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لمن 
يوّجه هذا 

الدليل؟

للمهنييــن  الدليــل  هــذا  يوّجــه 
يتعاملــون  الذيــن  والمهنيــات 
ــار  ــا اإلّتج ــع ضحاي ــرة م ــة مباش بصف
أو  الشــهود  مــع  أو  باألشــخاص 
ــن  ــخاص الذي ــن األش ــم م ــع غيره م
)عائلــة  بالموضــوع  عالقــة  لهــم 
ويجــرون  المبلــغ...(،  الضحيــة، 
مقابــالت معهــم فــي إطــار التعهــد 

. تهــم ضعيا بو

المصطلحــات  تختلــف  ولئــن 
المســتخدمة مــن متعّهــد إلــى آخــر، 
»المحادثــة«        عبــارات  تســتعمل  إذ 
»الّلقــاء«،  »الحــوار«،  »الســماع«، 
واحــد  الهــدف  فــإّن  »المقابلــة«... 
تمكــن  ثقــة  عالقــة  بنــاء  وهــو  
معلومــات  علــى  الحصــول  مــن 

كافيــة  وإيضاحــات  ومعطيــات 
علــى   - جهــة  مــن   - تســاعد 
الحصــول علــى عناصــر تمكــن مــن 
الضحيــة  مســتغلي  علــى  التعــرف 
و- مــن جهــة أخــرى - تضمــن حســن 
ــخيص  ــن تش ــة م ــا بداي ــد به الّتعه
واالجتماعيــة  النفســية  حالتهــا 
ســاعة مقابلتهــا وصــوال إلى اســداء 
الخدمــات المتاحــة لهــا، بمــا يضمــن 
والجســدي  النفســي  تعافيهــا 
وحمايــة  ادماجهــا  وإعــادة 
الشــخصية  ومعطياتهــا  حرمتهــا 
والمحافظــة علــى حياتهــا الخاصــة. 
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الهدف 
من هذا 
الدليل؟

ــه  يهــدف الدليــل إلــى ارشــاد وتوجي
المهنييــن والمهنيــات المتعامليــن 
اإلتجــار  ضحايــا  مــع  والمتعامــالت 
باألشــخاص إلــى تقنيــات مقابلتهــم 
ــذي  ــي ال ــاء األّول ــالل اللق ــة خ وخاص
يعــّد الخطــوة األولــى واألساســية 

للّتعــرف عليهــم كضحايــا. 

كمــا يمّكنهــم )هــن( مــن المبــادئ 
والمهنيــة  الســلوكية  والقواعــد 
بهــا  والّتقيــد  احترامهــا  الواجــب 
إلــى  إضافــة  المقابلــة.  إلنجــاح 
المعــارف  )هــن(  اكســابهم 
للحصــول  الضروريــة  والمهــارات 
والمعطيــات  المعلومــات  علــى 
الوضعيــة  لتقديــر  الكافيــة 
وإرشــاد وتوجيــه وإحالــة الضحيــة 

ومســاعدتها علــى الّتمتــع بمجمــوع 
التــي خّولهــا  الحقــوق والخدمــات 
ســهلة  بطريقــة  القانــون  لهــا 
وميّســرة، وبنــاء علــى مشــاركتها 
اّتخــاذ قــرار مســتنير فــي كل  فــي 
بحمايــة  المتعلقــة  المســائل 
الشــخصية  ومعطياتهــا  حياتهــا 
النفســي  تعافيهــا  وضمــان 

 . ي لجســد ا و
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I
تعريف 

المقابلة 
والهدف منها
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1•تعريف المقابلة
شــخصين  بيــن  لقــاء  هــي  المقابلــة 
وجــه لوجــه فــي مــكان معيــن ولفتــرة 
زمنيــة معينــة بغايــة الحصــول علــى 
معلومــات محــّددة مرتبطــة بالجريمــة 
حــول  وااللتبــاس  الغمــوض  إلزالــة 
بعــض المســائل المتعلقــة بارتكابها1. 

)ة(  القائــم  يكــون  أن  يمكــن 
بلــة لمقا با

•مأمور ضابطة عدلية
•طبيب

•مندوب حماية الطفولة
•متفقد شغل

•عون رعاية اجتماعية
•أخصائي نفسي

فــي  األّول  الطــرف  )وهــي(  وهــو   
الثانــي  الطــرف  ويكــون  المقابلــة، 
غيرهــم  أو  الّشــاهد  أو  الّضحيــة 
الذيــن لهــم عالقــة  مــن األشــخاص 
ــوع.  ــرة بالموض ــر مباش ــرة أو غي مباش

المقابلــة  يحضــر  أن  ويمكــن  هــذا 
)أو(  و  كالمترجــم  أخــرى  أطــراف 
ــات  ــد ثق ــي و )أو( أح ــي النفس األخصائ
الضحيــة تبعــا لخصوصيــة كل وضعيــة.

2•الهدف من المقابلة
هــو  األّوليــة  المقابلــة  مــن  الغــرض 
أســباب  هنــاك  كانــت  إذا  مــا  تحديــد 
وجيهــة لالعتقــاد بــأّن الشــخص الــذي 
ضحيــة  هــو  المقابلــة  معــه  أجريــت 
ــد  ــب تزوي ــك يج ــخاص. لذل ــار باألش إّتج
المعلومــات  بجميــع  الشــخص  ذلــك 
علــى  الحصــول  مــن  ســتمّكنه  التــي 
قــرار  واّتخــاذ  والمســاعدة  الّدعــم 
بــه  ســيقوم  مــا  بشــأن  مســتنير 
ــه  مســتقبال )بقطــع النظــر عــن تعاون
والقضــاء(.   األمــن  أجهــزة  مــع  ال  أم 

الّتعــرف  أو  الضحايــا  رصــد  بمجــرد 
عليهــم، فــإّن الطريقــة األكثــر شــيوًعا 
واألفضــل للحصــول علــى معلومــات 
بقــدر  والعمــل  مقابلتهــم  هــي 
وضمــان  طمأنتهــم  علــى  اإلمــكان 
لخطــر  تعريضهــم  وعــدم  حمايتهــم 
المقابلــة  إجــراء  فعــدم  إضافــي. 
ــودة  ــى ج ــر عل ــد يؤث ــح ق ــكل صحي بش
ودّقــة المعلومــات المقّدمــة. لذلــك 
ــداد  ــة اإلع ــم بالمقابل ــى القائ ــب عل يج
ــاك  ــا إذا كان هن ــد م ــا وتحدي ــد له الجّي
خطــر ملــّم علــى الطــرف المقابــل أو 
عالقــة  لهــم  آخريــن  أشــخاص  علــى 

بــه.  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة 

قضايــا  فــي  الجنائــي  »التحقيــق  الدويــكات  فايــز  مهنــد   1  
2012 فــي  صــدر   .  65 ص  بالبشــر«  االتجــار 
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II
ممّيزات 

القائم )ة( 
بالمقابلة
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القدرة على
 االستماع
 واإلنصات

الجّيد

 مكتسب
 لمهارات
الّتواصل

 الهدوء
 وضبط
النفس

الّتعاطف

 القدرة على
التركيز

 دقة
المالحظة

الحرفية

االنفتاح

احترام اآلخرالموضوعية

 تلقي تدريب
 خصوصي

 لالستجابة
 بشكل مناسب

 لالحتياجات الفردية
وقدرات الضحايا

 هذا ويعتبر التكوين التخصصي مسألة بالغة األهمية في تطوير
 مهارات وكفايات القائم )ة( بالمقابلة باإلضافة إلى قدراته

ومهاراته الذاتية والمهنية التي يكتسبها بالخبرة
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III
المبادئ والقواعد 

السلوكية والمهنية 
إلجراء المقابلة
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الضحايــا  الّتمييــز: بمعاملــة  1•عــدم 
تمييــز  ودون  المســاواة  قــدم  علــى 
أو  الجنســية  أو  الجنــس  علــى  مبنــي 
العــرق  أو  الديــن  أو  اللغــة  أو  اللــون 
المســتوى  أو  المهنــة  أو  الســن  أو 
االجتماعــي أو االقتصــادي أو االنتمــاء 
أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي 
أو  االجتماعــي  أو  القومــي  األصــل  أو 
الثــروة أو النســب أو الهويــة الجندريــة 
ــية أو  ــص الجنس ــوالت والخصائ أو المي

غيرهــا مــن األســباب.

والموضوعيــة:  بالحيــاد  3•االلتــزام 
واالبتعــاد عــن االنطباعــات والتأويــالت 
ــادي  ــبقة وتف ــخصية واآلراء المس الش
وصــم الضحيــة واّتخــاذ موقــف ســلبي 
تجاههــا وخاصــة إذا كانــت مســتغلة 
فــي مجــال الجنــس والدعــارة اعتبــارا 

ــائدة. ــالق الس ــك باألخ ــاس ذل لمس

بمعاملــة  واالحتــرام:  2•الكرامــة 
الضحايــا بكرامــة واحتــرام وتقديــر علــى 

اختالفهــم.

المعطيــات  علــى  4•المحافظــة 
ســرية  بضمــان  الشــخصية: 
المتحصــل  والمعطيــات  المعلومــات 
القائــم  لعلــم  بلغــت  التــي  أو  عليهــا 
المتعلقــة  وخاصــة  بالمقابلــة  )ة( 
للضحيــة  الشــخصية  بالمعطيــات 
أو  الشــهود  أو  عائلتهــا  أفــراد  أو 
ــمولين  ــخاص المش ــن األش ــم م غيره

. يــة لحما با
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الثقافيــة  الخصوصيــة  6•مراعــاة 
واللغويــة والّدينيــة واتخــاذ اإلجراءات 
المناســبة لتقليصهــا. كاالســتناد علــى 
مترجميــن محلفيــن أو ثقــات تطلبهــم 
بعــض  وتفهــم  احتــرام  الضحيــة، 
ــة  ــعائر الديني ــد والش ــادات والتقالي الع
التــي تتمســك بهــم الضحيــة )توقيــت 

ويــوم الصــالة...(

بعــدم  والمصداقيــة:  7•الصــدق 
كاذبــة  وعــود  تقديــم  أو  المغالطــة 
عــن  الّتكتــم  أو  بهــا  اإللتــزام  وعــدم 
مســائل تهــّم الضحيــة أو اتخــاذ قرارات 

استشــاراتها. ودون  عنهــا  عوضــا 

8•احتــرام واجــب اإلنجــاد القانونــي: 
الحــاالت  فــي  العاجــل  بالّتدخــل 
الــذي  الملــّم  والخطــر  المســتعجلة 
وســالمتها  الضحيــة  حيــاة  يمــس 
الجســدية والمعنويــة )تهديــد بالقتــل، 

شــديد...(  عنــف 

التواصــل  قواعــد  9•احتــرام 
اإليجابــي: باإلنصــات الجيــد والســليم 
ونبــرات  الجســد  لغــة  واســتخدام 
الشــفوية  غيــر  والرســائل  الصــوت 

 . ئمــة لمال ا

المقابــل:  جنــس  10•اختيــار 
جنــس  حــول  الضحيــة  باستشــارة 
الــذي ســيقوم بمقابلتهــا واالســتجابة 
لذلــك فــي حــدود اإلمكانيــات البشــرية 
اإلمــكان  قــدر  العمــل  مــع  المتاحــة. 
علــى تشــريك العناصــر النســائية فــي 
اجــراء المقابــالت مــع الضحايــا النســاء 

بالخصــوص.  واألطفــال 

11•اإللمــام بالتشــريعات الوطنيــة 
ذات الصلــة وبالمبــادئ التوجيهيــة 
االتصــال  وبنقــاط  المهنيــة 
والهيــاكل المتدخلــة فــي المجــال: 
علــى غــرار القانون عدد 61 لســنة 2016 
باألشــخاص  االتجــار  بمنــع  المتعلــق 
ومكافحتــه، قانــون األجانــب، قانــون 
الوطنيــة  الهيئــة  مهــام  الشــغل...، 

باألشــخاص... االتجــار  لمكافحــة 

االجتماعــي  الّنــوع  5•مراعــاة 
مــا  وخاصــة  الخصوصيــة:  واحتــرام 
ــاء  ــة بالنس ــات الخاص ــق بالمتطلب يتعل
والفتيــات أو األشــخاص الذيــن لهــم 
أو  ميــوالت  أو  جندريــة  هويــة  )ن( 

مختلفــة. جنســية  خصائــص 
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IV
توجيهات واعتبارات 

أّولية عند اجراء 
المقابلة
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باحتــرام   : الصريحــة  1•الموافقــة 
بجميــع  واعالمهــا  الضحيــة  إرادة 
الممكــن  وبالتدابيــر  التعهــد  مراحــل 
اتخاذهــا لفائدتهــا ضمانــا التخــاذ قــرار 

ومســتقل. واع 

علــى  بالعمــل   : الّداعمــة  5•البيئــة 
وجســدًيا  عاطفًيــا  آمنــة  بيئــة  خلــق 
واّتخــاذ  لإلفصــاح  أساســية  كركيــزة 

الضحايــا. قبــل  مــن  القــرار 

مثــال: كّلمــا حضــر المقابلــة أشــخاص 
تخشــاهم  أو  فيهــم  مرغــوب  غيــر 
الضحيــة )نتيجــة الســلطة األدبيــة أو 
المعنويــة أو النفــوذ...( كانــت ظــروف 
المقابلــة غيــر مالئمــة لإلفصــاح عــن 
المعلومــات المفيــدة التي ســتقدمها. 

