذي ُيجري المقابالت كل ما يقوله الشاهد تصبح 
عملية تحري صحة الرواية ومصداقية المعلومة امرًا أكثر صعوبة على المواجهة لتحديد 

من هو المسؤول عن أوجه عدم االتساق - الشخص الذي ُيجري المقابلة أم الشاهد.

المالحظات  أخذ  أن  إال  للخطر،  الشخص  تعّرض  قد  المقابالت  أن  رغم  السالمة: 
إفادته.  جانب  إلى  الشخص  اسم  عن  فقط  ُتفصح  المكتوبة  بالمقابلة  المتعلقة 
كما يتضمن ملف الفيديو وجه الشخص وصوته، مما يجعل التعرف عليه أسهل . 

تعنى  لمعلومات  تقديمهم  إزاء  االرتياح  بعدم  يشعرون  الناس  بعض  اإلي��ذاء:  معاودة 
بانتهاكات واقعة على حقوق اإلنسان عبر الفديو. وفي بعض الحاالت من الممكن أن يخلق 
ألم  إحياء مشاعر  أو يعيد  الكاميرا على الشاهد شعورًا بتدّخل مساحته الشخصية،  توجيه 
ومعاناة وتوليدًا لدى البعض من الشهود ممن قد تعّرضوا لصدمة شديدةاحساسًا بأنهم 
والمشاعر  المشاهد  استرجاع  ويعيدوا  األحداث  يسترجعوا شريط  حيث  جديد،  ضحايا من 
المؤلمة، و كما أن مشاهدتهم للمقابلة مجددًا قد تسبب لهم صدمة نفسية. وبالتالي 

وفي بعض المواطن قد يكون خيار كتابة اإلفادات انجعًال تفادي بعض تلك المخاطر.

من  حتى  أو  بمكان  الصعوبة  م��ن  يكون  ق��د  المسبقة”المستنيرة”:  الموافقة 
أعقاب  في  العمل  عند  “المستنيرة”  المسبقة  الموافقة  على  الحصول  االستحالة 
حادث يمس حقوق اإلنسان. إذا تعّذر عليك الحصول على الموافقة المستنيرة فإن 
أفضل ممارسة ُمتفق عليها دوليًا هي عدم تسجيل المقابلة. ومع ذلك، في حال 
إذا قررت تسجيل مقابلة ما دون الموافقة المستنيرة، فضع في اعتبارك أن التوثيق 
الخطي هو الخيار األفضل، وذلك ألن المخاطر األمنية قد تكون أقل إن تعذرت رؤية 
المزيد حول  أدناه لمعرفة  الخامس  الجزء  إلى  انظر  أو سماع صوته.  وجه الشخص 

الموافقة المسبقة “المستنيرة”، وما الذي يجب فعله عند تعّذر الحصول عليها.
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القائمة المرجعية: هل أضغط على زر التسجيل أم ال؟

قد يكون اتخاذ القرار بشأن تسجيل مقابلة ما على الكاميرا أمرًا ليس بسهاًل عمومًا. يجب عليك اتخاذ 
هذا القرار استنادًا إلى المعلومات التي تملكها حينها. من الناحية المثالية، عليك أن تكون قادرًا على 

اإلجابة ب�”نعم” قبل الضغط على زر التسجيل .

النعم

هل هناك أي أسباب تتعلق باملنارصة تدعو إىل تسجيل هذه اإلفادة إىل جانب 
األسباب اإلثباتية؟

هل يعد من األسهل لوجستياً تصوير اإلفادة بدالً من كتابتها؟

هل يعد تسجيل هوية الشخص )االسم أو الوجه أو الصوت( ترصّفاً آمناً؟

هل من املحتمل أن يوّفر الشخص معلومات ذات الصلة؟

للتحدث مع هذا  املتاحة  الوحيدة  الفرصة  تلك هي  تكون  أن  املرّجح  هل من 
الشخص؟

هل يعد لك هذا الشخص مبثابة شاهد ذي مصداقية وموثوق به؟

هل من املحتمل أن تؤدي املقابلة أمام الكامريا إىل تشجيع )بدالً من إعادة إيذاء( 
الشخص الذي يُديل بشهادته؟

هل ستنخفض احتاملية اإلدالء بشهادة مناقضة الحقاً؟

هل من املمكن الحصول عىل املوافقة املسبقة “املستنرية “ ؟
)انظر إىل التفاصيل أدناه(

هل لدي الوسائل الالزمة لحفظ تلك اللقطات بشكل آمن؟

للمزيد من
المعلومات

وملعرفة املزيد حول األدلة 

الرئيسية واألغراض األخرى 

ملقاطع الفيديو والتي تخدم 

جهود السعي لتحقيق املساءلة، 

راجع “كل ما يتعلق باألدلة” عىل 

موقعنا اإللكرتوين
ar.witness.org.
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الجزء الثالث
المبادئ والنصائح العملية

لتصوير المقابالت التمهيدية

تلك  يجرون  الذين  األشخاص  فإن  لذا  عفوي،  بشكل  الميدانية  التمهيدية  المقابالت  ُتجرى  ما  غالبًا 
المقابالت لن يكون لديهم الوقت لالستعداد بشكل تام. ومع ذلك، إذا كنت تقرأ هذا، فمن المحتمل 
أنك تسعى لجمع اإلفادات كجزء من عملك المتعلق بتوثيق حاالت حقوق اإلنسان. في مقابلة ميدانية 
عفوية، سيكون من الصعب تنفيذ كافة التوجيهات المذكورة هنا، ولكن ضع تلك المبادئ في اعتبارك 

لألوقات التي قد تجد فيها نفسك تسّجل في الميدان.

تستغرق المقابالت بعض الوقت، لذا قم بإجرائها لهدف ما: يمكن أن تستغرق المقابالت الكثير من 
الوقت، حتى ولو كانت مدة المقابلة الفعلية قصيرة. فاألمر يتطلب وقتًا لتحديد الشاهد ذو المصداقية 
والموثوق به، والعثور على مساحة مالئمة للتسجيل، والتحضير وطرح األسئلة، وغيرها. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن حفظ اللقطات وتنظيمها بعناية هو أمر مستنزف للوقت، فضاًل عن تدوين نص المقابلة 
ومراجعتها والتأكد من مالئمة المحتوى. عليك أن تتوخى النظرة االستراتيجية بشأن من ُتجري معهم 

المقابلة، وما إذا كان يجب القيام بذلك أمام الكاميرا أم بعيدًا عنها.

للخطر  محيطه  أو  عائلته  حياة  أو  الشخص  حياة  يعّرض  أن  الحقيقة  لقول  يمكن  األمنية:  اإلعتبارات 
الفادح، مما قد يؤثر على اإلجابات التي يقدمها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. كشخص ُيجري 
المقابلة، تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن الشخص الذي ُتجري معه المقابلة يدرك تمامًا تلك 

المخاطر، ويقّدم موافقة موّثقة.

التزام الموضوعية: ابذل قصارى جهدك بأن ال تسمح لمشاعرك الشخصية أن تظهر في المقابلة. ال 
ُتعرب عن مشاعرك تجاه إفادة الشخص الذي ُتجري معه المقابلة. قد تملك ردود فعل حادة على ما 
تسمعه ولكن من األفضل التعامل معها فيما بعد، بعيدًا عن الشخص الذي ُتجري معه المقابلة. إذا 
قمت باستخدام مترجم ما فاحرص على أن يفهم هذا المبدأ كذلك، وأن يضع جدول أعماله جانبًا عند 

قيامه بترجمة المحادثة.

