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 و النزاعات القضائية في بيراألساسية الخاصة بشهادة الخالمفاهيم على  طالعكإل•
 :التي تتضمن       

 
 أنتالخبير استجواب شاهِدك •

 
 اآلخرالطرف استجواب شاهد •

 
 إعادة التوجيه•

 
 بعض النصائح عند االستعانة بمترجمين•
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 علىسواءٌ أكنت تستجوب شاهَدك الخبير أنت أم كنت بصدد استجواب شاهد الطرف اآلخر، فإن األمر كله يتوقف •
 .التحضير        

 

 .واعرف قضية الطرف اآلخر. اعرف قضيتك •
 

 اقرأ الشهادات السابقة، وأي  منشورات، ووقائع . دليلَه وأين موقعه بالنسبة لقضيتك /اعرف خبيَرك وتقريَره•
 .قم بكل جهد للتحري عن خبيرك. ، ومدونات اإلنترنت، وما يتعلق بأي انتماءات ، وفي فيسبوك، و يوتيوبالمؤتمرات        

 

 .إذا كنت توجه الشاهد الخبير فيما يتعلق بالقضية؛ فكن واضحاً في تعليماتك وما تحتاج إلى النظر فيه واإلبالغ عنه•
 

 عنواحصل منه على ُمدخالت ) دون التأثير على جوهر الدليل الذي لديه(اعمل مع خبيرك قبل إدالئه بالشهادة •
 موقعهمتأكد من معرفة خبيرك لسياق القضية والخبراء اآلخرين وما .  خبير الطرف اآلخر إذا كان ذلك مالئماً         
 .وكيف يكون        

 

 افتراضيةعدائياً أو ينتقل إلى أسئلةٍ /كن مستعداً للتدخل واالعتراض لحماية شاهدك إذا كان الطرف المقابل مجادالً •
 .أو ال عالقة لها بالقضية        

 

 .ضع خطةً واضحة•
 



physiciansforhumanrights.org/ 

 الشاهد الخبير

4 

 .القضاة هم أصحاب القرار•
 

 .القضايا السابقة التي عملوا فيها، وطريقته في المحكمة، وما ُيفضله في إدارة وإجراء المحاكمة -اعرف قضاتك •
 

 وعلىهم بحاجة إلى أن يعرفوا كيف . القضاة بحاجة إلى أن يتثقفوا ليصلوا إلى ما وصل إليه خبيرك من استنتاج•
 التأكدَ فال يصل الخبير إلى االستنتاج نيابةً عن القاضي، ما يريدونه هو . أي أساس يمكنهم الوصول إلى االستنتاج        
 .من إمكانية التعويل على الخبير وعلى مساعدته        

 
 .يدير القضاة سيَر المحاكمة واستجواَب الشهود•

 
 .أثناء أو بعد سؤال النيابة والدفاع وفي بعض األحيان محامي الضحية -للقضاة أن يطرحوا أسئلةً متى أرادوا •
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 األساسالتحضير هو •
 

 قضيتكاعرف •
 

 قبلهاعرف شاهدك و الدليل المقدم من •
 

 .اعرف أي نقاط ضعف أو ثغرات محتملة و فكر بطرق لتجاوزها أو التقليل من حجمها•
 

 للخطوطحضر شاهدك ). دون ان تدربه أو تؤثر على أساس شهادته(إعمل مع شاهدك الخبير •
 .المحتملة لالستجواب المضاد        

 

 خطةليكن لديك •
 

 .مع شاهدك بشكل مسبق لكي تتمكن من فهم موقعه و كيف سيجيب) المذكور في التقرير(امش وفق التتابع •
 

 .أره أي أشياء ستقوم بعرضها خالل شهادته، بما في ذلك الصور و المخططات و النماذج و األدلة الحسية•
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 .مؤهالت الخبير وخبرتَه من البدايةأثبت •
 .أثبت صلة التقرير أو العمل الذي أنجزه الخبير بالقضية•
 ...ماذا، أين، متى، كيف، لماذا، رجاءً وّضح  -اطرح أسئلةً افتتاحيةً بسيطة •
 .ُصغ السؤال لتفنيد الواقعة التي تريد•
 .بمعنى ال تسأل أسئلة إيحائية أثناء االستجواب المباشر -ال تقترح اإلجابة في السؤال •
 لتحافظَ    (piggy-backing(هذا أسهل مما يبدو لخبير، ولكن يمكنك استخدام تقنية إسناد الشيء إلى الشيء •

ـ  ؛xxxقلَت لتّوك . تركيز الشاهدعلى           ...هل لك أن توضح ما تعنيه ب
 لماذا تطرح هذا السؤال على الشاهد في هذا الوقت؟. لتكن خطة القضية والهدف منها حاضرْين في ذهنك دائماً •
 لتغطيةربما ال يكفي خبيٌر واحد . ال تطلب من خبيرك أن يتجاوز نطاق خبرته أو يبديَ تعليقاتٍ خارج إطار عمله•