فــي حيــن أن وجــود شــخص محــل ثقــة 
ــا  ــيخلق ظروف ــا س ــن قبله ــرام م واحت
أكثــر أريحيــة وسيســاهم فــي إنجــاح 

ــد. ــكل جّي ــة بش المقابل

 لكــن يجــب فــي هــذه الحالــة الّتيّقــن 
اختارتــه  الــذي  الشــخص  أّن  مــن 
الضحيــة، باعتبــاره محــل ثقــة لديهــا، 
يمكــن أن يكــون مســتغلها )خاصــة 
إذا كان شــخصا مؤثــرا أو تربطهــا بــه 

قرابــة(.    أو  حــب  عالقــة 

تخصيــص   : والمــكان  2•الّزمــان 
المناســب  والمــكان  الكافــي  الوقــت 
آمــن  لحــوار  أساســيان  عنصــران 

الضحيــة. مــع  وفّعــال  وأخالقــي 

3•الّتعافــي أواًل : تعافــي كل ضحيــة 
ــط  ــي الضغ ــك ال ينبغ ــة، لذل ــي أولوّي ه
ــث  ــى الحدي ــم عل ــا أو حّثه ــى الضحاي عل
عــن تجربــة أو حــدث أو واقعــة حتــى 
يكونــوا مســتعدين للقيــام بذلــك وهــو 
مــا جعــل القانــون يمكنهــم مــن فتــرة 
قابلــة  شــهر  لمــدة  وتعافــي  تفكيــر 

ــر. ــهر آخ ــد ش للتمدي

4•تقليــص قيــود الوقــت : بالّســعي 
الزمنيــة  والقيــود  الضغــوط  إلزالــة 
لدعــم اّتخــاذ القــرار الطوعــي وتقليــص 
والســماح  الّناجيــن،  علــى  الضغــط 
لهــم بروايــة قصتهــم بالطريقــة التــي 

يريدونهــا.
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والّســرية  الخصوصيــة  6•احتــرام 
خــالل: مــن  المقابلــة:  أثنــاء 

•اختيــار مــكان خــاص وآمــن وســّري 
مــع  )بالتشــاور  المقابلــة  إلجــراء 

ذلــك(  أمكــن  كلمــا  الضحيــة 
•تجنــب اجــراء المقابلــة بالمــكان الــذي 
تــّم فيــه اســتغالل الضحيــة أو الــذي 

ــتغل.  ــه المس ــد ب يتواج
أثنــاء  التشــويش  عناصــر  •تفــادي 
أو  الهاتــف  كاســتعمال  المقابلــة 
أشــخاص  دخــول  أو  الحــوار  قطــع 
آخريــن بالمــكان أو وجــود ضوضــاء... 

بمعاملــة  الضــرر:  الحــاق  7•عــدم 
توجــد  التــي  الحالــة  حســب  الضحيــة 
النفســي  وضعهــا  ومراعــاة  عليهــا 
إذا  أولــى  بدرجــة  ســالمتها  وضمــان 

خطــر. فــي  كانــت 

8•الســامة واألمــن: ويتعلــق األمــر 
بتقييــم المخاطــر الجســدية والنفســية 
حمايتهــا  يتســنى  حتــى  للضحيــة 
وضمــان أمنهــا وســالمتها. لذلك يجب 

تحديــد جملــة مــن النقــاط أهمهــا: 
بالخطــر  المشــمولين  •األشــخاص 
عليهــا،  التعــرف  تــم  التــي  )الضحيــة 
الضحايــا الذيــن مــا زالــوا تحــت ســيطرة 
المتاجريــن بهــم، أفــراد عائلــة الضحيــة، 

الشــهود...(. أقاربهــا، 
•نوعيــة المخاطــر المهــددة للضحية أو 
المشــمولين بالحمايــة )انتقــام، تهديــد 
وترهيــب، عنــف، هرســلة، اكــراه مــادي 

أو معنــوي...(.
ــل  ــواء بالتدخ ــه س ــام ب ــب القي ــا يج •م
المعنيــة  الجهــات  اعــالم  أو  المباشــر 
اإلتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  )الهيئــة 
باألشــخاص، األمــن، القضــاء، منــدوب 

الطفولــة...(. حمايــة 
ــر  ــات المخاط ــر أو درج ــتوى الخط •مس
)خطــر ملــم، تهديــد فقــط( ويمكــن 
درجــة  مــن  للمخاطــر  ســلم  تحديــد 
إلــى عالــي2. إلــى متوســط  منخفــض 

ــة الّشــاملة لتحليــل  ــة تقييــم المخاطــر هــي العملّي 2 عملّي
وتقييــم المخاطــر اّلتــي يمكــن الّتعريــف عنهــا مــن خــالل 
الّنقــاط التاليــة: تحديــد األحــداث المســتقبلّية المحتملــة الّتــي 
ــة  ــكات والبيئ ــخاص، الممتل ــى األش ــلبا عل ــر س ــن أن تؤّث يمك
المحيطــة. مــن ثــّم يتــّم تفنيدهــا وتصنيفهــا لدراســة وتحليــل 
ــئلة  ــق بأس ــر تتعّل ــد المخاط ــدة. إّن تحدي ــى ح ــال عل كل احتم

ــذي يمكــن أن يحــدث ولمــاذا؟ تقييــم المخاطــر:  1 - مــا اّل
2 -ما هي النتائج المحتملة؟

3 - ما هو احتمال حدوثها في المستقبل؟
الّنتائــج  تخفيــف  شــأنها  مــن  اّلتــي  العوامــل  هــي  مــا   -  4

المخاطــر؟ حــدوث  احتمالّيــة  تقليــل  أو  المحتملــة 
5 - هــل يمكــن تحّمــل درجــة الخطــر وقبولهــا، وهــل تتطّلــب 

إجــراءات محــّددة لمعالجتهــا؟

ــي  ــرق الت ــن الط ــد م ــاك العدي ــورة هن ــة الخط ــد درج *تحدي
أبســطها  لكــن  الخطــر  درجــة  تقييــم  بواســطتها  يمكــن 
عاليــة  بأنهــا  الخطــر  درجــة  وصــف  هــو  فاعلّيــة  وأكثرهــا 
جــّدا، عاليــة، متوّســطة، منخفضــة و منخفضــة جــدًّا وفقــًا 
للخصائــص الّتاليــة:  1 - تأثيــر الخطــر يمكــن تحديــده باالعتمــاد 

ــر. ــم الخط ــى حج عل
ــى  ــاد عل ــده باالعتم ــن تحدي ــر ويمك ــدوث الخط ــال ح 2 -احتم

ــرة التعــّرض للخطــر.  تكــرار فت
3 -كفــاءة وأهلّيــة الّشــخص المعــّرض للخطــر .-4 درجــة 

الموجــودة.  واإلرشــاد  اإلشــراف 
ــه عالــي، متوّســط أو  ــر واالحتمــال بأن ــف كل مــن الّتأثي ويصًن

ــض   منخف
https://ar.wikipe- ــا، الموســوعة الحــرة  المصــدر: ويكيبيدي

/dia.org/wiki
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9•التقليص من عدد األشخاص: 
عــدد  مــن  اإلمــكان  قــدر  بالتقليــص 
األشــخاص الحاضريــن أثنــاء المقابلــة 
إلــى الحــد األدنــى الضــروري، مــع احتــرام 
جميــع  وفــي  المســتنير.  اختيارهــم 
ــة  ــار أهمي ــن االعتب ــذ بعي ــاالت يؤخ الح
ــة  ــالل المقابل ــرى خ ــراف أخ ــور أط حض
أو  المترجــم  أو  النفســي  كاألخصائــي 
الولــي القانونــي أو أحــد ثقــات الضحيــة.
وإذا كان هنــاك أكثــر مــن ضحيــة يحّبــذ 
ــدة،  ــى ح ــم عل ــى كل منه ــتماع إل االس
إذ يمكــن أن يكــون مــن بينهــم مــن 
كأن  اإلتجــار  عمليــة  فــي  الضالعيــن 
تكــون الفتيات الموجــودة بالمجموعة 
أو  االســتقطاب  بعمليــة  تقــوم 
أن  شــأنه  مــن  مــا  وهــو  المراقبــة. 
يؤثــر علــى تصريحــات الضحيــة )التكتــم 
الوقائــع،  أو  المعلومــات  بعــض  عــن 
التأثــر  المغالطــة،  الخــوف،  الصمــت، 

أخــرى...(  أطــراف  بأقــوال 

ال  للمقابلــة:  الجيــد  12•التحضيــر 
يجــب التركيــز علــى عــدد المقابــالت مــع 
ــا.  ــى جودته ــرص عل ــدر الح ــا بق الضحاي
ــة  ــة واألولوي ــالء األهمي ــب إي ــك يج لذل
لخلــق بيئــة آمنــة وداعمــة مــع التركيــز 
بيــن  التفاعــل  ونجاعــة  جــودة  علــى 
أطــراف المقابلــة مــع تقديــر تناســب 
زمــن طلــب المعلومــات مــن الضحيــة. 
فــإذا لــم يتســّن اجــراء المقابلــة بأمــان 
أعــاله،  المذكــورة  للقواعــد  ووفًقــا 
الحــق  وقــت  إلــى  ذلــك  ارجــاء  يجــب 
واتخــاذ قــرار مشــترك حــول الموعــد 

القــادم ضمانــا ألريحيــة الضحيــة.

ال  الكّمّيــة:  مــن  أكثــر  11•الجــودة 
يجــب التركيــز علــى عــدد المقابــالت مــع 
ــا.  ــى جودته ــرص عل ــدر الح ــا بق الضحاي
ــة  ــة واألولوي ــالء األهمي ــب إي ــك يج لذل
لخلــق بيئــة آمنــة وداعمــة مــع التركيــز 
بيــن  التفاعــل  ونجاعــة  جــودة  علــى 

أطــراف المقابلــة.