السعي لتقّصي الحقائق: إذا كنت تسعى للتوثيق ألغراض المحاسبة، فال يتمثل دورك بإثبات صحة 
نظريتك حول ما حدث بل يكمن دورك في السماح للشهود بمشاركة آرائهم حول ما حدث حتى ولو 
تعارضت مع معتقداتك الشخصية. كل رأي سيساهم في االقتراب قدر اإلمكان من حقيقة ما حدث. 
إذا ما قمت بتصوير األدلة التي تشير إلى براءة شخص ما، فال تخف من ذلك األمر. فإن الهدف النهائي 
هو محاسبة أولئك المسؤولين عن الجرائم والتأكد من عدم اتهام األبرياء ظلمًا. باإلضافة إلى ذلك، 
إذا كانت لديك معلومات تدعم حجج جهة الدفاع فمن األفضل أن يعلم المحقق أو المحامي في وقت 
مبكر بشأن تلك األدلة لكي ال يتفاجئ ولكي يتسنى لهم إعداد ردود على تلك األدلة قبل الوصول إلى 

قاعة المحكمة.
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اتباع السرية في إجراء المقابالت: يجب على كل المقابالت بما في ذلك المقابالت التمهيدية الميدانية 
أن ُتجرى بشكل سري حيثما أمكن لكيال يؤثر األشخاص اآلخرين على المعلومات التي يقدمها الشهود، 

ولكي ال تؤثر تلك المعلومات على إفادات الشهود اآلخرين المحتملين.

مثال:
في حاالت العنف القائم على أساس النوع االجتماعي قد تقلل المرأة من شأن الحادث، أو حتى تنكره تمامًا 
إذا كان زوجها حاضرًا أثناء المقابلة أو إذا صّرح الشخص األول الذي ُتجرى معه المقابلة أن السيارة الفاّرة 
كانت حمراء اللون وصّرح الشخص الثاني الذي ُتجرى معه المقابلة أنها كانت زرقاء اللون فعندما يسمع 
الشاهد الثاني تلك اإلجابة بالمصادفة فقد يتملكه االرتياب بالذات، و يختلط عليه األمر حول كيفية اإلجابة.

التي  المعلومات  ُتعتبر  بالشهادة فقد  إذا تم منح مكافآت مقابل اإلدالء  أبدًا أي مكافآت:  ال تعرض 
يقدمها الشاهد غير جديرة بالثقة.

وفيما يلي أمثلة على المكافآت:
بتسهيل طلب  تعنى  خدمات  عرض  أو  التوطين،  إعادة  بخصوص  العون  تقديم  المالية،  المساعدات 

الحصول على تأشيرة سفر، أو توفير حماية للشهود.

تصّرف بشكل أخالقي: تجدر اإلشارة إلى أن السلوك األخالقي أثناء المقابالت يقع خارج عن نطاق هذا 
الدليل، نظرًا إلى الطبيعة المعقدة لهذا الموضوع وألنه يختلف من دولة ألخرى ومن ثقافة ألخرى، 
ولكن خالصة القول هي أنك عندما تقرر جمع اإلفادات من الضروري أن تلتزم بأعلى المعايير األخالقية 
تأثر مصداقية  التي جمعتها فضاًل عن  المعلومات  تتأثر موثوقية  الفشل في ذلك سوف  وفي حالة 

الشهود وسمعتك وسمعة أي منظمة تعمل معها.

اعتن بنفسك: في حين أنه يصعب غالبًا على الشاهد أن يعيد سرد قصة ما تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، فإنه 
من الممكن أن تشّكل أيضًا تلك المقابالت صعوبة من الناحية العاطفية ليس على الشهود فحسب بل وكذلك 

على األشخاص الذين يجرونها وعلى المترجمين على حد السواء . ال تتردد بطلب الدعم العاطفي عند الحاجة.

قم بأرشفة المقابلة: ضع في الحسبان أنه ومن باب المستحيل التأكد بشكل قطعي من قيمة المقابلة، 
فافعل ما بوسعك لتسجيل المقابالت التي تخطط فقط لحفظها واستخدامها في حماية حقوق اإلنسان. 
غالبًا ما يتحمل األشخاص الذين ُتجرى معهم المقابلة المخاطر لإلدالء بشهاداتهم. احترم هذا األمر قدر 

للمزيد مناستطاعتك وضع بعين االعتبار القيود العملية كتدابير األمن والسالمة وسعة التخزين الرقمي.
المعلومات

وملعرفة املزيد حول أرشفة 

مقاطع الفيديو، راجع “دليل 

النشطاء ألرشفة مقاطع الفيديو” 

عىل صفحتنا اإللكرتونية التالية
http://archiveguide.
witness.org/ar
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الجزء الرابع
إجراء المقابالت التمهيدية - قبل وأثناء وبعد

قبل
الخطوة 1: قم بتحضير المعّدات الخاصة بك

عادة ما يتم جمع المقابالت التمهيدية الميدانية في ظروف غير مثالية ولكن إن كنت تملك القليل من الوقت 
لتحضير المعّدات الخاصة بك مسبقًا فقم بما يلي قبل أن تذهب:

امسح أي معلومات على الكاميرا أو جهاز الهاتف المحمول )معلومات جهات االتصال، الملفات،   •
الصور، إلخ.( والتي ال ترغب بأن تقع مسؤولية حيازتها على عاتقك في حال مصادرتها . 

اشحن بطاريات الكاميرا أو الهاتف المحمول .   •
اضبط التاريخ والوقت والموقع المناسب على الكاميرا .  •

تأكد من وجود سعة كافية على بطاقات الذاكرة .  •
جّرب المعّدات لتتأكد من أنها تعمل بشكل جيد .   •

تدّرب على التصوير بتلك المعّدات لتتأكد من معرفتك الوافية بكيفية استخدامها، وأنه يمكنك   •
استخدامها بسهولة في الظروف الميدانية .

الخطوة 2: تعّرف على المخاطر األمنية واعمل على تقليصها
قّيم بدقة التداعيات األمنية المترتبة على إجراء مقابلة ما بالفيديو. وادرس بعناية كيف من الممكن أن يؤثر هذا 
عليك أو على األشخاص الذين ُتجري معهم المقابلة أو على بيئتهم المحيطة؟ تشاور مع الشخص الذي ُتجري 
معه المقابلة للمساعدة في تحديد المخاطر المحتملة والخيارات الممكنة للحد منها. هذا و قم بتوضيح وتوثيق 
المعلومات التي يرغب الشخص الذي ُتجري معه المقابلة ببقائها سرية . انظر في كيفية و مكان حفظ ملفات 
الفيديو والتوثيق بشكل آمن بعد المقابلة. هل ستقوم بتحميلها على خوادم آمنة من خالل االتصال المشّفر 

عبر اإلنترنت ثم بعد ذلك تقوم بحذف الملفات محليًا، أم ستعطي الملفات األصلية لحليف موثوق به؟

للشاهد  يمكن  أنه  واعلم  التصوير  عملية  الشاهد خالل  حاجة إلخفاء هوية  هناك  كان  إن  اعتبارك  في  ضع 
مجهول الهوية أن يقّدم معلومات أساسية ولكن قد تكون إفادته أقل قيمة في اإلثبات نتيجة لعدم الكشف 

عن هويته وذلك ألن المحقق ال يستطيع تقييم مصداقيته أو إجراء مقابلة الحقة معه.

الخطوة 3: بقدر اإلمكان اعرف ما الذي عليك أن تجمعه ولماذا .
مع التركيز على الهدف المرجو تحقيقه من إجراء المقابالت، قم بإعداد قائمة تتضمن موضوعات أو أسئلة 
المقابلة. إذا لم يكن لديك وقت إلعداد األسئلة فاعلم أنه عليك طرح أسئلة بخصوص السالمة إلى جانب 

أسئلة “من، ماذا، أين، متى، ولماذا”
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القائمة المرجعية:

أسئلة رئيسية أثناء المقابالت التمهيدية الميدانية
أدناه قائمة مرجعية تعنى باألسئلة الرئيسية التي يمكن طرحها أثناء إجراء مقابلة تمهيدية ميدانية:

يف  ترغب  إجراءات  أية  تواجهك؟ هل هناك  التي   - ُوجدت  إن   - األمنية  املخاوف  ما هي 
قد  التي  املخاطر  و/أو  تواجهك  قد  التي  املخاطر  للحد من  التصوير  بعد  أو  أثناء  اتخاذها 

تواجه مجتمعك؟

ما هو اسمك؟ يُرجى منك تهجئته.

