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"الطوعيـــة" تعنـــي أن قـــرار مشـــاركتك يف البحـــث هـــو مبحـــض إرادتك، عدم مشـــاركتك ال يعرضـــك الى عقوبات، وأن ◊ 
موافقتـــك عـــىل املشـــاركة اليعطيـــك مزايـــا كبرية (مثـــالً مبالغ ماليـــة هائلة).  

خدمات.•  أو  موارد  أي  من  يحرمك  ال  للمشاركة  رفضك 
عىل •  التجربك  فهي  البحث  يف  مشاركتك  منظمة  أي  أو  حكومي  مسؤول  أو  شخص  أي  أوىص  إذا  حتى 

عليها. تحصل  التي  موارد  أو  خدمات  أية  يف  الحق  ولك  املشاركة، 

الفوائد ◊  إىل  باإلضافة  منك،  املطلوب  هو  ما  ومعرفة  البحث،  موضوع  عىل  ااإلطالع  يف  الحق  لك  أن  تعني  "اإلطالع" 
املشاركة. حالة  يف  املحتملة  واملخاطر 

بالتحديد. •  منك  املطلوب  هو  وما  البحث  سيستغرقها  التي  املدة  عن  تستفرس  أن  يجب 
النتائج. •  عىل  اإلطالع  وكيفية  عليه،  االطالع  وكيفية  البحث،  يف  إرشاكك  سيتم  كيف  معرفة  يف  الحق  لك 

نصية  أو  شفهية  ترجمة  طلب  ميكنك  إذ  تفهمها.  التي  باللغة  املعلومات  هذه  عىل  االطالع  يف  الحق  لك 
رغبت. إذا  لها 

أو •  أسئلة  لديك  كانت  إذا  بها  االستعانة  ميكنك  التي  بالجهة  االتصال  ببيانات  يزودك  أن  الباحث  عىل 
الحق. وقت  يف  الدراسة  من  االنسحاب  يف  رغبت  إذا  ذاتها  املعلومات  استعامل  وميكنك  استفسارات. 

وقت.•  أي  يف  األسئلة  طرح  يف  الحق  لك 

واختياري" طوعي  "القبول 

املشـــاركة يف املـــرشوع يتيـــح لـــك فرصة لجعل صوتك مســـموعاً، ولكن تلك املشـــاركة قـــد تكون غري مالمئة، 
ومســـتنفذة لوقتـــك ومالـــك، و/أو ُمرهقة لك جســـدياً أو نفســـياً. ورقة املعلومات هذه تـــرشح املصطلحات 

املســـخدمة  وتُعرفـــك بحقوقك. 

ورقة معلومات للمشاركني يف بحث الهجرة القرسية
حقوقك يف البحث

يف مرشوع البحث.  عدم املشاركة  يقرر املشاركة أو  يعني أنت الوحيد الذي 
التايل: النحو  عىل  ذلك  تجزئة  ميكننا 
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القدرات •  ذي  الراشدين  أو  القارصين  (بإستثناء  عنك  بالنيابة  يوافق  أن  ألحد  باإلمكان  فليس 
الحاالت).  لتلك  املعلومات  تلك  عىل  االطالع  ميكنك  بالتايل  املحدودة.  االدراكية 

يف •  املشاركة  عىل   ً رسميا موافقتك  بإبداء  خاصة  استامرة  عىل  التوقيع  منك  يُطلب  عادة 
وأصدقائك،  أقربائك،  مع  عدمه  من  عليها  التوقيع  قبل  االستامرة  مناقشة  حق  ولك  البحث. 