ــّررت  ــة: إذا ق ــار الضحي ــرام خي 10•احت
ــة. ــة المقابل عــدم مواصل
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13•الوعــي بالصدمــات والعمــل على 
الحــّد منهــا : بالّتــدرب علــى الّتعــرف 
واالنهيــار  الصدمــات  عالمــات  علــى 
وتقليــل اآلثــار الصادمــة المحتملة أثناء 
الخطــوات  واتخــاذ  المقابلــة،  اجــراء 
فــي  الضحيــة  لمســاعدة  األساســية 
تدخــل  )طلــب  ذلــك  حــدوث  صــورة 
يجــب  كمــا  للمختصيــن(.  اســتعجالي 
ــن  ــد م ــى الح ــكان عل ــدر اإلم ــل ق العم
المقابــالت المتعــددة التــي يمكــن أن 
أن  ويمكــن  إضافيــة  صدمــة  تســّبب 
ــر  ــر مّتســقة أو غي تخلــق تســجيالت غي
ــر علــى حقــوق  دقيقــة، ويمكــن أن تؤّث
الضحايــا بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى 

أو اإلنصــاف. العدالــة 

بإعــالم  المعلومــات:  14•مشــاركة 
مشــاركة  إمكانيــة  حــول  الضحيــة 
التــي  التســجيالت  أو  المعلومــات 
فاعلــة  جهــات  مــع  معهــا  أجريــت 
موثوقــة أخــرى، وذلــك بغايــة تجّنــب 
الممكــن  المقابــالت  ازدواجيــة 
تلــك  قبــل  مــن  معهــا  اجراؤهــا 
لمزيــد  تعّرضهــا  ولتفــادي  الجهــات 
األخــرى.  المخاطــر  أو  الصدمــات  مــن 
تخضــع  أن  يجــب  المجــال  هــذا  وفــي 
لتقييــم  للمعلومــات  مشــاركة  أي 
ولموافقــة  جهــة  مــن  المخاطــر 

أخــرى. جهــة  مــن  الضحيــة 

15•المقابات الّسابقة:  
بالســعي لمعرفــة ما إذا كانــت الضحية 
قــد تمــت مقابلتهــا مــن قبــل جهــات 
أخــرى حــول نفــس الموضــوع. وفــي 
صــورة اإليجــاب العمــل علــى الحصــول 
علــى تلــك التســجيالت واســتخدامها 
وفــي  ســماعها.  إعــادة  مــن  بــداًل 
ــة  ــب موافق ــب طل ــاالت يج ــع الح جمي
الضحيــة مــرة أخــرى قبــل البــدء فــي أي 

مقابلــة.

16•التقليص من عدد األشخاص: 
المتابعــة وإعــادة التقييــم: باإلضافــة 
بدايــة  فــي  المخاطــر  تقييــم  إلــى 
المقابلــة، يجــب إعــادة تقييم المســائل 
المتعلقــة بأمــن الضحيــة والمخاطــر 
ال  تهددهــا،  أن  يمكــن  التــي  األخــرى 
ورفاهيتهــا  الخاصــة  حياتهــا  ســيما 
ثغــرات  فــأي  النفســية.  وحالتهــا 
فــي الفهــم والتواصــل وأي ضغــوط 
لمواصلــة  الضحيــة  علــى  تمــارس 
ــى  ــلبا عل ــر س ــد تؤّث ــا ق ــة معه المقابل

ونجاعتهــا. جودتهــا 
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بالّتواصــل   : الّتخاطــب  17•لغــة 
مــع  تفهمهــا  بلغــة  الضحيــة  مــع 
ــيتها  ــها وجنس ــّنها وجنس ــاة س مراع
الثقافــي  وموروثهــا  وقدراتهــا 
تكــون  أن  فضــروري   ... واالجتماعــي 
ــة  ــة وواضح ــا مفهوم ــة معه المحادث
القــرار  اتخــاذ  لهــا  يتســنى  حتــى 

. لمســتنير ا

 : اآلمنــة  المقابلــة  20•هيكليــة 
بالعمــل علــى إجــراء المقابلــة فــي بيئــة 
آمنــة وتراعــي النــوع االجتماعــي. مــع 
ــياق  ــي س ــخاص ف ــار باألش ــع االّتج وض
تجــارب أوســع وأعمــق، وذلــك بعــدم 
التركيــز فقــط علــى التفاصيــل المعلنــة 
عانــت  والتــي  الضحيــة  قبــل  مــن 
ــي  ــق ف ــى الّتعم ــرص عل ــل الح ــا، ب منه
والمعلومــات  المعطيــات  اســتخراج 
مــن  بهــا  المصــرح  وغيــر  الدقيقــة 
قبلهــا بخصــوص جميــع مــا تعرضــت 

لــه مــن إيــذاء نفســي أو مــادي. 

وفهــم  وضــوح  مــن  18•الّتأكــد 
الخطــاب: وذلــك بالّتأكــد مــن فهــم 
الّضحيــة بشــكل كاٍف وإبــالغ مــا ترغــب 
فــي قولــه بصفــة واضحــة ودقيقــة. 
مــع الحــرص علــى توّفــر هذا المســتوى 
بيــن طرفــي المقابلــة  الّتواصــل  مــن 

فــي كل مرحلــة مــن مراحلهــا.

قــدر  بالّســعي   : 19•االســتمرارية 
األشــخاص  تغييــر  لعــدم  اإلمــكان 
والحفــاظ  الضحايــا  مــع  للتواصــل 
واألريحيــة،  الثقــة  مســتويات  علــى 
التــي  االنعكاســات  مــن  والتقليــص 
ــن  ــي القائمي ــر ف ــن التغيي ــأ ع ــد تنش ق

. بلــة لمقا با
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21•األسئلة المفتوحة:  
ــذ اســتخدام أســئلة مفتوحــة عنــد  يحّب
اجــراء المقابلــة والعمــل علــى تعديــل 
الوضعيــة  حســب  ونبرتهــا  وتيرتهــا 
اســتعمال  أن  ذلــك  الضحيــة.  وحالــة 
التوجيهيــة  أو  المغلقــة  األســئلة 
يمكــن أن تؤّثــر ســلبا علــى المســتجوب 
يتــم  التــي  المعلومــات  دقــة  وعلــى 
جمعهــا بهــذه الطريقــة. مــع إبقــاء 
مــن  النــوع  هــذا  توجيــه  إمكانيــة 
االســتثنائية  الحــاالت  فــي  األســئلة 

فقــط. والقصــوى 

22•التحضير إلحالة الضحية: 
المعلومــات  لتقديــم  باالســتعداد 
القانونيــة  بالمســاعدة  المتعلقــة 
وتســهيل  والصحيــة  واالجتماعيــة 
الهيــاكل  علــى  الضحيــة  إحالــة 
لمتطلباتهــا  اســتجابة  المختصــة 
قريبــة  أو  والمتأكــدة  االســتعجالية 

المــدى. ومتوســطة 

23•ختم المقابلة بأمان: 
إلغــالق  الكافــي  الوقــت  باّتخــاذ 
وإلعــادة  وعنايــة،  بأمــان  المقابلــة 
الضحيــة إلــى الزمــن الحاضــر وشــكرها 
لســماعها  وقــت  تخصيــص  علــى 
وشــجاعتها فــي ســرد قصتهــا. مــع 
االتفــاق معهــا علــى طريقــة االتصــال 

وضعيتهــا. ومتابعــة  بهــا 



23

ماحظة:

إذا كان القائــم بالمقابلــة تابــع إلحــدى 
)أجهــزة  القانــون  انفــاذ  ســلطات 
األمــن أو القضــاء( يتعّيــن عليــه إضافة 

ــى:  ــعي إل ــره، الس ــبق ذك ــا س لم

العنايــة واالحتــرام للضحيــة  •اظهــار 
األفــكار  وتفنيــد  الخــوف  إلزاحــة 
المســبقة التــي يمكــن أن تكــون لديهــا 

والقضــاء. الشــرطة  أجهــزة  حــول 
•اســتخدام عبــارات مطمئنــة للتأكيــد 
علــى أنهــم يســعون إلــى مســاعدتها 
ــل  ــن أج ــا م ــا أو تتبعه ــس إيقافه ولي
وضعيتهــا غيــر القانونيــة فــي بعــض 

األحيــان.
نظامــي  وليــس  مدنــي  زي  •ارتــداء 
والطمأنــة  األريحيــة  مــن  جــو  لخلــق 

. للضحيــة
•االســتعانة بمترجــم لغــات أو إشــارات 
حاملــة  أو  أجنبيــة  الضحيــة  كانــت  إذا 
إلعاقــة لتيســير التواصــل معهــا بلغــة 

ــة.  ــة وواضح مفهوم
•تجنــب تشــريك معــارف أو مرافقــي 
الضحيــة الذيــن يمكــن أن يكــون مــن 
بينهــم أحــد المتاجريــن أو الوســطاء 
الضحيــة  علــى  تأثيــر  لهــم  الذيــن 
اجــراء  أثنــاء  النفســي  واســتقرارها 

بلــة.  المقا
مــع  جزئيــة  مقابلــة  اجــراء  •إمكانيــة 
عمــل  خطــة  وضــع  ثــم  الضحيــة، 
أخصائــي  بحضــور  أطــول  لمقابلــة 
ــق  ــت الح ــي وق ــي ف ــي أو اجتماع نفس
إذا كانــت وضعيتهــا الحاليــة ال تســمح.
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V
مراحل

اجراء المقابلة
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1•المرحلة األولى افتتاح المقابلة:

الهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو خلــق 
الضحيــة  فيــه  تشــعر  مالئــم  إطــار 
لســرد  وبالثقــة  الكافــي  باألمــن 
يمكــن  اإلطــار  هــذا  وفــي  قصتهــا. 

جزئيــن: علــى  المقابلــة  افتتــاح 
•المقدمة:

-استقبال الضحية 
-إفساح المجال لها بالجلوس 

أنــت؟  مــن  بالنفــس:  -التعريــف 
. مهنتــك

والغايــة  المقابلــة  أســباب  -شــرح 
منهــا

o تقديم المساعدة للضحية
الحاليــة  وضعيتهــا  تشــخيص   o
ــادي  ــي والم ــم النفس ــم الدع لتقدي

لهــا واالجتماعــي 
o الحصــول علــى معلومــات حــول 
المســتغل أو الشــبكة االجراميــة

o توجيهها إلى مسدي الخدمات
oاالتفــاق علــى اللغــة التــي ســيتم 

اســتخدامها
والتأكد من أن الضحية تفهمها.

ومحاولــة  الثقــة  وبنــاء  •الطمأنــة   
الخــوف: حاجــز  كســر 

بالمقابلــة  )ة(  للقائــم  أّن  -توضيــح 
القضايــا  مــن  النــوع  هــذا  فــي  خبــرة 
أشــخاًصا  )ت(  قابــل  )هــا(  وأنــه 
فــي  مشــابهة  وضعيــات  يواجهــون 

مناســبات. عــدة 
ومطمئنــة  هادئــة  نبــرة  -اســتخدام 
توحــي بّتفهــم الوضعيــة مــع تجّنــب 

الحديــث. فــي  الســرعة 
واآلنيــة  األوليــة  االحتياجــات  -تحديــد 
للضحيــة )شــعور بألــم، عطــش، جــوع، 
ــدر  ــا بق ــتجابة له ــوف...( واالس ــرد، خ ب
ــاس،  ــام، لب ــاء، طع ــر م ــكان )توفي اإلم

دواء...(. 
-التركيــز علــى الوضــع الحالــي للضحيــة 
ــر  ــذي تم ــع ال ــدث والوض ــا يح ــم م بفه

ــد. ــه فــي تلــك اللحظــة بالتحدي ب
-التأكيــد علــى أّن القائــم )ة( بالمقابلــة 
باإلمــكان  وأنــه  خدمتهــا  فــي 
مســاعدتها وحمايتهــا كّلمــا احتاجــت 

لذلــك.
القيــام  علــى  الضحيــة  وافقــت  -إذا 
ــا  ــال له ــاح المج ــب إفس ــة يج بالمقابل
مقاطعتهــا  وعــدم  قصتهــا  لســرد 
واحتــرم فتــرات الصمــت التــي تّتخذهــا.
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2•المرحلة الثانية: توفير 
المعلومات: بالمشاركة والّتوضيح

تتعلــق هــذه المرحلــة بتمكيــن الّضحيــة 
مــن المعلومــات الضروريــة مــن خــالل:

•شــرح وتوضيــح المراحــل التــي ســيتم 
اتباعهــا خــالل هــذا اللقــاء.