هل لك أن تذكر يل تاريخ ووقت إجراء املقابلة وموقعها؟

يُرجى ذكر تاريخ ووقت وموقع الحدث الذي سوف تتكلم عنه.

هل ميكنك وصف ما حدث؟ كيف علمت بهذا؟

برأيك، كيف حدث ذلك؟ وملاذا تعتقد هذا؟

هل ميكن أن تخربين ملن حدث ذلك؟ كيف علمت بذلك؟

إذا كان لديك رأي حول سبب حدوث ذلك، هل ميكنك مشاركتنا وجهة نظرك؟ وعىل ماذا 
يستند رأيك؟

إن كان ذلك آمناً، فهل ميكنك أن تشاركنا أسامء ومعلومات اتصال ألي شخص آخر كان يف 
موقع الحدث أو ميلك معلومات عن ذلك الحدث؟

هل تعتقد أن هناك املزيد من الشهود الذين من املمكن أن نتحدث إليهم، أو هل هنالك أي 
دليل مادي ميكننا تصويره )مثل أرضار املمتلكات أو إصابات أو مناطق متأثرة أو آثار طلقات 

الرصاص أو تدهور يف حال البيئة(؟

هل ميكننا - أو أي شخص آخر من جانبنا- معاودة االتصال بك للمتابعة أو إلجراء مقابلة 
أكرث شمولية؟ إن كان الرد باإليجاب، ما هي أفضل وسيلة لالتصال بك؟ ما هو عنوانك ورقم 

هاتفك وعنوان بريدك اإللكرتوين وأي معلومات رئيسية أخرى للتواصل معك؟
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الخطوة 4: اجمع المواد المساندة مقدمًا
يمكن استخدام المواد المساندة إلنعاش ذاكرة الشخص الذي ُتجري معه المقابلة ولكن ليس للمطالبة 

بالحصول على إجابة معينة.

أمثلة:
الخرائط قد تساعد الشهود على تقديم تفاصيل أكثر دقة حول موقع حادثة ما.  •

صور عن أسلحة شائعة قد تساعدهم في تحديد السالح الذي قد ال يعرفونه باالسم.  •
تقويم للتواريخ قد يساعدهم في تذّكر التواريخ.  •

الخطوة 5: اختر الشهود
في الكثير من الحاالت يعتبر من المستحيل إجراء مقابلة مع كافة الشهود في حادث ما يتعلق بانتهاكات 
حقوق اإلنسان. عليك أن تنظر في نوع المعلومات التي تحاول جمعها والثغرات التي تحاول ملؤها عن 
األحرى  األشخاص  هم  ومن  المقابالت  إج��راء  من  بالغرض  مليًا  فكر  ثم  المعلومات.  تلك  جمع  طريق 
مقابلتهم، وبالتالي وعلى سبيل المثال: الشاهد الذي ُدمر جراء فقدانه لعائلته سيعيد في الغالب سرد 
األحداث التي جرت قبل وأثناء وبعد الهجوم، لكن من المحتمل أن ال يكون مؤهاًل لتقديم تفاصيل حول 
األسلحة التي اسُتخدمت، ومن ناحية أخرى الجار الذي خاض تدريبات عسكرية سيكون أفضل شخص إلجراء 
مقابلة بخصوص أنواع األسلحة الُمستخدمة. كذلك يجب النظر في عدد الشهود الذين عليك مقابلتهم 

للتأكد من المصداقية وللتعويض عن الشهود الذين قد يقدموا معلومات خاطئة أو غير واضحة.

الخطوة 6: اختر مكاناً آمناً وخاصاً ومفيداً إلجراء المقابلة
قدر اإلمكان، عليك أن تبحث عن مكان آمن وخاص و هادئ إلى حد معقول إلجراء المقابلة، قد يكون 
التي  الصور  فتلك  الحادث  وقوع  برؤية منطقة  أيضًا  للمشاهد  على مكان يسمح  العثور  المفيد  من 
ُتعرض في الخلفية وتلك األصوات من شأنها أن تثبت صحة إفادة الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة 
فعلى سبيل المثال: إذا كان الشاهد يتحدث عن قصف ما، بينما كان هذا القصف يجري بشكل مستمر 
فإن أصوات الضجيج التي ُتسمع في الخلفية من شأنها أن تثبت صحة إفادته. إذا كان الشاهد يتحدث 
عن إحراق متعمد لمصفاة تكرير النفط يمكن لمشاهدة و سماع الضجيج الناتج عن ألسنة اللهب في 
الخلفية أن يثبت صحة إفادته. خالصة القول هي أنه وبالرغم من وجود أصوات وصور عالية قد يعد 
هذا أمرًا جيدًا في بعض الظروف إال أنه قد يكون من األفضل التنازل عن الجودة العالية لتلك الصور 
لك  االختيار  هذا  تقدير  الشاهد. سيكون  إفادة  تدعم  أساسية  معلومات  تصوير  أجل  من  واألص��وات 

وحدك وفقًا لكل وضع وتبعًا لرغبتك بكيفية استخدام هذا الفيديو.
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 الخطوة 7: اختر الشخص الذي سُيجري المقابلة
إن أمكن ولدى تسجيل المقابلة، من المفيد أن يكون هناك شخصان ممن يشعر الشخص الذي ُتجرى 
عند  األسئلة.  لطرح  واآلخر  التقنية  الجوانب  مع  التعامل  مهمته  منهما  واحد   - بالراحة  المقابلة  معه 
اختيار الشخص الذي ُيجري المقابلة يجب مراعاة بعض العوامل والمتعلقة بجنسه وانتماءاته الثقافية 

والسياسية والدينية.

الخطوة 8: اجعل الشخص الذي ُتجري معه المقابلة يشعر بالراحة
إن كنت تسعى للحصول على شهادات وروايات صادقة، إحرص على خلق مساحة آمنة وبيئة مريحة 
لألفراد ليثقوا بك وبعملك. وبالتالي بادر بتقديم نفسك وقم بتوضيح عملك واألهداف التي تسعى 
ُيجري  الذي  للشخص  واسمح  المعلومات  ت��داول  بسرية  المتعلقة  الجوانب  كافة  اشرح   . لتحقيقها 

المقابلة معه بطرح األسئلة قبل البدء بها.
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عندما يكون التخطيط ممكنًا

على الرغم من أن الحاجة إلى إجراء العديد من المقابالت التمهيدية تنشأ بشكل غير متوقع، إال أنه ثمة 
أوقات يكون فيها التخطيط البسيط ممكنًا. فيما يلي بعض األمثلة للسيناريوهات التي يمكنك أن تضع 

من خاللها قائمة بموضوعات المقابلة قبل توجهك إلى الميدان.

االحتجاجات
أوبشكل  عنيف  نحو  على  الشرطة  تتصرف  أن  تتوقع  وكنت  ما  مجتمعك الحتجاج  أف��راد  إذا خطط 
مفرط، فقبل حدوث ذلك، يمكنك أن تخصص بعض الوقت من أجل وضع قائمة قصيرة تتضمن 
أسئلة ذات صلة والتي من شأنها أن تساعد في تسليط الضوء على ما حدث في حال وقوع العنف، 

نذكر على سبيل المثال:
هل تورط الضابط مع القوة المزعومة أثناء أوقات عمله أم ال؟  •

ماذا حدث في الفترة التي سبقت تلك المجابهة العنيفة؟  •
كيف وقع االعتداء؟  •

ماذا حدث في أعقاب الهجوم؟  •

االنتخابات
إذا كنت تقوم بتوثيق أحداث النتخابات ما وكان من المتوقع أن تكون مثيرة للجدل، فلعّلك ترغب بطرح 

بعض األسئلة على الشهود والتي من ضمنها:
كيف كان الوضع خالل الفترة التي سبقت االنتخابات وأثناء عملية التسجيل للتصويت؟  •

كيف كانت تجربتك في يوم االنتخابات، سواء في داخل مراكز االقتراع أو في خارجها؟  •
كيف كانت طبيعة تعامالتك مع مسؤولي االنتخابات؟  •

