
بالغ 1612 - مجموعة موارد للمنظمات غ�ي الحكومية آلية الرصد والإ

ة الأداة 30 الموافقة المستن�ي

ية  قائمة تحض�ي
ي تقييم لأي مدى وما هي

ي عملية الرصد. تنشأ مصاعب �ن
ي فهم المصادر لتبعات المشاركة �ن

ة )عن علم وبّينة( تع�ن الموافقة المستن�ي
ن ضمان علم من تجري معه المقابلة بأية أخطار محتملة عىل صلة  المعلومات الالزمة لكل موقف من المواقف. لبد من وجود توازن ب�ي
ه معلومات عىل جانب، والحصول عىل أك�ب قدر من المعلومات المفيدة عىل الجانب الآخر. التشديد عىل المخاطر المحتملة قد  بتوف�ي

ي من تجري معه المقابلة عن الحديث، لكن من غ�ي المقبول إعطاء الأولوية للمعلومات عىل حساب سالمة الفرد الذي قد يتعرض 
يث�ن

ي يجب تعريف الأفراد بها أثناء السعي للحصول عىل 
ية التالية تلقي الضوء عىل المعلومات الأساسية ال�ت لخطر حقيقي. القائمة التحض�ي

موافقتهم. 

ي يتم استعراضها أدناه.. 
   يمكن للطفل فهم النقاط ال�ت

ي يتم استعراضها أدناه، لكن يوجد 
   ل يمكن للطفل فهم النقاط ال�ت

ي يتم استعراضها أدناه.
الأب أو الو�ي ويمكنه فهم النقاط ال�ت

  : الطفل/الأب/الو�ي
ي تجري معه 

   يتم تعريفه بهوية ومجال ولية الشخص والمنظمة ال�ت

المقابلة.

   يفهم لماذا يتم جمع المعلومات.

ي التوثيق، التصالت،
  يفهم كيف سيتم استخدام المعلومات )�ز

ربما التحقق من قبل الأمم المتحدة( ومن سُيسمح له بالطالع عىل 
المعلومات.

   يفهم مخاطر توف�ي هذه المعلومات.

ي يمكن اتخاذها لتخفيف المخاطر.
   يفهم تداب�ي ال�ية والأمن ال�ت

ي أية
ي المقابلة أو �ز

وط أو قيود عىل مشاركته/مشاركتها �ز   حدد أية �ش

مرحلة من مراحل عملية التوثيق.

   يفهم أن تعاونه/تعاونها اختياري وليس إلزامياً.

   يفهم أن رفض منح المعلومات ل يقيد بأي شكل من الأشكال إمكانية 

الحصول عىل المساعدة وأن الموافقة عىل منح المعلومات ل يجلب 
مساعدات إضافية.

ي أي لحظة يشاء.
  يفهم أنه/أنها سيوقف المقابلة ويسحب شهادته �ز

   يعرف كيف يتواصل مع منظمتك إذا احتاج لذلك.
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