ــرح  ــادة ط ــب إع ــة طل ــح إمكاني • توضي
ــا أو  ــدم فهمه ــورة ع ــي ص ــئلة ف األس
تأجيــل المقابلــة إلــى وقــت الحــق إذا 
تعــّذر عليهــا مواصلــة ســرد الوقائــع 
لســبب أو آلخــر )تعــب، صدمــة نفســية، 

خــوف، اضطــراب، عــدم تذّكــر...( 
حمايــة  فــي  بحقهــا  •اعالمهــا 
معطياتهــا الشــخصية وعــدم تداولهــا 
بيــن الجهــات الرســمية إال بموافقتهــا.
•التأكيــد علــى اّتخــاذ التدابيــر الكفيلــة 

بضمــان ســرية المقابلــة.
باإلمكانيــات  البدايــة  منــذ  •إبالغهــا 
المتاحــة لهــا )الخدمــات التــي يمكنهــا 

ــة  ــاكل المتدخل ــا والهي ــول عليه الحص
فــي الشــأن(. 

•مســاعدتها علــى اّتخــاذ قــرار مســتنير 
وعــن وعــي وإدراك ودرايــة بشــأن مــا 
الجريمــة  عــن  )اإلبــالغ  بــه  ســتقوم 
وتتبــع الجنــاة، التقــدم بطلــب للحصــول 
علــى إقامــة وقتيــة إذا كانــت أجنبيــة، 
إلــى  الطوعيــة  العــودة  فــي  الرغبــة 
بلدهــا، التمتــع بالخدمــات الصحيــة...( 
الضغــط  أو  التأثيــر  محاولــة  ودون 

عليهــا. 
كانــت  إذا  مــا  حــول  •استفســارها 
هنــاك أشــياء تزعجهــا وماهــي تلــك 

أكثــر؟ تقلقهــا  التــي 
أو  )لغــات  المترجــم  دور  •شــرح 
أو  النفســي  األخصائــي  أو  إشــارات( 
االجتماعــي أو غيرهــم مــن األشــخاص 
المقابلــة.  يحضــروا  أن  يمكــن  الذيــن 
•عــدم وعدهــا بوعــود ال يمكــن الوفــاء 

. بها
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3•المرحلة الثالثة:
 جمع المعلومات والّتحليل: 

هــو  المرحلــة  هــذه  مــن  الغــرض 
أســباب  هنــاك  كانــت  إذا  مــا  تحديــد 
الشــخص  بــأن  لالعتقــاد  وجيهــة 
إلــى  حاجتــه  وتقديــر  لالّتجــار،  ضحيــة 
يتولــى  وهنــا  الفوريــة.  المســاعدة 
التــي  المعلومــات  مراجعــة  المقابــل 
المقابلــة  أثنــاء  عليهــا  الحصــول  تــم 
أو  تناقضــات  هنــاك  كانــت  إن  ومــا 
فــي  استرســال  عــدم  أو  تضــارب 
يجــب  كمــا  بهــا  المدلــى  التصريحــات 
للحديــث  لهــا  المجــال  فســح  عليــه 
يجادلهــا  أن  دون  مسترســلة  بصفــة 
أو يســتوقفها أو يشــكك فــي صحــة 
أقوالهــا. مــع امكانيــة طــرح أســئلة 
اســترجاع  علــى  تســاعد  مفتوحــة 
ــول  ــرة للحص ــيط الذاك ــداث وتنش األح

أدّق.  معلومــات  علــى 
يتــم  أن  يحّبــذ  المرحلــة  هــذه  وفــي 
إلقــاء األســئلة مــن العــام إلــى الخــاص 
تفاصيــل  علــى  التركيــز  إلــى  وصــوال 
الواقعــة وتوضيــح بعــض النقــاط مــن 

خــالل:
أن  شــأنه  مــن  مــا  كل  عــن  •البحــث 

يســاعد علــى الوصــول إلــى الحقيقــة 
الدالــة علــى وجــود  وكل المؤشــرات 

تهديــد أو خطــر علــى الضحيــة.
•مســاعدتها علــى الّتذكــر وعلــى ســرد 
مــا تعّرضــت إليــه باتبــاع تسلســل زمنــي 
إلــى  بدايــة مــن اســتقطابها وصــوال 

ــة. ــا الحالي وضعيته
معهــا  والتفاعــل  الجّيــد  •اإلنصــات 
ترويــه  وبمــا  بهــا  االهتمــام  وإبــداء 
حــول قّصتهــا وعــدم التشــكيك فــي 

بهــا. االســتهانة  أو  تصريحاتهــا 
النفســية  حالتهــا  •متابعــة 
وانطباعاتهــا الســلوكية أثنــاء اجــراء 
الضــرورة  عنــد  وتدوينهــا  المقابلــة 
التــي  األهميــة  األمــر  وإعطــاء 
ــون  ــن أن يك ــك يمك ــتحقها ألّن ذل تس

المقابلــة.  إلكمــال  حاجــزا 
إلــى  أّدت  التــي  العناصــر  •اســتخراج 
وصــول الضحيــة إلــى تلــك الوضعيــة 
والوســائل  األفعــال  علــى  )بالتركيــز 
ــخاص  ــار باألش ــة اإلتج ــة لجريم المكون

االســتغالل(.  مــن  والغــرض 
العامــة  المؤشــرات  علــى  •الّتركيــز 
االســتغالل. علــى  الّدالــة  والخاصــة 

وجــود  حــول  الضحيــة  •استفســار 
والحصــول  الواقعــة  عاينــوا  شــهود 
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تخصهــم. معطيــات  علــى 
علــى  للحصــول  األســئلة  •طــرح 
المخاطــر  بتقييــم  تتعلــق  معلومــات 
أو  الضحيــة  علــى  ســواء  ومســتواها 
أفــراد أســرتها أو بقيــة الضحايــا الذيــن 
المتاجريــن  ســيطرة  تحــت  يزالــون  ال 

بهــم.  
المعلومــات  جمــع  خــالل  ومــن 
بالمقابلــة: للقائــم  يمكــن  وتحليلهــا 
للضحيــة  الحاليــة  الوضعيــة  •تحديــد 
مــن  يّتخــذ  أن  يمكــن  أو  يجــب  ومــا 
إجــراءات وتدابيــر لفائدتهــا خــالل األيام 
القادمــة وخاصــة إذا تــم توجيههــا إلــى 

األمــن.
•تحديــد رغبــات الضحيــة وانتظاراتهــا 
وطلباتهــا الحينيــة والمتأكــدة والعمل 

علــى االســتجابة لهــا.
مســاعدتها  بإمكانيــات  •تعريفهــا 
ومــا يمكــن تقديمــه لهــا مــن خدمــات 
القــرار  ألخــذ  تفكيــر  فتــرة  ومنحهــا 

يناســبها. الــذي 

االســتئناس  يمكــن  ماحظــة: 
النموذجيــة  األســئلة  بقائمــة 
ــاء  ــل أو انش ــذا الدلي ــة له المرفق
قائــم  بــكل  خاصــة  قائمــة 
الختصاصــه  تبعــا  بالمقابلــة 
ومجــال تدّخلــه وذلــك لتســهيل 
ضحايــا  مــع  المقابــالت  إجــراء 

باألشــخاص. اإلتجــار 

ردود  إلــى  االنتبــاه  المهــّم  مــن 
أفعــال الشــخص وعواطفــه خــال 

المرحلــة هــذه 
لذلك يجب على القائم )ة( بالمقابلة:

 • تجّنــب الحديــث عــن تجربتــه الخاصــة، 
إذ يمكــن أن يجعــل الشــخص المتقبــل 

قلًقــا أو غاضًبــا أو عدوانًيــا.
الســلوكيات  لمواجهــة  •االســتعداد 
والســعي  للضحيــة  المتوقعــة  غيــر 
ــا  ــات م ــات اضطراب ــن عالم ــف ع للكش
ــض  ــب بع ــد تصي ــي ق ــة الت ــد الصدم بع
الضحايــا علــى غــرار: البــكاء المفــرط، 
االعتــداء  الّصمــت،  الشــديد،  الخــوف 
والهيجــان،  الهســتيريا  الــذات،  علــى 
الالمبــاالة، نفــي أو الشــك فــي األحداث 

التــي وقعــت...
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4•المرحلة الرابعة: ضبط التدابير 
الواجب اّتخاذها بصفة مشتركة 

وتقييمها:

الّتأكــد  المرحلــة  هــذه  خــالل  يتــم 
علــى  تحّصلــت  قــد  الضحيــة  أّن  مــن 
المعلومــات الكافيــة حــول مصيرهــا 
ــا.  ــت به ــي أدل ــات الت ــر المعلوم ومصي
وأنــه ســوف تتمّتــع بالخدمــات المتاحة 
التــي يضمنهــا لهــا القانــون إذا تأكــدت 
ــع  ــك بقط ــي ذل ــت ف ــا ورغب ــه له حاجت

النظــر عــن تعاونهــا مــن عدمــه. 
لذلــك يجــب إعــادة توضيــح المســائل 
ولتعزيــز  التبــاس  أّي  لرفــع  الّتاليــة 
عالقــة الثقــة التــي تــم بناؤهــا معــه 
وذلــك باعتمــاد أســلوب واضــح وصريــح 

وواقعــي:

المتاحــة لالســتجابة  الحلــول  •شــرح 
وغيرهــا  المســتعجلة  لمتطلباتــه 

إيــواء...( دواء،  لبــاس،  )أكل، 
•شــرح مصيــره إذا كان ضحيــة أجنبيــة، 
وفــي وضعيــة غيــر قانونيــة وتواجــد 

ــن. ــز أم بمرك
الوطنيــة  السياســات  •شــرح 
تطبيقهــا  وكيفيــة  بهــا  المعمــول 
ومفهومــة. مبســطة  بطريقــة 
والمدنيــة  الجزائيــة  القوانيــن  •شــرح 
الوطنيــة المطّبقــة، بطريقــة مبســطة 

ومفهومــة.
علــى  الحصــول  امكانيــات  •شــرح 

اإلقامــة المؤقتــة إذا كانــت الضحيــة 
ــك. ــى ذل ــول عل ــة الحص ــة وكيفي أجنبي

ــول  ــة للحص ــراءات المتبع ــرح اإلج •ش
مبّســط  بشــكل  الخدمــات  علــى 

وصريــح.  وواضــح 

بمجــّرد اإللمــام بتلــك المعطيــات، يتــّم 
ينبنــي علــى  وضــع مخطــط مشــترك 
رغبــة الضحيــة ويســاعدها علــى اّتخــاذ 
المســائل  بــكل  وواع  مســتنير  قــرار 
فــي  )رغبتهــا  بوضعيتهــا  المتعلقــة 
إثــارة التتبــع العدلــي، العــودة الطوعية، 
ــى  ــول عل ــواء، الحص ــز إي ــة بمرك اإلقام
واالجتماعيــة...(  الصحيــة  الخدمــات 
واالمكانيــات  الّتبعــات  مناقشــة  مــع 
الّناتجــة عــن القــرار المتخــذ مــن قبلهــا 
المعلومــات  بتفاصيــل  وتذكيرهــا 

المتاحــة.  بالخيــارات  المتعلقــة 

ــارات  ــم الخي ــادة تقيي ــروري إع ــن الض م
المتاحــة للضحيــة وآثارهــا، وإن اقتضــى 
الخيــارات  تلــك  توضيــح  مزيــد  األمــر 
بشــرح  وســهلة  مبســطة  بصفــة 
اإليجابيــات والســلبيات لــكل الخطــوات 
األمــر  اقتضــى  وإن  ســتّتخذها.  التــي 
حتــى  للتفكيــر  مهلــة  مــن  تمكينهــا 