إذا كنت تعمل على توثيق حادث انتهاك معين أو على بناء قضية محددة، ففّكر في قراءة القسم التالي 
حول “التخطيط لجمع المعلومات” )هذا الموضوع متاح على موقعنا اإللكتروني ar.witness.org( وقم 

بإعداد مجموعة من األسئلة ذات الصلة قبل التوجه إلى الميدان لغرض التصوير.
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أثناء
الخطوة 1: احصل على الموافقة المسبقة “ المستنيرة” أمام الكاميرا

ُيجري معه  الذي  الشخص  أن  التأكد من  المصور في  “المستنيرة”: مسؤولية  المسبقة  الموافقة  تعني 
المقابلة يدرك ويفهم تمامًا اآلثار المحتملة على سالمته أو صالحه والتي قد تنجم عن الموافقة على إجراء 
المقابلة - وال سيما المقابلة التي ُتجرى أمام الكاميرا - وعن استخدامات تلك المقابلة في المستقبل فعلى 
سبيل المثال، إذا كنت ُتجري مقابلة ما مع شخص في قرية بعيدة تقع في المناطق الشمالية لروسيا حيث 
معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة قليلة وإمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت محدودة فعليك أن تبذل ما 
بوسعك لتشرح له كيف سيتم استخدام الفيديو ومن سيقوم بمشاهدته وما هي المخاطر المحتملة التي 

قد يتعرض لها هذا الشخص إذا ما تم نشر الفيديو على اإلنترنت أو أصبح في متناول الجمهور.

القاعدة المقبولة دوليًا هي أنه عند إجراء المقابالت - سواء أمام الكاميرا أم بعيدًا عنها- مع ضحايا وشهود 
حوادث انتهاكات حقوق اإلنسان فيجب الحصول على الموافقة المسبقة “ المستنيرة “ من الشخص 
الذي ُتجرى معه المقابلة. ومع ذلك ومن المعقول أن يستحيل على موثقي خطوط الجبهة الحصول 
على الموافقة المسبقة “ المستنيرة “ في خضم حادث ما يمس حقوق اإلنسان أو في أعقابه مباشرة.

نستطلع في الجزء الخامس التحديات المحيطة بالموافقة المسبقة “ المستنيرة “ واإلجراءات الواجب 
اتباعها في حال تعّذر الحصول عليها.

الخطوة 2: ضبط الصورة واإلضاءة والصوت
إن تصوير لقطات جيدة من حيث الصورة واإلضاءة والصوت يزيد من فرصة استخدامها في التحقيقات 

وفي وسائل اإلعالم وألغراض المناصرة و/أو لحفظها في السجل التاريخي.
  

ولكن من المهم أن ندرك احتمالية صعوبة التركيز على تلك الجوانب التقنية أثناء التصوير في موقع 
الحدث لحادث ما يمس حقوق اإلنسان.

 ابذل قصارى جهدك لمحاولة التصوير بشكل واضح صوتًا وصورة، لكي يتمكن المشاهدين من تحديد 
المتحدث والموقع بسهولة وفهم ما ُيقال. وضع في عين االعتبار أن تصوير المحتوى المفيد والمناسب 
هو أمر أكثر أهمية من تصوير لقطات مثالية من الناحية التقنية وبالتالي حتى اللقطات غير المثالية من 

الناحية التقنية قد تكون قّيمة نظرًا لمحتواها.

للمزيد من
المعلومات

وملعرفة املزيد حول أساليب 

استخدام الكامريا، الصوتيات 

واإلضاءة قم بزيارة صفحتنا 

اإللكرتونية التالية
ar.witness.org

خطتة جيدةخطتة سيئة
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الخطوة 3: أضف تعليقاً موضوعياً أمام الكاميرا
قم بتسجيل المعلومات التالية شفويًا أمام الكاميرا كلما أمكن ذلك وقبل إجراء المقابلة:

اسمك .  •
معلومات االتصال الخاصة بك .  •

تاريخ ووقت وموقع إجراء المقابلة .  •
موجز موضوعي مؤلف من جملة أو جملتين لوصف الحادث الذي ستناقشه مع الشاهد   •

.
موجز موضوعي مؤلف من جملة أو جملتين لوصف سبب إجراء المقابلة مع هذا الشخص   •

على وجه التحديد.

الخطوة 4: قم بطرح أسئلة المقابلة
قم بطرح األسئلة بغية طلب معلومات واقعية أساسية: األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها أثناء إجراء 
مقابلة ميدانية تتمحور أواًل حول السالمة، ثم حول مواضيع أخرى مثل “من، ماذا، أين، متى، ولماذا”.

قم بطرح أسئلة محايدة: تبعًا للحالة المعروضة أمامك، قد تحتاج إلى بدء المقابلة بطرح أسئلة محايدة 
وذلك لغرض بناء الثقة مع الشخص الذي ُتجري معه المقابلة وتعزيز شعوره بالراحة.

إليه  تتحدث  الذي  الشاهد  على  اطرح  لذا  األشخاص،  أوقات  مراعاة  عليك  مناسبة:  أسئلة  بطرح  قم 
األسئلة المناسبة فقط فعلى سبيل المثال، اسأل الساكن الذي ُطرد من مجتمعه أسئلة حول طريقة 
هدم منزله دون سابق إنذار أو حول التعويض الذي حصل أو لم يحصل عليه مقابل منزله. وقم بتحضير 
األسئلة التي تدور حول سبب طرد األشخاص اآلخرين من المجتمع، أو من هو المسؤول عن المنظمة 

المجتمعية، هل هو شخص من الداخل، أم هو الشخص الذي ينفذ عمليات اإلخالء تلك.

قم بطرح أسئلة ذات نهايات مفتوحة: بشكل عام، يجب أن تكون األسئلة التي تطرحها ذات نهايات 
و  المقابلة  ُتجري معه  الذي  الشخص  ردود مفّصلة من  على  الحصول  إلى  ذلك  إذ سيؤدي  مفتوحة 

تسمى تلك األسئلة باللغة اإلنجليزية بأسئلة “تي إي دي”، ومن األمثلة عليها:
أخبرني عن...  •
اشرح لي...  •
صف لي...  •

قم بطرح أسئلة إضافية: كذلك يمكنك المتابعة من خالل طرح المزيد من األسئلة حول كيفية 
معرفته ما إذا كانت اإلجابة التي يقدمها صحيحة أم ال. فعلى سبيل المثال إذا سألته: ما الوقت 
الذي انفجرت فيه السيارة المفخخة؟ فمن الجيد أن يتبع هذا السؤال أسئلة أخرى مثل: كيف عرفت 
كم كان الوقت حينها؟ وهذا ال يعني أنك ال ُتصّدق الشخص الذي ُتجري معه المقابلة بل ألن 
جميعنا نواجه صعوبة في تذّكر التفاصيل بشكل صحيح خالل المواقف الصعبة والمخيفة. األسئلة 

اإلضافية تساعد في توضيح ما يقوله الشخص وتعزز من مصداقيته.
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اعترف بوجود الحواجز الثقافية واللغوية: ومن من ضمنها حواجز تعزى لإلختالف في النوع االجتماعي، 
والِعرق، والجنسية، والجماعة الدينية، والحزب السياسي أو الطبقة االجتماعية واالقتصادية للشخص 
الذي ُيجري المقابلة أوالمترجم الشفوي إذ تم االستعانة به. من الممكن لكل هذه العوامل أن تؤثر 
الثقافية  القواعد والممارسات  إذا كنت تعمل ضمن فريق فكر في  الُمقدمة.  على نوعية اإلجابات 
واالخالقية التي يجب أن تكون مدروسة حول الشخص سوف ُيجري المقابلة وكيف يتم طرح األسئلة 

أمثلة:
في بعض األحيان يتم اإلشارة لعنصر الوقت بشكل مختلف من مكان آلخر، لذا ال يجب   •
عليك أن تسأل كم سنة مرت على وقوع الحادثة؟ بل عوضًا عن ذلك من األجدر أن تسأل 