من  بنسخة  تزويدك  الباحث  وعىل  آخر.  شخص  أي  أو  املجتمع،  وأفراد  التوطني،  وموظفي 
املوقعة. االستامرة 

األحوال •  جميع  يف  متاح  غري  االختيار  هذا  ولكن   . ً شفهيا موافقتك  تعطي  أن  ميكنك  رغبت،  إن 
يتبع  الذي  البحث"  أخالقيات  "مجلس  يقرها  التي  الخاصة  املتطلبات  عىل  ذلك  العتامد   ً نظرا

الباحث.                له 
البحثية. •  الدراسة  اكامل  عىل   ً مجربا لست  فأنت   – وقت  أي  يف  البحث  من  االنسحاب  ميكنك 

معلوماتك. من  جزء  أي  استعامل  عدم  طلب  لك  يحق  االنسحاب،  يف  رغبت  وإذا 
البحث.•  من  معني  جزئ  او  جانب  يف  االشرتاك  أو  محدد  سؤال  عىل  االجابة  رفض  لك  يحق  كام 

"املوافقـــة" تعنـــي موافقتـــك الرصيحة عىل املشـــاركة.◊ 

يف  تفسريها  ورد  التي  األخالقية  باملبادئ  الباحث  التزام  لضامن  البحث  مرشوعات  مراجعة  عن  مسؤولة  وهي  الباحث،  لها  التابع  املؤسسة  يف  لجنة  البحث":  أخالقيات  1"مجلس 
البحث.   يف  حقوقك  تعزيز  عىل  البحث"  أخالقيات  "مجلس  يعمل  أن  ويجب  الوثيقة.  هذه 

ادراكية ◊  قدرات  ذي  أو  الرشد  سن  دون  شخص  ِقبل  من  املشاركة  عىل  املوافقة  إبداء  يعني  "التصديق" 
البحث.  يف  البدء  يتم  ليك  بذلك  يأذن  أن  الويص  أو  الوالدين  بأحد  يستعان  الحاالت  هذه  يف  ولكن  محدودة. 

. معاً والتصديق  املوافقة  توافر  يتطلب  ذلك  أن  أي 

حقوقك يف البحث

والرسية"  الخصوصية  يف  "حقك 
يعني أنه ال يحق للباحث أن يكشف عن هويتك أو عن اجاباتك إال إذا أذنت له بذلك بشكل رصيح. إليك 

بذلك: املتصلة  األمور  لبعض  تفسرياً 

لك ◊  الخاصة.  معلوماتك  يف  التحكم  يف  وحقك  التدخل،  أو  التطفل  من  التحرر  يف  حقك  هي  "الخصوصية" 
يعرف  أو  عليك  يتعرف  أن  فيه  أحد  يستطيع  ال  وآمن،  خاص  مكان  يف  البحث  إجراء  تطلب  أن  يف  الحق 

الدراسة.   يف  اشرتكت  انك 
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الخاصة.◊  املعلومات  حامية  "الرسية" 

إليها.  •  يتوصل  أن  أحد  يتمكن  ال  حتى  املُجمعة  املعلومات  بها  يؤمن  وسيلة  أيجاد  الباحث  عىل 
عليها. •  باالطالع  لهم  املسموح  االشخاص  ومن  مبعلوماتك  االحتفاظ  سيتم  التي  املدة  معرفة  حق  لك 

آخر. طرف  ألي  املعلومات  تلك  يبيع  أو  يعطي  أن  للباحث  يسمح  ال 
يقاع •  بإ تتعلق  معلومات  عن  الكشف  عليه  يفرض  أخالقي  التزام  الباحث  يواجه  قد  الحاالت،  بعض  يف 

وإن  تام.  بوضوح  القيود  تلك  إىل  املوافقة  استامرة  تشري  ان  يجب  اآلخرين.  إيذاء  أو  بالنفس  األذى 
جميع  من  هويتك  إخفاء  طلب  عىل  اإلرصار   ً أيضا لك  ويحق  باالستفسار  فعليك  متأكد،  غري  كنت 

أدناه). مبني  هو  (كام  عنك  املُجمعة  املعلومات 
إجرامي، •  نشاط  عن  الرشطة  إبالغ  عليه  يفرض   ً قانونيا  ً التزاما الباحث  يواجه  قد  الحاالت،  بعض  يف 