بقرارهــا.  مقتنعــة  تكــون 

ــة االتفــاق  يتــم أيضــا فــي هــذه المرحل
وعلــى  محــدد  زمنــي  جــدول  علــى 

القادمــة. الخطــوات 
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ماحظــة: تتمّتــع الضحيــة 
تفكيــر  بفتــرة  األجنبيــة 
شــهر  لمــدة  وتعافــي 
قابلــة للتمديــد مــدة شــهر 
مــن   64 )الفصــل  آخــر 
 )61/2016 عــدد  القانــون 
وذلــك لتمكينهــا مــن فرص 
التفكيــر فــي مصيرهــا وفــي 
التــي ســتّتخذها.  القــرارات 
القانــون  ينــص  لــم  ولئــن 
تمتــع  علــى  المذكــور 
بهــذا  التونســية  الضحيــة 
الحــق، فــإّن الواقــع يفــرض 
اقتضــت  كّلمــا  ممارســته 
مــن  تمكينهــا  وضعيتهــا 
قــرار  التخــاذ  تفكيــر  فتــرة 
مســتنير وعــن وعــي وإرادة.
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5•االمرحلة الخامسة:
اختتام المقابلة

قبــل إغــالق المقابلــة يتعّين استفســار 
الضحيــة عــن النقــاط التالية:

•حالتهــا النفســية وإن كانــت بحاجــة 
ــة. ــى متابع إل

أخــرى  معلومــات  لهــا  كانــت  •إن 
فــي  ترغــب  أو طلبــات  بهــا  تــدل  لــم 

عليهــا. الحصــول 
•كيفية ااّلتصال بها. 

كما يجب اعالمها بما يلي:
كلمــا  معهــا  التواصــل  •إمكانيــة 

لذلــك. احتاجــت 
•االتفــاق علــى تحديــد مواعيــد الحقــة 

لمقابــالت المتابعــة.

مســدي  علــى  وإحالتهــا  •توجيههــا 
التــي  طلباتهــا  علــى  بنــاء  الخدمــات 
ــى  ــا عل ــا لموافقته ــا وتبع ــم تحديده ت

ذلــك.
الّتوجيــه  وثيقــة  مــن  •تمكينهــا 
المرافــق  التوجيــه  بطاقــة  )أنمــوذج 

لهــذا(.
الموافقــة  لوثيقــة  •امضاؤهــا 
الشــخصية  معطياتهــا  تــداول  علــى 
المختصــة  الرســمية  الهيــاكل  بيــن 
)أنمــوذج  بمســاعدتها  والمعنيــة 
ــذا(. ــق له ــة المراف ــة الصريح الموافق

تدابير أخرى:
•التدخــل العاجــل لتقديــم اإلســعافات 
الحالــة  تعّكــر  صــورة  فــي  األوليــة 

للضحيــة. النفســية  أو  الصحيــة 
وســائل  فــي  الضحيــة  •مشــاركة 
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ــالمتها. ــان س ــا وضم ــر حمايته وتدابي
الوطنيــة لمكافحــة  الهيئــة  •إشــعار 
عبــر  أو  هاتفيــا  باألشــخاص  اإلتجــار 
كل  عــن  بمقرهــا  أو  األخضــر  الرقــم 
رصدهــم  تــم  الذيــن  اإلتجــار  ضحايــا 
إجــراءات  لضمــان  عليهــم  والتعــرف 
والتنســيق. والمســاعدة  المتابعــة 
)و(  أو  األمنيــة  الهيــاكل  •إشــعار 
القضائيــة المختصــة فــي صــورة وجــود 
خطــر ملــّم علــى حيــاة الضحيــة أو حيــاة 
أو  أصدقائهــا  أو  أســرتها  أفــراد  أحــد 
ــت  ــن تح ــن آخري ــا محتملي ــود ضحاي وج
فــي  أو  بهــم  المتاجريــن  ســيطرة 
صــورة توفــر معلومــات متأكــدة حــول 
إمكانيــات فــرار المورطيــن فــي هــذا 

الصنــف مــن الجرائــم.

ذات  الدوليــة  المنظمــات  •اعــالم 
ضحايــا  وجــود  صــورة  فــي  العالقــة 

نــب. أجا
المعلومــات  تبــادل  علــى  •الحــرص 
الجهــات  مــع  الفــوري  والتنســيق 
المختصــة ومســدي الخدمــات لضمــان 
متابعــة وضعيــة الضحيــة التــي تمــت 
إحالتهــا مــن جهــة ألخــرى. مــع ضمــان 
وحمايــة  المعلومــات  تــداول  ســرية 

الشــخصية. المعطيــات 
اإلقامــة المؤقتــة إذا كانــت الضحيــة 
ــك. ــى ذل ــول عل ــة الحص ــة وكيفي أجنبي

ــول  ــة للحص ــراءات المتبع ــرح اإلج •ش
مبّســط  بشــكل  الخدمــات  علــى 

وصريــح.  وواضــح 
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ضحايــا  يكونــوا  أن  لألطفــال  يمكــن 
عــدة أشــكال مــن اإلّتجــار باألشــخاص 
 61 عــدد  بالقانــون  ورد  مــا  أهّمهــا 
لســنة 2016 المــؤرخ فــي 03/08/2016 
باألشــخاص  اإلّتجــار  بمنــع  المتعلــق 

ومكافحتــه علــى غــرار:

•العمل القسري أو الخدمة قسرا
•العمالة المنزلية

األنشــطة  وتعاطــي  •التســول 
مشــية لها ا

أنشــطة  فــي  طفــل  •اســتخدام 
مســلح نــزاع  فــي  أو  إجراميــة 

•اكراه طفلة على الزواج 
•اجبــار طفلــة علــى الحمــل أو اســتئجار 

رحمهــا
ــاج  ــه انت ــا في ــي بم ــتغالل الجنس •االس

ــال ــة لألطف ــواد إباحي م
•تبني طفل بغرض استغالله

لطفــل  االقتصــادي  •االســتغالل 
تشــغيله بمناســبة 

ولئــن تختلــف أشــكال االســتغالل التــي 
يتعــّرض إليهــا األطفــال، فــإن آثارهــا 
النفســي  المســتوى  علــى  عميقــة 
والجســدي للضحايــا باعتبارهــا عائقــا 

لنموهــم وانتهــاكا صارخــا لحقوقهــم 
مصالحهــم  مــع  وتضاربــا  اإلنســانية 
الرصــد  عمليــة  تعــّد  لذلــك  الفضلــى. 
أوكــد  مــن  عليهــم  والتعــرف 
ذلــك  فــي  بمــا  الدولــة  مســؤوليات 
ــة  ــر الحكومي ــة وغي ــاكل الحكومي الهي

المدنــي. المجتمــع  ومكونــات 

وعلــى هــذا األســاس فإّنــه وبمجــّرد 
ضحايــا  أطفــال  وضعيــات  اكتشــاف 
أن  بــّد  ال  الجرائــم،  مــن  النــوع  هــذا 
يكتســي اللقــاء األّولــي معهــم والــذي 
يمكــن أن يكــون غيــر مبرمجــا، جانبــا 
مــن الحرفيــة والمهــارات فــي التعامــل 
الخطــوة  هــذه  وأن  اعتبــارا  معهــم 
األولــى ســيكون لهــا األثــر )ســلبا أو 
التعهــد  مراحــل  بقيــة  علــى  إيجابــا( 
المعتمــد  المســار  إطــار  فــي  بهــم 

الضحايــا. وتوجيــه  إلحالــة 

مقابلــة  فــإن  ذكــر  لمــا  واســتنادا 
والطفــل  عمومــا  الضحيــة  الطفــل 
ضحيــة االتجــار باألشــخاص تعــّد لحظــة 
حّساســة وحاســمة فــي كامــل مســار 
مجموعــة  احتــرام  وتتطّلــب  التعهــد 

أهّمهــا: الشــروط  مــن 
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1•احتــرام المبــادئ الّضامنــة لحقــوق 
مــع  الفضلــى  ومصلحتــه  الطفــل 
فــي  المنطبقــة  التشــريعات  مراعــاة 

المجــال.

مســبق  تدريــب  تلّقــي  2•ضــرورة 
تقنيــات  إتقــان  مــع  ومتخّصــص 
والمعرفــة  األطفــال،  مــع  المقابلــة 
واألثــر  نمّوههــم  بمراحــل  الجيــدة 

للصدمــات. النفســي 

3•تهيئــة الظــروف المالئمــة للمقابلــة 
مــع  والمــكان  الزمــان  حيــث  مــن 
احتــرام نمــو الطفــل وقدراتــه الّذهنيــة 

والجســدية.

العــام  الّدليــل  يعــّد  ماحظــة: 
ــا  ــة ضحاي ــات مقابل ــق بتقني المتعل
مرجعــا  باألشــخاص  اإلتجــار 
أساســيا لكافــة المتدخليــن عنــد 

الوضعيــات.  بتلــك  التعهــد 
ويضــاف إليــه هــذا الجــزء الخــاص 
بتقنيــات مقابلــة األطفــال الضحايــا 
نظــرا لخصوصيــة التعامــل معهــم 
مــن حيــث مراعــاة بعــض المســائل 
األساســية المتعلقــة بالتشــريعات 
الطفــل  وبنمــو  المنطبقــة 
والعاطفيــة  الفكريــة  وقدراتــه 
مــن  معــه  التعامــل  وبأخالقيــات 
المبــادئ  احتــرام  وجوبيــة  حيــث 
والمهنيــة  الســلوكية  والقواعــد 

المتفــق عليهــا دوليــا ووطنيــا. 
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I
اعتبارات أساسية 

تتعّلق بالطفل
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1•سّن الطفل:
»الطفــل هــو كل انســان عمــره أقــل 
مــن 18 عامــا مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد 
ــل 3  ــة« )الفص ــكام خاص ــى أح بمقتض

مــن مجلــة حمايــة الطفــل(.
•إذا كان ســّن الشــخص المعنــي غير 
ثابــت وتوجــد أســباب لالعتقــاد بأّنــه 
طفــال، فإنــه يعتبــر كذلــك إلــى حيــن 
والدة،  )مضمــون  ســنه  مــن  التأكــد 

وثيقــة ســفر...(.
•يمكــن تقســيم ســّن الطفــل إلــى 03 
فتــرات رئيســية تمّيــز الّتعامــل معــه 

ــة: ــاء المقابل أثن

ــة  ــن اللحظ ــل م ــماع الطف ــن س •يمك
ــر. التــي يصبــح فيهــا قــادًرا علــى الّتعبي
أو  ســًنا  األصغــر  لألطفــال  •يمكــن 
الذيــن لــم يكتســبوا الّلغــة االســتفادة 
مــن مقابلــة خصوصيــة تراعــي ســنهم 
وبحضــور أخصائــي الطفولــة المبكــرة.
اجــراء  ضــرورة  تكــون  أن  •يجــب 
المقابلــة مــع الطفــل مبــّررة بشــكل 
الفضلــى. مصلحتــه  تحتــرم  وأن  جّيــد 

أطفال ما قبل 
الّدراسة: أقل 
من 6 سنوات

األطفال في 
مرحلة الكمون: 
تتراوح أعمارهم 

بين 6 و12 سنة

األطفال في 
سن المراهقة: 

بين 12 و18 
سنة
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2•نمّو الطفل:
المهنييــن  مــن  العديــد  يحتــاج 
للهيــاكل  التابعيــن  والمهنيــات 
الرســمية ومكونــات المجتمــع المدنــي 
لتلّقــي تدريــب تخّصصــي مســبق حــول 
نمــو الطفــل وتأثيــر الصدمــات عليــه 
ــار  ــذا اإلط ــي ه ــه. وف ــات مقابلت وتقني
المعــارف  علــى  يتحصلــوا  أن  يجــب 

األساســية حــول مراحــل نمــو الطفــل 
مــن  فتــرة  كل  وخاصيــات  ومميــزات 

عمــره.   فتــرات 

للمهنــي  يكــون  أن  المهــم  مــن 
الطفــل  بنمــو  أساســية  معرفــة 
الطبيعــي بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:
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األطفال من 0 إلى 3 سنوات: 

الرئيســية:  المكتســبات  عمــر  وهــو 
الــذات.  وإدراك  الــكالم  المشــي، 

ــات  ــتخدام الكلم ــي اس ــل ف ــدأ الطف يب
ملــكات  وتنمــو  للتواصــل  كوســيلة 

الّذهنــي. حضــوره 
 كمــا يكــون شــديد الحساســية لــردود 
عمليــة  ويواجــه  حولــه  مــن  فعــل 
مــن  تمتــّد  التــي  والّتفــرد  االنفصــال 
وتهيــؤه  شــهًرا   36 إلــى  أشــهر   6
ريــاض  فــي  االجتماعــي  لالندمــاج 

األطفــال.