كم موسم من مواسم حصاد األرز قد مر منذ وقوع الحادثة؟
باختالف البيئة المحيطة يختلف تعريف األسرة ومفهوم اإلشارة إليها وبالتالي بداًل من أن   •
تسأل كم عدد أفراد أسرتك؟من الممكن أن تطرح سؤااًل بدياًل كم عدد األشخاص الذين 

يأكلون من ِقدرك في كل مساء؟

تجنب األقاويل: كشخص يقوم بإجراء المقابالت يقع على عاتقك التأكد من إدراك الشخص الذي ُتجري 
معه المقابلة لكيفية تقديم المعلومات بشكل دقيق. اعمل مع الشهود لمساعدتهم في التمييز بين ما 
هو صحيح في نظرهم وبين األقاويل التي قد سمعوها من اآلخرين فحسب . بعبارة أخرى، ساعدهم 
في تمييز المعلومات المباشرة من المعلومات التي تم تزويدهم بها من جهة ثانية. إذا كان الشخص 
الذي ُتجرى معه المقابلة لم يَر أو يسمع شيئًا بنفسه، فما زال بإمكانه تقديم تلك المعلومات بقوله، 

“أنا لم أَر/أسمع هذا بنفسي، ولكن أخبرني ______ بحدوث_____”.

قم بحماية مصداقيتك ومصداقيتهم: أي مقابلة ُتجريها أمام الكاميرا قد تجد طريقها إلى العامة سواء 
بقصد أو بدونه، في حال وجود أي شكوك بأنك قد حاولت تلقين الحديث لشخص ما أو الضغط عليه 
ليتحدث فستصبح تلك اإلفادة موضع شك وقد تتعرض مصداقيتك للتشويه، لذلك عليك تفادي 

األسئلة االستدراجية واللجوء إلى األسئلة ذات النهايات المفتوحة عوضًا عن ذلك.

أمثلة:
أسئلة استدراجية: كم بلغ الحد األقصى لسرعة السيارة الحمراء عندما تخطت حدود السرعة   •

واصطدمت بالسيارة الرمادية؟
أسئلة ذات نهايات مفتوحة: كم كانت سرعة كال السيارتين عندما وقع الحادث؟  •
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النقاط الرئيسية:
األسئلة اإلضافية

يعتبرمن الممارسات السليمة في إجراء المقابالت إحاطة الشاهد علمًا وقبل الباشرة بالمقابلة بأنه وبعد 
كل إجابة يقدمها تقريبًا ستقوم بطرح عليه سؤااًل إضافيًا بهدف التوضيح والتعليل، مثال على ذلك “كيف 
علمت بهذا؟” وكيف علمت من الذي أصابه هذا؟” فلعل تلك األسئلة اإلضافية هي من أهم األسئلة 
التي يتم طرحها خالل المقابلة وذلك ألنها تدفع الشاهد للتفكير بعناية وتضع القصة في تسلسل زمني 

وتوفر معلومات مؤيدة الفادته. باختصار، األسئلة اإلضافية تجعل اإلفادة موثوقة بشكل أكبر.

ولكن قد ُيولد هذا النوع من األسئلة الشعور لدى الشاهد بالشك بقدراته على التذّكر أو بعدم الثقة، 
ولهذا السبب من المهم التأكد قبل البدء بعملية تسجيل المقابلة من أن الشاهد ُيدرك تمامًا أنك ال 
ُتشكك في مصداقيته الشخصية أو نزاهته أو قدرته على التذّكر، بل أنك تطرح تلك األسئلة ألن إجاباته 

التفصيلية ستزيد من قيمة إفادته.

مثال:
قل لي ما الذي رأيته عندما دخلت في المصنع للمرة األولى؟ سؤال: 

“رأيت قرابة 100 عامل، وكانوا جميعًا وعلى ما يبدو لي تحت سن ال�14 وكانت ظروف عملهم... جواب: 

هل قلت إنك رأيت قرابة 100 شخص وكانوا جميعًا وعلى ما يبدو تحت سن ال�14؟ سؤال إضافي: 

أجل، هذا صحيح. جواب: 

كيف قمت بحساب عدد األشخاص بشكل تقريبي؟ وما الذي دعاك ألن تعتقد أن سن العمال كان  أسئلة إضافية: 

أقل من 14؟

الخطوة 5: استمر بالتسجيل
تشغيل  إيقاف  المقابلة  ُتجري معه  الذي  الشخص  إذا طلب منك  إال  بشكل مستمر  المقابلة  تسجيل  حاول 
الكاميرا بشكل واضح وصريح. بشكل عام كلما كانت اللقطة مستمرة كلما كانت أكثر موثوقية، ولكن وفي حال 
احتياجك إليقاف التسجيل وألي سبب كان، ننصحك بأن تذكر على شريط التسجيل بأنك سنأخذ استراحة وقم 
بذكر الوقت بالشكل التالي: سنقوم اآلن بأخذ استراحة والوقت اآلن هو _____. ثم عند استئناف التصوير فمن 

المفيد أن تعيد ذكر الوقت والتاريخ والموقع وأن تقدم موجزًا مختصرًا عن السياق قبل إعادة البدء بالمقابلة.

الخطوة 6: قم بإجراء مقابلة مع شخص واحد في المرة الواحدة
يراعي  مكان  انتقاء  على  واح��رص  م��رة،  كل  في  واح��د  مع شخص  المقابلة  إلج��راء  بوسعك  ما  افعل 
خصوصية المقابلة بحيث ال يعطي فرصة للعابرين لسماع مضمون الحوار وذلك ليتسنى للشخص 

التحدث بصدق وصراحة أكبر وحتى ال يتأثر بإفادته األشخاص اآلخرين الذين سيتم لقائهم .

الخطوة 7: استمع بعناية
أكثر وعرفت  يتغير هدفك كلما استمعت  برحابة الصدر وسعة األفق، قد  كنت مستمعًا جيدًا وتمتع 
المقابلة. كن مرنًا، واجعل  ُتجري معه  الذي  الشخص  يقدمها  أن  التي يمكن  المعلومات  المزيد حول 
أسئلتك مالئمة عند الحاجة ومبنّية على اإلجابات المزودة واسمح للشخص الذي ُتجري معه المقابلة 

بأن يسرد لك الحقائق ذات الصلة بالموضوع بأسلوبه الخاص واحرص على عدم مقاطعته.

للمزيد من
المعلومات

ولالطاّلع عىل مثال بخصوص 

ما يجب تسجيله قبل املقابلة، 

راجع “إضافة معلومات أساسية”. 

وملعرفة كيفية تعزيز موثوقية 

اللقطات التي تصورها من خالل 

اتباع أساليب التصوير، قم بزيارة 

“تصوير مشاهد موثوقة” عىل 

موقعنا اإللكرتوين
ar.witness.org.
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الخطوة 8: قم بتصوير معلومات إضافية
إلى جانب اإلدالء باإلفادة، على األرجح أنك سترغب بتصوير المعلومات المرئية التي ُتثبت صحة أقوال 
ذلك الشخص، إذا كان الشاهد بصدد تقديم معلومات عن انفجار ما، فقم بتصوير موقع ذلك االنفجار. 
هذا وإذا كان الشاهد بصدد مناقشة إصاباته، فاسأله إن كان بمقدورك تصوير تلك اإلصابات، وإذا كان 
الشاهد بصدد مناقشة موضوع ما عن مقبرة جماعية، فقم بتصوير موقع تلك المقبرة، وفي حال رغبة 

الشاهد في التحدث عن معسكر عمل، فقم بتصوير ذلك المعسكر.

