
يمكنك طرح أي سؤال ومشاركة أي مخاوف، في أي

وقت. 

إذا كنت ترغب في االنسحاب من البحث ، يمكنك
أيضا استخدام هذه المعلومات للتواصل مع الباحثة. 

 

 للتواصل مع الباحثة:

            + 32 456 55 99 20          
            Leni Linthout          

            leni.linthout@ugent.be          
 

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول حماية
بياناتك الشخصية، يمكنك اإلتصل بجامعة غنت: 

              +32 9 264 95 17          
            privacy@ugent.be          

المعلومات الشخصية التي تم جمعها هي ملك لك. 

يحق لك في أي وقت: 

    الوصول إىل المعلومات الخاصة بك 
    تصحيح أو إضافة المعلومات الخاصة بك 

    طلب من الباحثة حذف معلوماتك 
    تلقي المعلومات 

    االعتراض عىل استخدام معلوماتك 

أسئلة أو مالحظات؟ 

بروشور المعلومات 

أنت مدعو للمشاركة في بحث عن التجارب

 اليومية للرجال والشباب في الهجرة، في
 بلجيكا و فرنسا

 هذا الكتيب يشرح هذا البحث و حقوقك.
يمكنك مناقشة هذه المعلومات مع األقارب أو

األصدقاء أو أي شخص آخر قبل أن تقرر إذا

كنت تريد المشاركة في هذا البحث. 

من فضلك، ال تتردد في طرح أي سؤال. 
حقوقك كمشارك 

التزام الباحثة بعدم إلحاق أي ضرر 

في هذه الحالة، يرجى االتصال بالباحثة عىل الفور. 

تمت الموافقة عىل هذا البحث من قبل خبراء أخالقيين

من جامعة خنت و ليل. 

للتأكد من أن البحث ال يلحق ضرر بأي شخص، نطبق

العديد من اإلرشادات الدولية، مثل المبادئ التوجيهية

للممارسة سريرية الجيدة، تحت إعالن هلسنكي. 

سيتم كتابة نتائج هذا البحث في كتاب،

ومناقشتها مع األشخاص الذين يمكنهم

اتخاذ إجراءات لحماية المهاجرين بشكل

أفضل في المستقبل.

 
 نأمل أن يؤدي هذا البحث إىل حماية

أفضل للمهاجرين في المستقبل. 

استمع إىل هذا بروشور :



يمكن ألي رجل, أكبر من ١٦ عاًما و هاجر

مؤخرًا إىل أوروبا المشاركة في هذا البحث.

 المميزات والمخاطر 

موضوع هذا البحث 

في هذا البحث، نريد معرفة المزيد عن تجارب الرجال

والشباب (الذين تزيد أعمارهم عن ١٦ عاًما) في بلجيكا

وفرنسا.

نريد أن نعرف كيف تؤثر تجاربك عىل صحتك الجسدية

و العقلية و الجنسية. 

تم تنظيم هذا البحث من قبل جامعة خنت و جامعة

ليل. 

مشاركتك طوعية 

  لديك كامل الحرية للمشاركة في هذا البحث أو الرفض.
إذا كنت ال ترغب في المشاركة، فلست مضطر لتقديم  

أي تفسير.

قرارك لن يؤثر عىل عالقتك بالباحثة أو تقديم طلب

إقامتك أو الخدمات التي تتلقاها. 

 

 يمكنك أن تقرر إنهاء مشاركتك في أي وقت.
 لست مضطر لتقديم أي تفسير لعدم رغبتك بلمشاركة

في هذا البحث.

 

معلوماتك الشخصية محمية 

تمنحك المشاركة في هذا البحث، فرصة إليصال

صوتك. 

 الهدف من البحث أن يؤدي إىل حماية أفضل للرجال و
الشباب أثناء الهجرة. 

قد تجعلك المشاركة تشعر بالضيق أو عدم الراحة.

 عاطفًيا
يمكن للباحثة تزويدك بمعلومات حول منظمات للدعم

أو مرافقتك إليها. 

لن تتلقى أي مال مقابل مشاركتك في هذا البحث،

ولكن ستتلقى بطاقة كهدية بقيمة ١٥ يورو، لشكرك

عىل وقتك. 

التحدث عن تجاربك  

سنتحدث عن تجاربك الشخصية أثناء إقامتك في 

 بلجيكا و/ أو فرنسا.
يمكنك رفض اإلجابة عىل أي سؤال معين.

إذا وافقت، فسيتم تسجيل هذه المقابلة. 

ستستغرق مقابلتنا حوالي ساعة إىل ساعة

ونصف. 

أثناء المقابلة، إذا لزم األمر ، يمكن لمترجم
مساعدتنا في الترجمة. 

تعقد مقابلتنا في مكان تشعر فيه باألمان،

والراحة ويمكنك التحدث بحرية تامة. 

يجمع هذا البحث بيانتك الشخصية.

 المعلومات التي نجمعها، هي معلوماتك الشخصية و
تسجيل صوتي لهذه المقابلة ، إذا اتفق عليها. 

نقوم بجمع هذه المعلومات لتحسين الدعم و الرعاية
للمهاجرين. 

بيانتك الشخصية سرية للغاية لفريق البحث. 

لن نشارك أي معلومات شخصية مع أي شخص. 

نحن نطبق اإلرشادات الدولية، مثل الالئحة األوروبية

العامة لعناية وحماية ببياناتك الشخصية بطريقة آمنة

للغاية. 

لن يتم استخدام اسمك أو ذكره في نتائج

البحث، إال إذا ابلغتنا بذلك.  

ما قلته لي سيتم تخزينه بأمان، لمدة ٥ سنوات، ثم
يتم حذف كل شيء. 