»ال«  بمصطلــح  العمــر  هــذا  يعــرف 
الــذي يبنــي عبــره الطفــل شــخصيته. 
يعتقــد  المعرفــي  المســتوى  وعلــى 
ــاعر  ــا مش ــه كّله ــن حول ــياء م أّن األش
إحــداث  يســتطيع  وأنــه  وأحاســيس 
تغييــرات علــى األشــياء بإرادتــه فقــط.

األطفال من 3 إلى 6 سنوات: 

الطفــل  يتقــن  المرحلــة  خــالل هــذه 
قيــادة  إمكانيــة  ويكتســب  الّلغــة 
ــتخدام  ــي اس ــتمر ف ــه يس ــوار. ولكن الح
فتــرة  وهــي  الّلفظيــة.  غيــر  التعابيــر 
الذهنيــة  بتمّثالتــه  فيهــا  يســتعين 
الســتحضار األشــياء الغائبة باســتخدام 
الّلغــة والّلعــب والّرســم علــى ســبيل 
بديهًيــا  التفكيــر  يظــل  المثــال. 
ــة  ــات اإلدراكي ــول المعطي ــور ح ويتمح
والمــكان.  الزمــان  مفاهيــم  كإدراك 
كمــا ينمــو خيالــه بشــكل كبيــر كقدرتــه 
علــى إعــادة ترتيــب األحــداث الممزوجــة 
محّبــا  يصبــح  كمــا  بالخيــال.  أحياًنــا 

. للقصــص
يصبــح  الفتــرة  هــذه  نهايــة  فــي 
بيــن  الّتمييــز  علــى  قــادرا  الطفــل 
حساســا  ويصبــح  والخيــال.  الواقــع 

 . ت حــا ا قتر لال
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األطفال من 6 إلى 12 عاًما:

العاطفــي  الكمــون  مرحلــة  وهــي 
والتعلــم  بالمعرفــة  االهتمــام  مــع 
مرحلــة  أيضــا  وهــي  المدرســي. 
تتمّيــز  التــي  الواقعيــة  العمليــات 
ــادي  ــن الم ــن التخزي ــر بي ــة الفك بمراوح
والمكانــي والرقمــي لألشــياء. يتخطــى 
التفكيــر  الفتــرة  هــذه  فــي  الطفــل 
ــا للقصــص  الخيالــي حتــى لــو ظــّل محّب
الخيــال  بيــن  متزايــد  بشــكل  ويفــّرق 
الطفــل  يكتســب  تدريجيــا  والواقــع. 
ــر  ــراءة ويعّب ــة والق ــى الكتاب ــدرة عل الق
عن نفســه مــن خــالل الرســم والّلعب. 
»الممنــوع«  مفهــوم  ويكتســب 
هــذه  وتهــئ  والقوانيــن.  والحــدود 
المجــرد  للتفكيــر  الطفــل  الفتــرة 
والمنطقــي واالســتداللي واالفتراضــي 

ســنة.  11-12 حــدود  إلــى 

المراهقون بين 12 و18 سنة:

الجســدية  الّتحــوالت  مرحلــة  هــي 
والّتغيــرات  البلــوغ  بســّن  المرتبطــة 
ســن  أيًضــا  وهــي  الكبــرى،  الّنفســية 
القــدرة علــى التفكيــر الجــاّد ومرحلــة 
ــد  ــال وتأكي ــن األجي ــراع بي ــرد والّص الّتم

والهويــة.  الــذات 
خــالل هــذه المرحلــة تجتمــع الدوافــع 
الجنســية بالتجــارب الجنســية األولــى 
الخيــارات  بالضــرورة  تعكــس  ال  التــي 
الجنســية لمرحلــة البلــوغ )شــركاء مــن 
الشــركاء...(.  تعــدد  الجنــس،  نفــس 
هنــاك أيضــا ميــل إلــى اتيــان ســلوكيات 
كاإلدمــان،  بالمخاطــر  محفوفــة 
محــاوالت  المنــزل،  مــن  الفــرار 
هــذه  وترتبــط  العدوانيــة...  االنتحــار، 
الفســيولوجي  بالنضــج  االضطرابــات 

والمعرفــي. والعاطفــي 
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3•األداء العاطفي 
والفكري للطفل أثناء 

المقابلة:

فــي ســياق مقابلــة األطفــال الضحايــا، 
يجــب التركيــز علــى مســائل أساســية 

ــا: أهّمه
مرحلــة  فــي  اإليحــاء  •إمكانيــة 
بســهولة  األطفــال  يتأثــر  الطفولــة: 
األطفــال  ويتأثــر  البالغيــن،  مــن  أكثــر 
مــن  أكبــر  بســهولة  ســّنا  األصغــر 
يمكــن  لمــا  ســًنا،  األكبــر  األطفــال 
)ة(  القائــم  بــه  يوحــي  أو  يقولــه  أن 

. بلــة لمقا با
•األســلوب المعتمــد عنــد المقابلــة: 
يتــم  التــي  الطريقــة  تؤثــر  أن  يمكــن 
دقــة  علــى  المقابلــة  إجــراء  بهــا 
األطفــال  يقدمهــا  التــي  اإلجابــات 
ــل  ــا، مث ــروا به ــي م ــداث الت ــول األح ح
المســتخدم  االســتجواب  أســلوب 
مباشــر،  )مفتــوح،  المقابــالت  فــي 
ــخصي  ــف الش ــي(، الموق ــز، موح متحّي
بالمقابلــة  للقائــم  واالنطباعــي 
أو  الســخرية  االســتهزاء،  )التخويــف، 
الدعــم والمســاندة…(. لذلــك يوصــى 
بفســح المجــال للطفل لســرد الوقائع 
أســلوب  باســتخدام  حريــة  بــكل 
 ،.... »أخبرنــي  غــرار  علــى  مبســط 
حّدثنــي...«، مــع اللجــوء إلــى اســتخدام 

ان  والحياديــة  المفتوحــة  األســئلة 
اقتضــى األمــر.  فاألســئلة التــي تتضمن 
إلــى  اقتراحــات أو خيــارات قــد تــؤدي 
إجابــات خاطئــة قــد يعتمدهــا الطفــل 
يصعــب  وبالتالــي  حقيقــة  ويعتبرهــا 
حدوثهــا.  عنــد  وقياســها  تقييمهــا 
وهــو ســلوك يعــرف علميــا بمصطلــح 

الذاكــرة«. »عــدوى 

4•ذاكرة الّطفل:
مــع  الطفــل  ذاكــرة  قــدرات  تتطــور 
نضــج  مــع  بالتــوازي  العمــر  تقــّدم 
الّدمــاغ. وتؤثــر الصدمــة علــى قــدرات 
إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  التــي  الذاكــرة 
فجــوات فيهــا، إعــادة تصــّور المشــاهد 
الماضــي(، تجنــب  المؤلمــة )ذكريــات 
األماكــن التــي حدثــت فيهــا الصدمــة... 
اإلدراك  مالحظــة  الســهل  ومــن 
ممّيــزا  مكانــا  يجــد  الــذي  الحســي 
األطفــال  عنــد  األليمــة  بالذاكــرة 

الصغــار.
كّلمــا طالــت المــدة بين الوقائــع وتاريخ 
اجــراء المقابلــة كلمــا كان لذلــك أثــر 
ســلبي علــى جمــع المعلومــات بســبب 
للوقائــع،  الطفــل  نســيان  ظاهــرة 
تكــرار  الــكالم عنــد  تعديــل  واحتمــال 
تأثيــر الظواهــر  إلــى  الحادثــة، إضافــة 

الخارجيــة علــى خطــاب الطفــل.
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II
المبادئ المتعلقة 

بالّتعامل مع 
األطفال الضحايا
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ــادئ المتعّلقــة  ــرام المب إلــى جانــب احت
بأخالقيــات المهنــة وبحقــوق اإلنســان 
اإلّتجــار  ضحايــا  مــع  الّتعامــل  عنــد 
باألشــخاص، يجــب األخــذ بعيــن االعتبار 
القانونيــة  المســائل  مــن  مجموعــة 

أهّمهــا: واألخالقيــة 

إرادة  واحتــرام  2•االســتقالية 
اّتخــاذ  فــي  والمشــاركة  الضحيــة 

القــرار:
القانونــي  المســؤول  أو  الولــّي  يّتخــذ 
عــن الطفــل القــرار الــذي يهّمــه. لكــن 
تشــريك  علــى  دائًمــا  الحــرص  يجــب 
ــاة  ــع مراع ــرار م ــك الق ــي ذل ــل ف الطف
نمــّوه ومهاراتــه. لذلــك يجــب أن يعلــم 
ويشــارك بشــكل فعــال فــي اإلجراءات 
لفائدتــه.  اتخاذهــا  المزمــع  والتدابيــر 
مراحــل  شــرح  أيضــا  المهــم  ومــن 
بلغــة  المتخــذ  والقــرار  بــه  التعهــد 
مصطلحــات  وباســتخدام  يفهمهــا 

ومبّســطة.   واضحــة 

علــى  الحصــول  يجــب  1•الموافقــة: 
موافقــة الولــّي أو المســؤول القانوني 
)الحاضــن، الولــي العمومــي...( إلجــراء 
يجــب  كمــا  الطفــل.  مــع  مقابلــة 
الطفــل  موافقــة  علــى  الحصــول 
علــى  قــادرا  كان  إذا  صريــح  بشــكل 
مراحــل  جميــع  حــول  وذلــك  التعبيــر 
التعهــد بــه )مقابلــة، تســجيل ســمعي 

طبــي...(. فحــص  إيــواء،  بصــري، 

يمكــن  ماحظــة: 
عــن  االســتغناء 
ــذي  ــّي ال ــة الول موافق
مســتغل  أنــه  تبّيــن 
الطفــل أو علــى علــم 
اســتغالله  بعمليــة 
مــن قبــل الغيــر فــي 
شــّتى أشــكال اإلّتجــار.

3 الفصــل األول فقــرة 6 مــن مجلــة حمايــة الطفــل » تشــريك 
واحتــرام  يعنيــه  مــا  كل  فــي  المالئمــة  بالطــرق  الطفــل 

حقوقــه وتعزيزهــا باعتبــار مصلحتــه الفضلــى«
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وبالحقــوق  باإلجــراءات  3•اإلعــام 
للضحايــا:  المكفولــة 

أو مــن  وأبويــه  الطفــل  اعــالم  يجــب 
ــم  ــي ت ــراءات الت ــع اإلج ــر بجمي ــه النظ ل
ــا  ــف مراحله ــه وبمختل ــا لفائدت إقراره
التــي  والضمانــات  الحقــوق  وبكامــل 
وذلــك  لفائدتهــم.   القانــون  يقرهــا 
وســّنه  تتوافــق  وبلغــة  بطريقــة 

ونمــّوه. 

