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ماهي الموافقة المسبقة؟
الموافقة المسبقة هي تعهد أخالفي وقانوني للمدافعين عن حقوق اإلنسان من أجل حماية سالمة وأمان وكرامة من يتم  

اجراء مقابالت معهم. هناك 4 عناصر رئيسية:

يجب توضيح هدف المقابلة بالكامل، األمر الذي يساعد على حماية سالمة  الشخص الذي سُتجَرى  معه المقابلة 
ويحافظ على عالقة صريحة بين الصحفي والشخص المستضاف في المقابلة.

يجب أن يعطي الشخص المستضاف في المقابلة اذنه أو اذنها طواعية  في استخدام المقابلة، كما له أن يحدد ما إذا 
كان راغبًا أن ُيذكر اسمه.

يجب أن يكون الشخص المستضاف للمقابلة قادرًا على فهم وإدراك نتائج مشاركته. هذا أمر هام جدًا عند التعامل مع 
األشحاص ذوي الحاالت الخاصة )مثل األطفال وأصحاب اإلعاقة الذهنية واألشخاص الذين مروا بتجربة نفسية صادمة 

حديثة(. 

يجب أن يفهم الشخص المستضاف للمقابلة تمامًا التوابع المحتملة للمقابلة والتوزيع المقصود بما في ذلك النتائج 
المحتمله جراء تدوالها على االنترنت. لدى ذلك الشخص الحق في إلغاء  اذنه أواذنها فيما يتعلق باالستخدام المستقبلي 

للفيلم – على أية حال تأكدوا بأن الشخص يدرك بأنه ليس باالمكان أن يتم إزالة أية مواد من على االنترنت بشكل دائم 
واضربوا له مثااًل بأسوأ الفروض التي قد تحدث. 
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صناعة أفالم حقوق اإلنسان يمكنها أن تكون محفوفة بالمخاطر: كن آمنًا. كن أخالقيًا. كن فعااًل. 
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اشرعوا في توثيق الموافقة عن طريق  تسجيلها على الكاميرا أو الحصول على موافق كتابية.

الموافقة التي ٌتسجل على الكاميرا يمكن أن تشتمل على األسئلة التالية:

رجاًء اذكر أو اذكري اسمك والتاريخ والوقت ومكان هذه المقابلة.

هل تفهم )أو تفهمين( ما نفعله هنا؟ رجاًء اشرح )أو اشرحي( لنا بطريقتك الخاصة.

هل توافق أو توافقين على تضمين مشاركتك في هذا المشروع، بما في ذلك الفيديو أو أي شكل إعالمي آخر يتم 
استخدامه )مثاللمطبوعات والصور ومواقع االنترنت(؟

هل تعرف )أو تعرفين( من قد يشاهد هذا الفيديو؟

هل تدرك أو تدركين أنه بامكانك إيقاف عملية التصوير في أي وقت لطرح سؤال أو أخذ قسط من الراحة؟

هل هناك أية قيود تتعلق باستخدامنا للمعلومات التي ستمدنا )أو تمّديننا( بها، أو الفيديو نفسه، يتوجب علينا 
االطالع عليها؟

اشرحوا لماذا تقومون بالتصوير وكيف تخططون الستخدام هذا الفيديو، وتأكدوا من أن الشخص المستضاف للمقابلة 
يشارك أو تشارك طواعية وأنه يدرك بوضوح هدف المشروع والنتائج المترتبة على مشاركته، وكيف سيتم استخدام الفيديو 

ومن سيشاهده.

اسألوا الشخص المستضاف للمقابلة إن كان يريد حماية هويته، إن لزم األمر. اشرحوا له أو لها إمكانية اخفاء هويته أثناء 
التصوير باستخدام تقنيات اإلضاءة أو تصوير يديه فقط، أو بداًل من ذلك اقترحوا عليه تشويش وجهه أو تحريف  صوته أثناء 

التحرير. استعلموا منه إن كان يرغب باستخدام اسمه كاماًل أو بتغيير جزء منه.

الخطوة الخامسة

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

أسئلة لتوجيهها للموافقة الُمسجلة أمام الكاميرا

الحصول على الموافقة المسبقة

حددوا ما إذا كان الشخص المستضاف للمقابلة بحاجة العتبارات خاصة )مثالألطفال وأصحاب اإلعاقة الذهنية والناجين من 
صدمات نفسية أو أعمال عنف(. إن كانت الحالة كذلك  فادرسوا الحصول على الموافقة من وصي قانوني لذلك الشخص  
أو إجراء المقابلة بحضور مستشار قانوني مع الناجين من الصدمات العنيفة. ال تشرعوا في المقابلة إن لم تكونوا على ثقة 

من إدراكهم لنتائج الفيديو والمخاطر المحتملة.

الخطوة األولى

ابدأوا المقابلة بحوار غير مسّجل على الكاميرا، لتقديم أنفسكم وما إذا كنتم ممثلين إلحدى المجموعات أو المنظمات. 
تأكدوا من أن الشخص المستضاف للمقابلة يعرف عنك وكل من له عالقة بالمشروع.

الخطوة الثانية


