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 ):داللةالمستطَلع (اسمه أو رقم ال    التاريخ:   تم الحصول على الموافقة المستنيرة بواسطة:
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 ق:قائمة التحقّ 
 

 ؟ متى تم الحصول على الموافقة المستنيرة
 
 قبلالحصول على الموافقة المستنيرة لجميع المقابالت التي يجريها المركز السوري للعدالة والمساءلة. ويجب أن يتم ذلك ُيشترط  

 إجراء المقابلة؛ وفي حال لم يكن ذلك ممكنًا، يجب على المنسقين أن يحاولوا الحصول على الموافقة المسبقة بعد إجراء المقابلة.
 

 قبل المقابلة 
  بعد المقابلة 
 بعد التفاعل مع طرف ثالث 

 
 كيف تم الحصول على الموافقة المستنيرة؟ 

 
(إذا لم يستطع المستطَلع أن يقرأ  الخيار األفضلهو النموذج الرسمي للموافقة المستنيرة الخاص بالمركز  

 شفويًا) /االموافقة المستنيرة، عليك أن تقرأها له
الموافقة المستنيرة بخط اليد (ينص خط اليد بأن المستطَلع قد فهم الغاية من التوثيق وفوائده والمخاطر  

 المترتبة عليه باإلضافة إلى سياسات السرية واألمن الخاصة بالمركز السوري للعدالة والمساءلة وحقه في عدم
 المشاركة)

 ُصّوَرت بالفيديو (يجب أن تشرح الموافقة المستنيرة على الفيديو) 
 التسجيل)تسجيل صوتي (يجب أن تشرح الموافقة المستنيرة أثناء  
السبيل الوحيد للحصول على هو موافقة مستنيرة عبر البريد اإللكتروني (ال تستخدم هذا الخيار إال إذا كان  

 الموافقة المستنيرة)
 
 



 
 

 
   تحديد هوية المستطَلع؟كيف تم 

 
ولهذا هو في غاية األهمية. وٕاذا لم يرغب المستطَلع في الكشف عن هويته، يجب أن  ،الموافقة عنيمسجل/مصّور يتوقيع أو قبول 

 تعّين رقمًا لملفه. ويجب أن يتوافق الرقم مع االسم.
 موّقع ومؤرخ 
 ومؤرخ داللةرقم ال 
 يقول شفويًا "أنا أوافق بأن يتم توثيقي" –مصّور والوجه يظهر في الفيديو  
 يقول شفويًا "أنا أوافق بأن يتم توثيقي" – الداللة، النطق برقم مصّور دون أن يظهر الوجه في الفيديو 
 يقول شفويًا "أنا أوافق بأن يتم توثيقي" –تسجيل صوتي مع ِذكر االسم  
 يقول شفويًا "أنا أوافق بأن يتم توثيقي" –تسجيل صوتي دون ِذكر االسم، النطق برقم الداللة  

 
 :ناقشت مع المستطَلع

 
قم امنح المستطَلع وقتًا كافيًا لقراءة النموذج. إذا لم يستطع المستطَلع القراءة، عندئذ اقرأ النموذج له. وبعد أن ينتهي من القراءة،  

 بمراجعة كل قسم، مع شرح للنقاط. وأثناء هذا الشرح وبعده، اسأل إذا كان لدى المستطَلع أية أسئلة أخرى. 
 معلومات عامة حول الموافقة المستنيرة 
دالة ومن خالل التوثيق من أجل الضغط نحو تحقيق العالغاية من التوثيق (سيستخدم المركز هذا التوثيق  

 يدي أي آلية مستقبلية لتحقيق العدالة) بين، تحظى تجربة المستطَلع باحتمال أكبر في أن تقع مع المركز
 ما هي األمور التي ينطوي عليها التوثيق 
التوقعات وكن واضحًا بأن المركز السوري للعدالة والمساءلة ال يستطيع أن  ضبطفوائد المشاركة (قم ب 

 ن ال يتم إنشاء أي آليات عدالة)هناك احتمال أ –يضمن حصول فائدة مباشرة للمستطَلع 
 بديهيًا) ى ولو كان يبدوطر حتالمخاطر (اشرح كل واحد من المخا 
 التدابير الشخصية التي تّتخذها لضمان األمن) –ن (اشرح إلى أبعد ما هو موجود في النموذج االسرية واألم 

معلومات في حاالت البأن المركز السوري للعدالة والمساءلة قد يشارك  جداً تذّكر أن تكون واضحًا  •
 يتم االتصال بالمستطَلع في تاريخ الحق (من قبل مدٍع عام على سبيل المثال) قدوأنه محدودة 

المقابلة في منتصفها، ال تضغط على  ءحقوق المستطَلعين (المقابلة طوعية؛ إذا اختار المستطلع إنها 
 المستطَلع بأن يبقى أو أن يجيب عن أية أسئلة ال يشعر بأنه مرتاح إلجابتها)

 