4•عدم الّتمييز: 
لــم يميــز القانــون الدولــي والوطنــي 
بيــن األطفــال عنــد التعامــل معهــم 
وعلــى  ضحايــا.  كانــوا  إذا  وخاصــة 
بمبــدأ  االلتــزام  يجــب  األســاس  هــذا 
ــس أو  ــى الجن ــي عل ــز المبن ــدم التميي ع
ــن  ــة أو الدي ــون أو اللغ ــية أو الل الجنس
أو  المهنــة  أو  الســن  أو  العــرق  أو 
المســتوى االجتماعــي أو االقتصــادي 
أو  االجتماعــي  أو  القومــي  األصــل  أو 
مــن  ذلــك  غيــر  أو  النســب  أو  الثــروة 

األســباب.

وحالــة  الخصوصيــة  4•مراعــاة 
بصغــر  المرتبطــة  االســتضعاف 
الســن والحالــة االجتماعيــة واالحتيــاج 
أو  العضويــة  واإلعاقــة  الشــديد 
أن  باعتبــار  الطفــل،  لــدى  الذهنيــة 
تلــك الصــور مــن العوامــل التــي تزيــد 
وقابليتــه  وضعيتــه  هشاشــة  مــن 

. ل ســتغال لال
4 الفصل 9 من مجلة حماية الطفل



49



50

III
قواعد اجراء 

المقابلة



51

اســتنادا إلــى الدليــل العــام المتعلــق 
االتجــار  ضحايــا  مقابلــة  بتقنيــات 
باألشــخاص، هنــاك مراحــل وخطــوات 
اتباعهــا لتكــون  بــد مــن  أساســية ال 
المقابلــة ناجحــة وذات جــدوى. لكــن 
عندمــا  الخصوصيــات  بعــض  هنــاك 
األطفــال  بمقابلــة  األمــر  يتعلــق 

أبرزهــا: ومــن  الضحايــا 

بطمأنتــه  الطفــل:  ثقــة  1•كســب 
والهــدوء  األريحيــة  مــن  جــو  وخلــق 
بأنــه  واعالمــه  معــه  التخاطــب  عنــد 
أي  مــن  وحمايتــه  مســاعدته  ســيتم 

ســالمته. أو  حياتــه  يهــدد  خطــر 

مراحــل  وشــرح  النفــس  2•تقديــم 
والحقــوق  وأهدافهــا  المقابلــة 
باســتخدام  للطفــل،  المكفولــة 
ومفهومــة  بســيطة  مصطلحــات 

وعمــره. تتناســب  وواضحــة 

3•مــكان المقابلــة:  يجــب أن تكــون 
المســاحة التــي تجــري فيهــا المقابلــة 
مصّممة بشــكل جّيد، مريحة، بســيطة 
وهادئــة. ويجــب أال تحتــوي علــى أشــياء 
الطفــل  تركيــز  تشــتيت  شــأنها  مــن 

ــافها. ــي استكش ــيرغب ف ــذي س ال
بأجهــزة  مجّهــزا  المــكان  كان  وإذا 
تســجيل ســمعي و )أو( بصــري يجــب 

بذلــك. الطفــل  اعــالم 

يحتــرم  أن  يجــب  المقابلــة:  4•زمــن 
الطفــل  قــدرات  المقابلــة  طــول 
مــع  القــدرات  هــذه  وتتغيــر  ونمــّوه. 
تقــّدم العمــر. ففــي مرحلــة المراهقــة، 
االنتبــاه مــع قــدرات  تتقــارب قــدرات 
يجــب  الصــور  جميــع  وفــي  البالغيــن. 
الطويلــة  االســتماع  جلســات  تجنــب 
ــى  ــل عل ــدرات الطف ــاة لق ــة مراع للغاي
التركيــز وتجنــب ارهاقــه، مــع احتــرام 
)طعــام،  الفســيولوجية  احتياجاتــه 
نــوم، حركــة، الذهاب لــدورة الميــاه...(.
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5•الّلغة والوسائط الممكنة: 
بســيطة  لغــة  اســتخدام  •يفّضــل 
ويمكــن  هادئــة.  وبنبــرة  ومفهومــة 
اســتخدام لغــة قريبــة للغــة الطفــل 
للّتقــرب منــه دون المبالغــة فــي ذلــك. 
تخاطــب  لغــة  تســتخدم  ال  •عندمــا 
مفهومــة وواضحــة أو عندمــا يكــون 
إلــى  اللجــوء  يمكــن  قلقــا،  الطفــل 
الرســم  أو  كاأللعــاب  بديلــة  وســائط 
كوســائط  إليهــا  اللجــوء  يتــم  التــي 
تعــزز الــكالم لــدى األطفــال الصغــار. 
ــات  ــه بالكلم ــتطيعون قول ــا ال يس فم
ــطة  ــه بواس ــمه أو تمثيل ــم رس يمكنه
ويخضــع  هــذا  األلعــاب.  أو  اللعــب 
التعاليــق  واســتنتاج  الرســم  تفســير 
الطفــل  كتبهــا  التــي  والعبــارات 
مــن  مســبقة  ومعرفــة  لمعاييــر 
قبــل المختصيــن فــي المجــال والتــي 
تســاعد بشــكل كبيــر فــي الوصــول إلــى 
مؤشــرات ومعلومــات حــول الوقائــع.

6•الّتطــرق إلــى مواضيــع ال عاقــة 
لهــا بالواقعــة الختبار معرفــة الطفل 
الّذهنيــة  بالزمــان والمــكان وقدراتــه 
وّده  ولكســب  جهــة،  مــن  والّلغويــة 
والتقليــص مــن مخاوفــه ومســاعدته 
جهــة  مــن  بأريحيــة  الحديــث  علــى 

أخــرى.

7•تشــريك العنصــر النســائي: يحّبــذ 
تشــريك العناصــر النســائية فــي اجــراء 
المقابلــة مــع األطفــال توفيــرا ألكثــر 
للّطفــل  وطمأنــة  الراحــة  فــرص 
مرتبطــة  نفســية  )عوامــل  الضحيــة 
األمــر  ويبقــى  باألمومــة(  بالشــعور 
للشــخص  الطفــل  الختيــار  موكــوال 

ذلــك. أمكــن  الــذي ســيقابله كلمــا 

الّرســمي  الــّزي  ارتــداء  8•تجنــب 
القانــون  انفــاذ  ألجهــزة  بالنســبة 
الوطنــي،  والحــرس  )الشــرطة 
والخــوف  للرهبــة  تفاديــا  القاضــي( 
الطفــل  وأن  خاصــة  الســلط،  مــن 
ضحيــة االتجــار يمكــن أن يقــع تهديــده 
بإعــالم  )يــن(  المســتغل  قبــل  مــن 
ــل  ــن أج ــا م ــه عدلي ــه لتتبع ــلط عن الس
خرقــه للقوانيــن وبالتالــي الــزج بــه فــي 

. لســجن ا

9•حضــور أطــراف أخــرى : إن وجــود 
الطفــل  لــدى  مألــوف  ثالــث  شــخص 
ــو  ــة، وه ــه الطمأن ــث في ــن أن يبع يمك
بعــض  فــي  ومطلــوب  محّبــذ  أمــر 
األحيــان. وقــد يكــون الطــرف الثالــث 
مهنــي  أو  المعلــم  أو  الوالديــن  أحــد 
مختــص علــى غــرار األخصائــي النفســي 
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التنصيــص  تــم  )كمــا  االجتماعــي  أو 
عليــه صلــب القانــون عــدد 58 لســنة 
ــف  ــى العن ــاء عل ــق بالقض 2017 المتعل
ضــد المــرأة فــي حــاالت تعــّرض الطفــل 
أن  يمكــن  والــذي  الجنســي(  للعنــف 
يســاعد حضــوره علــى خلــق جــّو مــن 
ســماعه.  أثنــاء  واألريحيــة  التعاطــف 
أو  النفســي  لألخصائــي  يمكــن  كمــا 
)ة(  القائــم  مســاعدة  االجتماعــي 
الفعــل  ردود  فهــم  علــى  بالمقابلــة 
النفســية للطفــل والتدخــل فــي حالــة 
)علــى  عوائــق  أو  صعوبــات  وجــود 
المقابلــة، كيفيــة طــرح  غــرار: طــول 
المعانــاة  الطفــل،  تأنيــب  األســئلة، 
ــة،  ــراء المقابل ــع إج ــي تمن ــية الت النفس
فســح المجــال للطفــل للتعبيــر وســرد 

قّصتــه...(
صــورة  وفــي  الحــاالت،  جميــع  وفــي 
اتخــاذ القــرار بحضــور طــرف آخــر فــي 

يجــب: المقابلــة 
•شــرح دوره وســبب حضــوره والتأكــد 

مــن اســتيعاب الطفــل لذلــك. 
•تجّنــب وجــود أي شــخص يمكــن أن 
عانــى  التــي  الّصدمــة  مصــدر  يكــون 

الطفــل. منهــا 
•عندمــا يكــون حضــور الوالديــن غيــر 
ــة  ــي عملي ــا ف ــه لتورطهم ــوب في مرغ
ــر  ــة التأثي ــل أو إلمكاني ــتغالل الطف اس
علــى أقوالــه أو ترهيبــه نتيجــة الخــوف 

يتولــى  أن  يحّبــذ  ردة فعلهمــا...  مــن 
القائــم )ة( بالمقابلــة طمأنــة الطفــل 
وخاصــة صغيــر الســن وتوضيــح بعــض 
أو  والديــه  كوجــود  لــه  التفاصيــل 
أحدهمــا بمــكان قريــب فــي انتظــاره 
)الغرفــة  المقابلــة  انهــاء  حيــن  إلــى 

المجــاورة مثــال(.
عــدد  مــن  اإلمــكان  قــدر  •التقليــص 

يــن. الحاضر
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مــن  10•تقليــص عــدد المقابــات : 
المهــم التقليــص مــن عــدد المقابــالت 
قــدر اإلمــكان إلــى مقابلــة واحــدة أو 
الطفــل  يتعــّرض  ال  حتــى  مقابلتيــن 
التــي  الصادمــة  األحــداث  النتكاســة 
الجّيــدة  الممارســات  ومــن  بهــا.  مــّر 
اســتخدام  يتــم  أن  بهــا  المنصــوح 
تقنيــات التســجيل الســمعي البصــري 
الطفــل  مــع  المقابلــة  اجــراء  عنــد 
الســتخدامها الحقــا مــن قبــل بقيــة 
إعــادة  ولتفــادي  المتدخلــة  الهيــاكل 

متدخــل. كل  طــرف  مــن  الســماع 

11•شــرح أهميــة التصريحــات التــي 
أن  توضيــح  مــع  الطفــل  بهــا  يدلــي 
اإلجــراءات تقــوم أيضــا علــى مصــادر 

تصريحاتــه. غيــر  أخــرى  ووســائل 

يحّبــذ   : األســئلة  طــرح  12•طريقــة 
للتعبيــر  للطفــل  المجــال  يفســح  أن 
بتلقائيــة عــن األحــداث التــي مــر بهــا 
اســتخدام  قبــل  المســتطاع  بقــدر 
األســئلة المفتوحــة إن اقتضــى األمــر. 
األســئلة  طــرح  تجّنــب  ضــرورة  مــع 
التوجيهيــة ألّن الطفــل ســيتأثر بهــا 

حقيقــة. وســيعتبرها 

13•تجّنــب تأنيــب الطفل وتحسيســه 
مســبقة  أحــكام  إصــدار  أو  بالذنــب 

بشــأن أفعالــه أو آثارهــا عليــه.