 .كل ما تحتاج        
 .الخ إلى جانب الدليل الذي يقدمه الخبير.تأكد من تقديم أي تقارير أو مستندات أو بيانات أساسية ضرورية•
 .ينبغي أن يكون تحضيُرك شامالً في جميع األحوال. ال تطرح على الخبير سؤاالً ال تعرف اإلجابة عنه•
 .ال تكثر من تكرار طرح سؤالٍ واحد•
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 .االستجواب المضاد يعتمد كلياً على التحضير•
 .كن مدركاً لموقع الدليل الذي في يد الخبير من القضية. افهم قضيتك وقضية الطرف اآلخر•
 وانتماءاتِهواعرف الخبير وخلفيتَه . راجع تقريَر الخبير ومستنداتِه وشهادتَه السابقة ومقاالتِه األكاديمية، الخ•

 .وأجندَته إن ُوجدت        
 .تشاور مع خبيرك•
 .حدد ما إذا كانت هناك أجزاء إيجابية في شهادة الخبير أو في أعماله السابقة بما يمكن أن يدعمَ قضيَتك•
 .حدد ما إذا كانت هناك جوانب سلبية تضر بقضيتك•
 إذا اجتمع الجيد وغيره؛ فكر في طرٍق تهاجم بها الجوانَب السلبية بالذات أو تقلل منها دون تقويض موثوقية •

 .ككلالشاهد         
 خطةً ضع . إذا كان الوضع العام غيَر مبشِّر؛ فكِّر في استراتيجية للتقليل من الشاهد أو تقويِض استنتاجاتِه•

 .واضحة جيدةَ اإلعداد إلدارة اللعبة تكون محدَدةَ األهداف قبل دخول المحكمة         
 .يأتي بالممارسة الميدانية في ساحة المحكمة –يتطلب تقديراً دقيقاً ومراناً صعباً . إن هذا نوٌع من الفن•
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 !ال بأس باألسئلة اإليحائية •
 إلىوليكن هدفك الوصول . اطرح أسئلةً قصيرة، واضحة ً جلية. ُصغ السؤال للوصول إلى الحقيقة التي تريد•

 .ال أكثر -حقيقة أو نقطة واحدة في كل سؤال         
ده باإلجابة بنعم أو بال -ُتقلِص األسئلةُ المغلقة فسحةَ التملص أمام الخبير •  يعطيَ ال تطرح أسئلة تسوغ له أن . قيِّ

 .إجابةً مسهبة        
 بشكلفهي موجودة بين األدلة  –ال تطلب من الخبير التأكيدَ على أجزاءٍ من شهادته التي أدلى بها تحت القَسم •

 .ال تخاطر باستجالب وصفٍ أو توضيحٍ إضافي ال يروقك أن تسمَعه. مسبق        
 .ال تستمر في مجادلة الخبير في نقطةٍ ما إال إذا كنت تريد من وراء ذلك جعلَه يبدَو غيَر منطقي•
 .لماذا أطرح هذا السؤال على الشاهد في هذا التوقيت؟  لتكن خطة وهدف اللعبة حاضرْين في ذهنك دائماً •
 .فقد ُيضر هذا بقضيتك. ال تطرح أسئلة ال تعرف اإلجابة عنها•
 .فمتى ما وصلت إلى ما تريد، قف. ال تكثر من تكرار طرح سؤالٍ واحد•
 .وإال فال•
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 :الخطوط المحتملة للطعن•
 

 ابحث في عمل الخبير نفِسه وشهادتِه السابقة والتقارير والتعليقات ووسائل التواصل االجتماعي بحثاً عن •
 .للهجومخطوٍط         

 
م الخبير ما لديه من بيانات وحجج أساسية؟ •  هل قدَّ

 
 ؟هل هناك آراء خبراء مخالفة•

 
 في المقابل، . المقبولة من جانب الخبير أو مساِعدته أو الُمختبَر/هل هناك انحراف عن الممارسة القياسية•

 ؟يندفع الخبير اندفاعاً إلى المثالية دون قبول االعتبارات الواقعية والعمليةهل         
 
 أمهل هي كافية وهل لزم الخبير حدودَ اختصاِصه؟ هل خبرة الخبير عفا عليها الزمن، هل هي أكاديمية  -الخبرة •

 ).افتقار الخبير إلى الثقة(عملية فقط؟ فإْن شككت في األمر حقاً، اضغط على موضع الوجع         
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 :خطوط الطعن المحتملة•
 

 االجتماعيقم باالستفادة من عمل الخبير نفسه، شهاداته السابق، تقاريره، تعليقاته و مشاركاته في وسائل التواصل •
 .إليجاد خطوط للطعن        

 
 ؟هل قدم الخبير المعلومات المتضمنة في تقريره و تبريره للنتائج التي وصل إليها•

 
 ؟أي رأي للخبير مخالف لما ذكره في هذه القضية•

 
 يسعىمن ناحية أخرى هل . أي انحرافات عن الممارسة المقبولة المعيارية؟ من قبل الخبير أو مساعده أو المختبر•

 ؟الخبير للمثالية بشكل مبالغ فيه، دون قبول الواقع و االعتبارات العملية        
 
 هلهل هي كافية و هل بقي الخبير ملتزماً بالحدود الموجودة؟ هل خبرة الشاهد مبنية على أسس قديمة، : الخبرة•