حاول أيضًا تصوير المعلومات المرئية التي قد ُتسهم في إثبات صحة تاريخ ووقت وموقع إجراء المقابلة. 
على سبيل المثال، يمكنك تصوير تفاصيل معينة مثل:

الوقت والتاريخ اللذين ُيعرضان على شاشة هاتفك الخاص.   •
زاوية أشعة الشمس بالنسبة لألفق أو الظالل.   •

َمعلمًا ثقافيًا أو طبيعيًا أو مبنى معروف.   •
يافطة في الشارع.   •

مؤشر لطقس اليوم.  •
األشجار أو النباتات المحيطة.  •
زوايا مختلفة لموقع المقابلة.  •

راجع قسم المراجع اإلضافية في نهاية هذا الدليل للمزيد من المعلومات حول جمع مصادر أخرى من 
األدلة لدعم إفادة الشهود، كالوثائق والصور الثابتة واألدلة المادية )أغلفة عيارات نارية، أسلحة، أشالء 

بشرية، مالبس، بقع دم، إلخ(.

الخطوة 9: اختم المقابلة
من الممارسات السليمة قبل إنهاء المقابلة

تفادى مناقشة أسوأ صدمة تعّرض لها الشاهد، خفف عنه حدة الصدمة من خالل تغيير   •
موضوع المحادثة إلى مواضيع يومية أو الحديث عن المستقبل .

امنح الشخص الذي ُتجري معه المقابلة فرصة لطرح أي سؤال عن المقابلة، وتأكد من   •
مغادرته وهو في حالة إيجابية.

اذكر وقت انتهاء المقابلة أمام الكاميرا.  •
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بعد
الخطوة 1: أعد النظر في إجراءات األمن والسالمة

بمجرد إيقافك لتشغيل الكاميرا وفي ضوء المعلومات التي أدلى بها الشخص الذي أجريت معه المقابلة 
قم بإحاطته بأية مخاطر محدقة، وضع خطة للتصدي ألية مخاطر إضافية ، مثال ذلك قم بإخفاء معالم 

هويته عن طريق استخدام أدوات التحرير التقنية.

الخطوة 2: ضع الخطوات الُمقبلة
إذا كانت لديك خطة قم بإحاطة الشخص الذي ُتجري معه المقابلة علمًا بمجريات األمور وبما سيحصل 
تباعًا. وفكر مليًا بالخطوات الواجب اتباعها بعد مرحلة اتمام المقابلة، وخذ قرارًا بترجمة خطتك لخطوات 

عملية كتسليم المقابلة إلى محقق، أو مشاركتها مع وسائل اإلعالم، أو نشرها عبر اإلنترنت.. إلخ. 

وال تغفل عن أية خطوات الحقة يجب متابعتها، واسأل نفسك سواء أعطاك الشخص الذي ُتجري معه 
أية  القيام بذلك وهل هناك  المقابلة معلومات عليك متابعتها وإذا كان األمر كذلك فما هي خطة 

إجراءات متابعة أخرى يمكنك تنفيذها بصورة واقعية؟

الخطوة 3: قدم الدعم على سبيل المتابعة
باعتبارك موثقًا في خطوط الجبهة األمامية، من المهم أن يكون لديك الموارد الالزمة لتقديم أية إجراءات 
الالزمة، احرص على عدم تقديم أي وعود. وال ترفع من سقف  الموارد  للمتابعة. وفي حال عدم توفر 
وبشكل  الممكن  من  كان  إذا  ذلك،  ومع  نوعها.  كان  أي  المقابلة  معه  ُتجري  الذي  الشخص  توقعات 
عملي تقديم معلومات حول الخيارات الممكنة لتوفير الدعم للشخص الذي ُتجري معه المقابلة أو تقديم 
المساعدات له فعليك نقل تلك المعلومات إليه، قد ترغب أيضًا بتزويده بمعلومات االتصال الخاصة بك.

الخطوة 4: لّخص المقابلة
على  الضوء  مسلطًا  المقابلة،  عن  موضوعيًا  خطيًا  موجزًا  بعمل  ننصحك  الميدان  من  عودتك  لدى 
رًا بأنه وغالبًا ما  المعلومات التي تعتقد أنها ذات صلة وأهمية، ومدّونًا ألسبابك ومالحظاتك ومتذكَّ

تكون أحاسيسك الغريزية صحيحة!
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الخطوة 5: قم بأرشفتها وحمايتها
قم بأرشفة اإلفادة وحمايتها من االستخدام بطرق غير ُمصرح بها. إذا كان األمر ممكنًا، ال تتردد بطلب 

المساعدة من المختصين للتأكد من حماية اللقطات ومن عدم وقوعه بأيدي آثمة.

الخطوة 6: تعّلم من تلك التجربة
تمّعن في تجربتك وحاول إدراك أبرز الدروس المستفادة والعبر التي قد تساعدك على تطوير جهودك 

الخاصة بإجراء المقابالت عند ذهابك إلى الميدان في المرة المقبلة.
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الجزء الخامس
الموافقة المسبقة “المستنيرة”

ما هي ريمترفقة ريمسبقة “ريمسونياة”؟
الموافقة المسبقة “ المستنيرة “ هي موافقة الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة بأن يتم تصويره، 

ويمكن الحصول عليها فقط بعد فهمه النقاط التالية بشكل تام:
الصفة التعريفية: من أنت .  •

األهداف: ما هو الغرض من المقابلة .  •
التوقعات: ما الذي تأمل تحقيقه من هذه المقابلة، وما ال يمكن تحقيقه .  •

المخاطر: ما هي مخاطر اإلدالء بالشهادة .  •
اآلليات: كيف وأين سيتم استخدام الفيديو .  •

الفئة المستهدفة: من سيشاهده .   •
الخصوصية: كيف ستحمي خصوصيته وأمانه .   •

اإلمكانات: ما يمكنك وما ال يمكنك تقديمه، فعلى سبيل المثال معظم موثقي خطوط   •
الجبهة ليسوا مؤهلين لتقديم العون بخصوص إعادة التوطين أو استمارات طلب التأشيرة 

أو األمور المالية أو حماية الشهود.

المعيار الُمتفق عليه دوليًا هو وجوب الحصول على الموافقة المسبقة “المستنيرة “ عند أخذ اإلفادة 
إما بشكل خطي أو عبر التسجيل الصوتي أو التصوير المرئي بالفيديو. وهذه توصية واضحة يدعمها هذا 
الدليل اإلرشادي الميداني. ولكن وفي بعض األحيان قد يكون من غير العملي - أو بل من المستحيل - 
اّتباع تلك التوصية في الميدان عند إجراء المقابلة التمهيدية وبناء عليه، سنناقش أواًل طريقة الحصول 
تعذر  عند  به  القيام  يمكن  ما  بشأن  موضوعًا  سنتناول  وتباعًا  “المستنيرة”،  المسبقة  الموافقة  على 

الحصول على الموافقة المسبقة “المستنيرة”.

مبادئ ريمترفقة ريمسبقة “ريمسونياة “ 
فهم  على  تساعدنا هذه  أساسية  مبادئ  أربعة  في  “المستنيرة”  المسبقة  “الموافقة  يتأصل مفهوم 
أمن  لحماية  والمنظمات  اإلنسان  حقوق  لموثقي  األخالقي  والواجب  للموافقة  القانوني  التعريف 

وسالمة وكرامة األشخاص الذين ُتجرى معهم المقابلة.

المطلوبة وغرض استخدامها  المعلومات  الحصول على  اإلفصاح: يجب توضيح هدف   •
توضيحًا تامًا وذلك من أجل حماية سالمة الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة ألقصى قدر 
ممكن والحفاظ على عالقة صادقة بين الشخص الذي يجري المقابلة والشخص الذي 

ُتجرى معه المقابلة.
الطوعية: يجب على الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة أن يعطيك اإلذن الستخدام المواد   •
ويحدد ما إذا كان يرغب بأن ُيذكر اسمه أم ال، وينبغي أن يتم ذلك في ظروف تسمح له 
بإعطاء موافقته بصورة طوعية فعلى سبيل المثال، ال ينبغي استخدام أساليب الترغيب 

أو الترهيب كإجباره عن طريق التعهد له بالدفع أو منح حماية إضافية.