اللفظيــة  غيــر  اللغــة  14•مراعــاة 
كتعابيــر  الطفــل  يســتخدمها  التــي 
إلــى  يميــل  التــي  واإليمــاءات  الوجــه 
التحكــم  يســتطيع  وال  اســتخدامها 

. فيهــا

وتقديــر  الطفــل  15•تشــجيع 
أو  المبالغــة  دون  لكــن   : جهــوده 
اإلفــراط ألن ذلــك قــد يــؤدي بــه إلــى 
إلرضــاء  كاذبــة  معلومــات  إعطــاء 

بالمقابلــة. )ة(  القائــم 

16• ختــم المقابلــة: إثــر التأكــد مــن أن 
الطفــل صــّرح بمــا عنده مــن معلومات 
توضيحــات،  أو  أســئلة  لــه  وليســت 
يتولــى القائــم )ة( بالمقابلــة شــكره، 
مــع شــرح باقــي اإلجــراءات والمراحــل 
التــي ســيمر بهــا مســار التعهــد بــه. 
ــاج  ــا احت ــاعدة كلم ــيجد المس ــه س وأن

ــك.. لذل
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IV
بعض الوضعيات 
الصعبة لألطفال 

الضحايا



57

الــذي  االســتغال  عــن  ينجــر 
يتعــّرض لــه الطفــل ضحيــة اإلّتجــار 

عمر الطفل 
إبان الّتعرض 
لالستغالل.

طبيعة 
شخصيته 
ونموها.

طبيعة العناية 
والحماية التي 

توفرت له 
منذ اكتشاف 

وضعيته كضحية 
اّتجار.

صالبة العالقات 
العائلية 

السابقة. 

ســلبية  نفســية  انعكاســات 
حســب: مختلفــة  بطــرق  تتمظهــر 

نوعية العنف 
الذي تعرض 

له جراء عملية 
استغالله: 

جسدي، 
جنسي، نفسي، 

اقتصادي

ــي  ــية ف ــات النفس ــل االنعكاس إثوتتمث
الّتوتــر  مثــل  العالمــات  مــن  جملــة 
والقلــق، الحــزن واالكتئــاب، اضطرابــات 
أو  الحركيــة  فــي  كاإلفــراط  ســلوكية 
العنــف، اضطرابــات فــي النــوم أو األكل 

أو التبــّول الــالإرادي...

)ة(  القائــم  يجــد  أن  يمكــن  لذلــك 
بالمقابلــة نفســه )ا( أمــام وضعيــات 
صعبــة تحــّد مــن إمكانيــة التواصــل مــع 

الطفــل. 
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1•الطفــل الصامــت : يمكــن أن يلتــزم 
يقــّدم  أو  الصمــت  الضحيــة  الطفــل 
المقابلــة.  أثنــاء  جــدا  قصيــرة  ردود 
الوضعيــة  هــذه  نشــاهد  أن  ويمكــن 
اآلخــر  فــي  الثقــة  فقــدان  إطــار  فــي 
مــن  لــه  تعــرض  لمــا  فعــل  كــردة 
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــلبية. كم ــارب س تج
مــرض  أعــراض  مــن  عالمــة  الصمــت 
نفســي مثــل االكتئــاب أو توّتــر مــا بعــد 
ــان تكــون  الصدمــة. وفــي بعــض األحي
ودرجــة  الطفــل  بشــخصية  مرتبطــة 

الذهنــي. نمــوه 

فــي مثــل هــذه الحــاالت وجــب تدعيــم 
)ة(  والقائــم  الطفــل  بيــن  الثقــة 
فــي  بمجهــود  والقيــام  بالمقابلــة 
الّتعهــد.   ومســار  الخدمــات  تفســير 
ويتطّلــب العمــل مــع هــذه الفئــة مــن 
لتعزيــز  مقابلــة  مــن  أكثــر  األطفــال 
علــى  وتشــجيعهم  معهــم  الثقــة 
إلــى الضغــط.  اللجــوء  التواصــل دون 
كمــا يمكــن االســتعانة باألنشــطة التي 
ــم أو  ــم كالرس ــل معه ــّهل التواص تس
اللعــب. وفــي بعــض األحيــان يحتــاج 
الطفــل إلــى حضــور شــخص مألــوف 

لديــه إن أمكــن ذلــك.
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الحركيــة:  المفــرط  2•الطفــل 
ردة  الحركيــة  فــي  االفــراط  يمثــل 
فعــل اعتياديــة لــدى االطفــال الذيــن 
وضغوطــات. مشــاكل  يواجهــون 

إذ يغلــب رد الفعــل الحركــي فــي التعبير 
عــن الصعوبــات النفســية التــي يعانــي 
منهــا الطفــل. ويمكــن مشــاهدة هــذا 
االضطــراب الســلوكي لــدى األطفــال 
الذيــن يعانــون مــن االكتئــاب أو مــن 
ــا  ــة. كم ــد الصدم ــا بع ــر م ــق أو توت القل
يمكــن أن يكــون اإلفــراط فــي الحركيــة 
الطفــل  تعــرض  قبــل  مــن  موجــودا 
ــاه  ــة االنتب ــرض قل ــار م ــي إط ــف ف للعن
واالفــراط فــي الحيويــة أو فــي إطــار 

ــي.  ــف ذهن تخل

أمــام االفــراط فــي الحركيــة وجــب علــى 
القائــم )ة( بالمقابلــة محاولــة تهدئــة 
المعلومــات  اعطائــه  عبــر  الطفــل 
الخاصــة بمســار الجلســة وخاصــة متــى 

ــتنتهي. س

ويجــب أال تطــول المقابلــة أكثــر مــن 
برمجــة  امكانيــة  مــع  ســاعة  نصــف 

أخــرى فــي وقــت الحــق. مقابلــة 

فــي بعــض األحيــان يمكــن االلتجــاء إلى 
تمكيــن الطفــل مــن الّتحــرك كالمشــي 
مثــال أو القيــام بالمقابلــة فــي مــكان 

يســمح لــه باللعــب.

تمّكــن  كلمــا  أنــه  إلــى  االشــارة  مــع 
القائــم )ة( بالمقابلــة مــن ربــط عالقــة 
الطفــل  تشــجيع  مــن  وتمّكــن  ثقــة 
تحســين  الممكــن  مــن  كان  كلمــا 

المفرطــة.  الحركيــة  إلــى  الميــل 
لديه إن أمكن ذلك.

3•الطفل المتوّتر: 
والّتوتــر  الخــوف  يعيــق  أن  يمكــن 
التواصــل  مــن  بالمقابلــة  )ة(  القائــم 
مــع الطفــل. فــي هــذه الحالــة يحّبــذ 
الســماح للولــّي أو لشــخص آخــر يتمتــع 
معــه.  الحضــور  مــن  الطفــل  بثقــة 
ــه  ــائي يمكن ــر نس ــور عنص ــا أّن حض كم
الطفــل  طمأنــة  فــي  المســاهمة 

الحالــة.   حســب 
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ومحميــة.
ــل  ــع الطف ــل م ــد للتواص ــع قواع •وض
عــن  لإلفصــاح  لــه  المجــال  وفســح 
انتظاراتــه والتوضيــح لــه بأنــه يمكــن 
بأنــه يعــرف أو ال يعــرف أو ال  القــول 
يتذكــر أحــداث تعــرض إليهــا فــي ســياق 

االســتغالل. عمليــة 
للحديــث  للطفــل  الفرصــة  •تــرك 
بصفــة تلقائيــة ودقيقــة عــن أحــداث 
ليســت فــي عالقــة مباشــرة بوضعيــة 
اســتغالله قبــل الخــوض فــي موضــوع 

المقابلــة.
المتعلقــة  للوقائــع  •الّتطــرق 
باالســتغالل باســتخدام أســلوب يحــّث 
الطفــل ويدعــوه للّســرد الحــر )هــل 
تحدثنــي...؟(  أن  تخبرنــي،  أن  يمكنــك 
تفاصيــل  عــن  األثنــاء  فــي  والبحــث 
وإضافــات مــن خــالل توجيــه أســئلة 
الخــاص. إلــى  العــام  ومــن  مفتوحــة 

•البحــث عــن أكثــر تفاصيــل باســتخدام 
نفــس األســلوب، وحــّث الطفــل علــى 
تعــّرض  التــي  األحــداث  بآخــر  التذكيــر 
الذاكــرة،  فــي  تبقــى  باعتبارهــا  إليهــا 
ثــم العــودة إلــى األحــداث التــي حصلــت 
فــي البدايــة وخاصــة تلــك التــي لهــا 
خصوصيــة أو خلفــت ذكريــات معينــة 

ــه. لدي
•تجميــع معلومــات حــول الّتصريحــات 
األّوليــة للطفــل )وخاصــة مــا يتعلــق 
باألشــخاص الذيــن شــملهم الحديــث 

والظــروف المرتبطــة بالواقعــة(.

ييجــب العمــل علــى بنــاء عالقــة الثقــة 
المعلومــات  واعطــاءه  الطفــل  مــع 
الجلســة  مســار  حــول  الكاملــة 
تمكينــه  يمكــن  كمــا  وأهدافهــا. 
الســتيعاب  الكافــي  الوقــت  مــن 
المعلومــات حــول المقابلــة وتأجيلهــا 
وابــراز  تشــجيعه  إلــى  إضافــة  لحيــن. 
حمايتــه.  مســار  فــي  اإليجابــي  دوره 

وجــب  المســتعصية  الحــاالت  فــي 
تمكيــن الطفــل مــن حصــص للعــالج 
بالمقابــالت  القيــام  قبــل  النفســي 
أقوالــه. ويمكــن  الضروريــة لمعرفــة 
ــي  ــي النفس ــتعانة باألخصائ ــا االس أيض
بالمقابلــة  للقيــام  أو  للحضــور 
عــن  )ة(  المســؤول  مــع  بالتنســيق 

. بلــة لمقا ا

استمارة المقابلة:
فــي عــّدة دول مــن العالــم، يتــم توفيــر 
مراحــل  لجميــع  محــّدد  بروتوكــول 
المقابلــة. ويتــّم تدريــب مســتخدميه 
ويعتبــر  مســبقة.  بصفــة  عليــه 
NICHD األكثــر اســتخداما  بروتوكــول 

المجــال هــذا  فــي 

األســئلة  طــرح  مراحــل  عــن  مثــال 
الضحايــا  األطفــال  مقابلــة  أثنــاء 
:NICHD بروتكــول  علــى  اســتنادا 

النفــس وبنــاء عالقــة ثقــة  •تقديــم 
مــع الطفــل فــي بيئــة داعمــة، مهيئــة 
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الطفــل  بشــكر  المقابلــة  •ختــم 
تقديــم  فــي  يرغــب  كان  إن  والّتأكــد 
ــليمه  ــم تس ــؤال، ث ــرح س ــة أو ط إضاف
إلــى القائميــن برعايتــه، مــع الحديــث 
ــر  معــه فــي األثنــاء عــن موضــوع مغاي
ــد  ــه عن ــيقوم ب ــا س ــال عّم ــؤاله مث كس

المــكان.         مغادرتــه 

النســخة  إلــى  الرجــوع  يمكــن 
الموقــع: علــى  الفرنســية 
http://nichdprotocol.com/french.pdf
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تم تحرير هذه الوثيقة تحت إشراف
الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص

في إطار برنامج التعاون بين مجلس أوروبا واإلتحاد األوروبي
برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس

)PAII-T(

مجلس أوروبا واإلتحاد األوروبي ال يتحمالن مسؤولية إستخدام 
المعلومات الواردة بهذا النص

هذه الوثيقة مجانية

استشارة : خبير مجلس 
اوروبا في قضاء االحداث

السيد بيير-آالن دارد )سويسرا(

فريق التحرير :
السيدة روضة بيوض
السيد أحمد بالنصر 
السيدة أحالم بالحاج

المصادقة :
الهيئة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص

السيدة روضة العبيدي

التنسيق :
مجلس أوروبا

السيد مهدي الرميلي
السيدة إيمان خليفة