 .هي أكاديمية أم عملية فقط؟ او في حال كان هناك شك مؤكد فشدد على قلة ثقة الخبير بنفسه        
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 :خطوط الطعن المحتملة•
 

 االجتماعيقم باالستفادة من عمل الخبير نفسه، شهاداته السابق، تقاريره، تعليقاته و مشاركاته في وسائل التواصل •
 .إليجاد خطوط للطعن        

 
 ؟هل قدم الخبير المعلومات المتضمنة في تقريره و تبريره للنتائج التي وصل إليها•

 
 ؟أي رأي للخبير مخالف لما ذكره في هذه القضية•

 
 يسعىمن ناحية أخرى هل . أي انحرافات عن الممارسة المقبولة المعيارية؟ من قبل الخبير أو مساعده أو المختبر•

 ؟الخبير للمثالية بشكل مبالغ فيه، دون قبول الواقع و االعتبارات العملية        
 
 هلهل هي كافية و هل بقي الخبير ملتزماً بالحدود الموجودة؟ هل خبرة الشاهد مبنية على أسس قديمة، : الخبرة•

 .هي أكاديمية أم عملية فقط؟ او في حال كان هناك شك مؤكد فشدد على قلة ثقة الخبير بنفسه        
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 ):يتبع(الخطوط المحتملة للطعن •
 .الخبيرأخطاء؟ إهمال؟ تناقضات؟ أشياء لم يقم بها؟ اجعل القاضي يشعر بعدم االرتياح في االستناد إلى استنتاجات  •

ع في النقطة الواحدة          الً إياها إلى /فكر في استخدام ما َتقَدم من نقاط واحدةً تلو األخرى أو توسَّ بها محوِّ  أكثرأو شعِّ
 .من سؤال بقصد التأكيد         

 
 مبالَغات؟ أجندة خفية؟  تسييس؟ •

 
 تتطلباطرح عليه أسئلةً تقريرية . اإلجابة التي تريد/ادفع الخبير إلى سلسلةٍ من اإلجابات تفضي إلى النتيجة •

 .اإلجابة بنعم أو بال، ُيمكن استخدامها للتأكيد على بديلٍ معقول بهدف زرع الشك         
 

ه إلى اتخاذ موقفٍ معين دون كشف الهدف، حتى إذا وقع في الفخ، اكشف  –انصب للخبير فخاً  •  المشكلةُجرَّ
 .تأكد من عدم وجود مهربٍ له. المتعلقة بموقفه          

 
 .تذّكر؛ في بعض األحيان ال يلزم أو ال تقتضي الحكمةُ إجراءَ استجوابٍ مضاد•
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 .لمعالجة أو إصالح أي تضرر في خط االستجواب المضاد•
 

 .ينبغي أن تكوَن األسئلة المطروحة ناشئةً من االستجواب المضاد وينبغي أال تطرح بشكل مباشر كإعادة لنفس السؤال•
 

 أولماذا أطرح هذا السؤال؟ ما هي الحقيقة المبتغاة أو التصويب .  كما ينبغي أن يكوَن لها دائماً غرٌض واضح•
 التوضيح المرجو؟        

 
 بعدوقد يكوَن مفيداً . قد ُيعيد سؤالٌ واحد التركيَز إلى النقطة الرئيسية ومحور القضية والجريمة محل المحاكمة•

 .استجوابٍ مضاد مطول ركز فيه الخصم على النقاط الجانبية أو شتَت االنتباه عن الجريمة        
 

 .قد ال يكون ضرورياً •
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د المترجمين مسبقاً بقائمة مصطلحات أدلة الخبير حتى يتسنى لهم التحضير وفهمُ المعنى الصحيح للكلمات•  . زوِّ
 .أهمية ذلك خاصةً في مصطلحات الخبراء الطبية والعسكرية والمتعلقة بالسالحتظهر         

 
 .ذكِّر نفسك به. تدرب على هذا.  كلمة في الدقيقة 100 -تحدث على َمَهل •

 
 .اترع فسحةً زمنيةً للمترجم إلكمال ترجمته قبل االنتقال إلى النقطة التالية•

 
 خاصةً يصعب هذا . اترك فواصلَ زمنية بين األسئلة واألجوبة واحرص على أن يعلمَ شاهُدك ذلك ويتقيدَ به•

 شخصاً كما يصعب عندما تستجوب . عندما تتحدثان نفَس اللغة ويكون المعني بالترجمة شخصاً آخَر في المحكمة        
 .استجواباً مضاداً وتريد المحافظة على السرعة والوتيرة        

 
 .عند اللزوم؛ تحقق من ُنَسخ المحكمة لتتأكدَ من أن الترجمة لم تؤثر على المعنى المناسب من الشهادة•

 
 تنتقلالتي تدعو الحاجة إليها بانتظام، ولهذا تحقق من الوقت بحيث ال  –ضع في اعتبارك استراحات المترجمين •

 .إلى بابِ أو خِط طعنٍ جديد تلزم متابعُته دون توقف        
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