للمزيد من
المعلومات

ولالطاّلع عىل أمثلة من سياسات 

ومناذج املوافقة املسبقة، قم بزيارة 

الصفحة اإللكرتونية التالية
bit.ly/Examples_
InformedConsent
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االستيعاب: يجب على الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة استيعاب اآلثار المترتبة عليها،   •
قد يكون هذا األمر معقدًا ال سيما إذا لم يفهم هذا الشخص تمامًا عملية النشر المعنية 
- فمثاًل قد تصل المقابلة إلى محكمة الجنايات الدولية وهنا يجب على الشخص الذي 
ُيجري المقابلة تحقيق التوازن من خالل تفادي التصرف بلطف ولكن في نفس الوقت 

حماية سالمة الشخص الذي ُيجري معه المقابلة.
الكفاءة: يجب أن يكون الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة قادرًا على االستيعاب التام   •
األف��راد  لدى  سيما  وال  األهمية،  بالغ  األم��ر  هذا  ويعد  مشاركته  على  المترتبة  لآلثار 
أو ممن عانوا صدمات نفسية  العقلية  أو من ذوي اإلعاقة  الُمستضعفين كاألطفال 

كبيرة )كالعنف الجنسي(.

يماذر لجب ريحصتل على ريمترفقة ريمسبقة؟
من الضروري الحصول على الموافقة المسبقة للوقوف على أن الشخص الذي ُتجرى معه المقابلة على 
علم بالعواقب الُمحتملة جراء موافقته على إجراء تلك المقابلة. إن التعرف على سيناريو أسوأ الحاالت 
يسمح للشخص الذي ُيجري المقابلة ولمن ُتجرى معه المقابلة بوضع خطة للحد من المخاطر التي تهدد 
أمنهما وسالمتهما، وكذلك أمن وسالمة كل من يحيط بهما. كما أن منح الموافقة المسبقة يبعث 
على احترام مبدأ الوكالة الخاص بحقوق اإلنسان ويسمح للشخص الذي ُتجرى معه المقابلة على اتخاذ 

قرار للتفويض بمنح المقابلة أم عدم منحها.



29

صتلا
ريو

ar.witness.org
الفيديو كدليل: تصوير المقابالت األولية، اإلصدار رقم 1.0

القائمة المرجعية:

الحصول على الموافقة المسبقة “ المستنيرة “- قبل التصوير

يمكن توثيق الموافقة المسبقة “ المستنيرة “ خطيًا أو أمام الكاميرا أو كالهما ومن الُمستحسن أن 
يتم توثيق اإلعراب عن الموافقة أمام الكاميرا وذلك لضمان عدم فصل دليل الموافقة واالشتراطات 

األمنية الهامة عن اللقطات.

القائمة المرجعية أدناه هي عبارة عن دليل إرشادي لتوثيق الموافقة المسبقة “المستنيرة” أمام الكاميرا، 
قم بتعديل تلك القائمة المرجعية:

لتلبية المتطلبات القانونية المحددة في البلد الذي يجري فيه التصوير .  •
الحترام الممارسات الثقافية واالعتبارات األخالقية في المنطقة .  •

إذا اقتضت الحاجة، حسب الحالة على أرض الواقع.  •

قبل البدء باملقابلة - ابدأ بإجراء محادثة بعيداً عن الكامريا لتتأكد من أن الشخص 
الذي تُجري معه املقابلة يفهم ما ييل:

من هو املصور والطاقم وما هي مهامك.

الغرض من املقابلة.

ملاذا سُيطلب منه باستمرار رشح إجاباته.

اآلثار املرتتبة عىل التحدث علناً.

َمن ِمن املمكن أن يشاهد رشيط الفيديو.

كيف سيتم استخدام الفيديو ونرشه.

أنه قد يُطلب من الشخص الذي تُجرى معه املقابلة إجراء مقابلة أكرث تفصيالً أو - 
يف بعض الحاالت - اإلدالء بشهادته أمام املحكمة.

أن املشاركة طوعية.

أنه لن يتم منح أية مكافآت.

أنه باستطاعته إلغاء موافقته أثناء املقابلة وميكن حذف مقطع الفيديو عىل الفور 
وأنه إن ألغى موافقته بعد املقابلة فإن الواقع اللوجستي والقانوين قد يجعل حذف 

الشهادة أمراً مستحيالً.
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القائمة المرجعية:

الحصول على الموافقة المسبقة “المستنيرة “ - أثناء التصوير

أمام الكامريا - واآلن، انظر إىل الكامريا وقبل طرح أسئلة حول الحادثة، قم بطرح األسئلة التالية:

إن كان الوضع األمني يسمح بذلك، فرُيجى أن تذكر لنا اسمك وتاريخ إجراء هذه املقابلة وموقعها.

يُرجى رشح ما نقوم به بأسلوبك الخاص.

هل ميكنك أن تخربين من قد يشاهد الفيديو وكيف سيتم نرشه؟

هل ميكننا إظهار وجهك واستخدام اسمك الحقيقي وصوتك يف هذا الفيديو؟

هل يوجد هناك قيود أخرى يجب علينا معرفتها قبل استخدام هذه املقابلة ونرشها؟

هل أنت عىل علم بأن مشاركتك يف هذه املقابلة طوعية، وأنه ميكنك االمتناع عن إجابة أي سؤال 
وإيقاف عملية التصوير يف أي وقت من أجل طرح األسئلة أو أخذ فرتة اسرتاحة أو اإليقاف التام؟

هل متت إحاطتك علامً بأنه لن يتم منح أية مكافآت مقابل اإلدالء بشهادتك وأنه ال ميكننا املساعدة 
بخصوص توفري أية خدمات تابعة؟

هل تم إبالغك أنه قد يتعني عليك تخصيص بعض الوقت إلجراء مقابلة إضافية وأكرث تفصيالً؟

هل تم إبالغك بأنه من املحتمل أن يتم استدعاؤك لإلدالء بشهادتك أمام املحكمة إذا ما انطبق 
استدعاء  إن سيتم  ما  الجزم  عليك  فإنه يصعب  الجبهة،  يف خطوط  موثِّقاً  )باعتبارك  عليك ذلك؟ 
الشخص لإلدالء بشهادته أمام املحكمة أم ال، ومع ذلك إن كنت تعتقد بأن هذا ما قد يؤول إليه 

الحال، فكن صادقاً حيال ذلك(.

هل توافق عىل أن يتم استخدام املقابلة بالطريقة التي تناقشنا حولها؟
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في حال تعذر ريحصتل على ريمترفقة ريمسبقة “ريمسونياة “
أخذ  عند   “ “المستنيرة  المسبقة  الموافقة  على  الحصول  وجوب  دوليًا  عليها  الُمتفق  الممارسة 
اإلفادة، إما خطيًا أو عبر التسجيل الصوتي أو أمام الكاميرا. ولكن الحصول على الموافقة المسبقة 
حتى  أو   - عملي  غير  أمرًا  أعاله  الموصوفة  العملية  إتمام  يكون  وقد  وقتًا،  يتطلب   “ “المستنيرة 
محفوفًا بالمخاطر - وذلك ألنك وببساطة ال تملك الوقت الكافي لتوضيح كل شيء وال سيما في 
خضم أو في أعقاب احتجاج ما أو غارة جوية أو إخالء قسري أو في يوم االنتخابات أو عندما يكون 

الشخص بصدد التهجير.

يتخذه  أن  يمكن ألحد  قرار ال  تامة هو  الحصول على موافقة مستنيرة  اإلف��ادة دون  قرار تصوير  يعد 
سواك. بناءًا على المعلومات المتاحة لديك في ذلك الوقت ضع في اعتبارك أنك إذا قررت تسجيل 

عند قرب انتهاء املقابلة - ومع استمرار الكامريا بالتسجيل قم بطرح األسئلة التالية عىل الشخص الذي تُجري معه املقابلة:

هل ترغب بإجراء أية تعديالت أو إضافة أية معلومات إضافية؟

هل كانت هناك أي تهديدات أو وعود أو دوافع أثّرت عىل إجاباتك؟

هل البيان الذي أدليَته صحيحاً عىل حد ما تعرفه أو تتذكره؟

هل لديك أية مخاوف تتعلق بالسالمة حيال ما أدلْيت به؟

إن اقتىض األمر، ما هي أفضل طريقة للتواصل معك؟

قم بتوثيق وحفظ اللقطات بشكل سليم ويف مكان آمن.