ميكنك  بينى،  غري  عىل  كنت  وأن  الرسية.  عىل  القيود  تلك  إىل  بوضوح  املوافقة  استامرة  تشري  أن  ويجب 
هويتك  إخفاء  طلب  عىل  اإلرصار  أيضا  لك  ويحق  منه،  متأكد  غري  نفسك  تجد  يشء  أي  عن  االستفسار 

عنك. املُجمعة  املعلومات  جميع  من 
تحفظ  •  (االنرتنت)  اإللكرتونية  الشبكة  عىل  استبيانات  أي  بتعبئة  تقوم  عندما  أن  تعلم  أن  يجب 

عىل  تطلع  أن  بإمكانها  األمريكية  املتحدة  الواليات  فمثال  الدول/  بعض  لدى  (سريفرات)  مالقم  عىل 
مثل  يف  والخصوصية  الرسية  يضمن  التي  الطريقة  عن  الباحث  من  تستفرس  أن  يجب  لهذا  املعلومات. 

الظروف. هذه 

حقوقك يف البحث
يف •  البحث.  نتائج  يف  هويتك  عن  الكشف  يف  ترغب  ال  أو  ترغب  كنت  إذا  تختار  أن  الحق  لك 

وإن  (حتى  البحث  نتائج  يف  الحقيقي  اسمك  يستعمل  أن  الباحث  يستطيع  ال  األحيان،  بعض 
الدراسة  يف  شاركوا  آخرين  هويات  عن  يكشف  أن  شأنه  من  ذلك  ألن  رصاحة)  ذلك  منه  طلبت 

هوياتهم.  عن  الكشف  عدم  وطلبوا 
زودتها.•  التي  املعلومات  استخدام  بها  سيتم  التي  الكيفية  معرفة  يف  الحق  لك 
الدراسة.•  نتائج  عىل  اطالعك  امكانية  كيفية  توضيح  الباحثني  عىل 

معني.◊  شخص  إىل  البحث  نتائج  تُنسب  ال  ليك  للهوية  كاشفة  معلومات  أية  وجود  عدم  تعني  الهوية"  "إخفاء   
جمع •  طريقة  أن  من  التأكد  يتم  حيث  أعاله،  إليها  التطرق  تم  التي  الرسية  لتقييد  الحلول  أحد  هذا 

املعلومات. بتلك  املرتبط  الشخص  تبيان  نفسه)  الباحث  (حتى  ألحد  تتيح  ال  املعلومات 
الباحثون •  سيستخدمها  التي  الوسيلة  عن  تستفرس  أن  يجب  بعد،  ينتظم  مل  للهجرة  بالنسبة  وضعك  كان  إذا 

ملخاطر.           تعرضك  قد  البحث  نتائج  ان  املحتمل  من  وإال  هويتك،  إخفاء  ضامن  يف 
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الباحث.•  إعالم  يف  حق  لك  االرتياح،  بعدم  شعور  انتابك  إذا  البحث  خالل  وقت  أي  يف 
أو •  (كصديق،  به  تثق  شخص  تبلغ  أن  فعليك  االرتياح،  بعدم  شعورك  يف  التسبب  يف  الباحث  استمر  إذا 

البحث  أخالقيات  مركز  تبلغ  أن  وعليك  املجتمع)،  يف  فرد  أو  توطني،  موظف  أو  العائلة،  أفراد  من  فرد 
(االنرتنت).  اإللكرتونية  الشبكة  عىل  املعلومات  لتلك  والتوصل  البحث  ميكن  أو  الباحث.  له  يتبع  الذي 

لها. مشابهة  للجنة  أو  البحث"  ألخالقيات  "مركزا  واملستشفيات  الجامعات  جميع  لدى 
والعرقية.•  والدينية،  الثقافية،  خلفيتك  يراعي  وبأسلوب  باحرتام،  تُعامل  أن  يف  الحق  لك 

. دامئاً االعتبار  يف  وسالمتك  وكرامتك،  أنت،  أنك  يعني 

األذى"  إلحاق  بعدم  الباحث  "التزام 

حقوقك يف البحث
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