حّدد إن كنت مهتم بنرش تلك اللقطات، وإن قررت ذلك، قم بتحديد مع من ومتى وكيف ستشاركها؟

وإن دعت الحاجة وتوفرت لك السبل، ال ترتدد عن تقديم معلومات اتصال خاصة مبستشار ما أو 
مبزود خدمات لدعم الضحايا.

بعد اإلنتهاء املقابلة - ومع إيقاف تشغيل الكامريا، يجب مراعاة ما ييل:

القائمة المرجعية:

الحصول على الموافقة المسبقة “ المستنيرة “ - اختتام التصوير
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مقابلة ما دون الحصول على موافقة مستنيرة فأنت ُملزم أيضًا بحماية السالمة الجسدية للشخص 
الذي ُتجري معه المقابلة، فضاًل عن حماية خصوصيته وكرامته بقدر ما تستطيع لكيال ُيصاب بأي ضرر 

جراء إجرائه لتلك المقابلة.

 “ “المستنيرة  المسبقة  الموافقة  الحصول على  عندما تجد نفسك في موقف حيث يستحيل عليك 
للشخص، فعلى األقل ينبغي عليك طرح األسئلة التالية على الشخص الذي ُتجري معه المقابلة:

ما هي المخاوف األمنية - إن ُوجدت - التي تواجهك؟  •
هل هناك أية إجراءات ترغب في اتخاذها أثناء أو بعد تصويرك، للحد من المخاطر التي قد   •

تواجهك و/أو قد تواجه مجتمعك؟

أي  تسجيل  وقبل  تام،  بشكل  “المستنيرة”  المسبقة  الموافقة  على  الحصول  عملية  إتمام  تعّذر  عند 
إفادة، يجب إعادة النظر في األسئلة ذاتها التي سألتها لنفسك عندما قررت ما إذا كنت ستصور المقابلة 
أمام الكاميرا أم ستوثقها خطيًا، وذلك للبحث عن أكبر قدر ممكن من اإلشارات الُمشار إليها في عمود 

اإلجابة ب�”نعم”..

القائمة المرجعية:
لجمع مقابلة ما عند تعّذر الحصول على الموافقة المسبقة “المستنير ة“؟

هل يعد تسجيل هوية الشخص )االسم أو الوجه أو الصوت( ترصّفاً آمناً؟

إذا كانت اإلجابة سلبية، فهل لديك القدرة الكافية عىل التخفيف من حدة مخاطر السالمة؟

هل لديك وسيلة لتأمني خصوصية الشخص الذي تُجري معه املقابلة؟

هل من املحتمل أن يؤدي اإلدالء بالشهادة إىل تشجيع )بدالً من إعادة إيذاء( الشخص الذي يُديل بشهادته؟

هل من املرّجح أن تكون تلك هي الفرصة الوحيدة املتاحة للتحدث مع هذا الشخص؟

هل هناك احتامل كبري أن يوّفر الشخص الذي تُجري معه املقابلة معلومات ذات الصلة؟

هل متلك الوسائل الالزمة لحفظ تلك اللقطات بشكل آمن؟

النعم
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النقاط الرئيسية

الموافقة المسبقة “المستنيرة“:
مقابالت تمهيدية وما يقابلها من مقابالت شاملة

باعتبارك موثقًا في خطوط الجبهة األمامية فإنك ستقوم بإجراء مقابالت تمهيدية ميدانية فقط، 
عن  وافيًا  شرحًا  تقديم  المستحيل  من  أو  العملي  غير  من  يكون  ما  غالبًا  الميدانية  الظروف  في 
الذين ُتجرى معهم المقابلة، أو الحصول أيضًا على  الموافقة المسبقة “المستنيرة “ لألشخاص 
موافقتهم، على الرغم من أن هذا ال يعد مثاليًا إال أنه الواقع . عليك النظر في القائمة المرجعية 
أعاله عندما تقرر الضغط على زر التسجيل دون الحصول على موافقة مستنيرة كاملة. على األقل، 

اسأل عن المخاوف المتعلقة بالسالمة.

إذا كنت تود استخدام المقابالت الشاملة إما ألغراض حشد التأييد والمناصرة أو ألغراض التحقيق، 
فستحتاج إلى تنفيذ عملية الحصول على الموافقة المسبقة “المستنيرة “ الموضحة هنا تنفيذًا 

تامًا، وتعديلها إن لزم األمر وبحسب حالتك.
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المراجع اإلضافية
مارجع حتل إجارء ريمقابالت ريشاملة

دليل إلجراء المقابالت مع الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع   •
االجتماعي. ويتنس.

https://ar.witness.org/portfolio_page/guide-to-interviewing-survivors
إجراء المقابالت، ويتنس.  •

https://ar.witness.org/portfolio_page/conducting-interviews/
إخفاء الهويات في المقابالت، ويتنس.  •

https://ar.witness.org/portfolio_page/interviews-concealing-identity/ 

مارجع حتل إجارء مقابالت عن حقتق رإلنسان وأغارض ريمناصاة رإلعالمية

تقتضي الممارسات الدولية الُفضلى أنه يجب استناد كافة المقابالت االستقصائية لألغراض العامة أو 
الخاصة على “نموذج السالم” الذي وضعته سلطات الشرطة البريطانية في عام 1994، وتم تبنّيه من 

ِقبل المنظمات حول العالم.

يمكنك معرفة المزيد عن ذلك عبر اإلنترنت، وفيما يلي بعض المراجع لتبدأ بها:
ُكتب من قبل ديرموت جروم. يقدم  التحقيقات بخصوص حقوق اإلنسان”  “كتيب عن   •
الفصل السابع لمحة عامة عن كيفية إجراء كل من المقابالت التمهيدية والشاملة. متاح 

على شبكة اإلنترنت من خالل متاجر الكتب المختلفة.
القانون  المدربين”.  غير  األوائ��ل  للمستجيبين  كتيب  اإلنسان:  حقوق  انتهاكات  “توثيق   •

الدولي العام والسياسة العامة. سيصدر قريبًا.
http://publicinternationallawandpolicygroup.org/     

http://.ف��ول��ك برنادوت  أكاديمية  الدولية”.  الجنائية  التحقيقات  مساعدة  عن  “كتيب   •
www.mediafire.com/view/h8dk2hknoa7begr/ICL_FOLKE_Handbook_

Assisting_Intl_Criminal_Investigations.pdf
ح��االت  ف��ي  الجنسي  العنف  ب��ش��أن  والتحقيق  التوثيق  ع��ن  ال��دول��ي  “ال��ب��روت��وك��ول   •
http://www.mediafire.com/ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة الخارجية  وزارة  ال��ث��ان��ي.  ال��ج��زء  ال��ن��زاع”، 

view/2ixoeq82jrbekml/PSVI_protocol_Documentation_of_SGBV.pdf

منظمات تتفا دوررت تدرلبية مهنية

.)IICI( معهد التحقيقات الجنائية الدولية
http://www.iici.info/

.)iIIRG( فريق البحوث المعني بإجراء المقابالت االستقصائية الدولية
http://www.iiirg.org/training/
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مارجع أخاى

“جعل الصدمة الثانوية مسألة رئيسية: دراسة عن شهود عيان وسائل اإلعالم والصدمة   •
غير المباشرة على خط الجبهة الرقمي”. مركز شهود عيان وسائل اإلعالم.

http://eyewitnessmediahub.com/research/vicarious-trauma
https://archiveguide.witness.org/ar .دليل النشطاء ألرشفة الفيديو. ويتنس  •

مالحظات رينهالة

1 “كتيب عن التحقيقات بخصوص حقوق اإلنسان” ُكتب من قبل ديرموت جروم.
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تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا

قم بطباعة رألدية رإلرشادلة ريمصغاة أدناه
ورحملها معك يسهتية رياجتع إييها.


