إستمارة الموافقة للمشاركين في المشروع-المقابلة الفردية
عنوان المشروع - SOGICA :طلبات اللجوء على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية – إحدى التحديات األوروبية في مجال حقوق اإلنسان
مرجع الموافقة على المشروعER/NH285/1 :

لديك مطلق الحرية ان تجيب بنعم أو ال على أي ٍ من هذه األسئلة .
ي الفرصة ألدرس ما ورد فيها
 .١أؤكد أنني قمت بقراءة نشرة المعلومات المرفقة والمتعلقة بهذا المشروع ،وقد كان لد ّ
من المعلومات وأن أستفسر عنها ،كما تلقيت إجابات كافية على أسئلتي.

 . ٢أدرك بأن مشاركتي طوعية ،وأنه يعود لي أن أختار عدم المشاركة إما في جزء من المشروع أو في المشروع كله،
كما أعرف بأنه يمكنني اإلنسحاب في أي مرحلة من مراحله إلى أن تتم الموافقة على إصدار المنشورات ذات الصلة
بهذا المشروع (والتي قد تكون بعد شهرين على األقل من تاريخ المقابلة) وذلك من دون أن يلحق بي ضرر أو أتعرض للمعاقبة.

 .٣أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية خدمة ألهداف هذه الدراسة البحثية ،وأدرك بأنه سيتم التعاطي مع
هذه المعلومات بس ّرية تامة ومعالجتها وفقا ً لقانون  ١٩٩٨لحماية البيانات.

 .٤أوافق على تسجيل المقابلة صوت ّياً.

 .٥أوافق على أن يتم إقتباس أقوالي في منشورات المشروع من دون اإلفصاح عن هويتي.
أرغب بأن يشار إليّ بإسم مستعار هو___________________ :

 .٦أوافق على أن يتم اقتباس أقوالي في منشورات المشروع مع ذكر إسمي.

 .٧أوافق على إجراء تحليل لمساهماتي التي أتت على شكل أعمال إبداعية قد أنتجتها مثل التصوير الفوتوغرافي
أوالشعر أومقاطع الفيديو أوالرسومات ،كما أوافق على نشرها علنا ً كجزء من هذا المشروع( .يرجى منك
وضع خط تحت نوع المادة التي أنتجتها).
أ .على أساس عدم اإلفصاح عن الهوية مطلقا ً

ب .مع اإلفصاح عن الهوية.

 .٨أوافق على إعادة استعمال مقابلتي في أبحاث مستقبلية وتحليلها من قِبَل الباحثين القيّمين على هذا المشروع.
اإلسم__________________________________________________________ :

البريد اإللكتروني____________________________________________________ :

رقم الهاتف_______________________________________________________ :

التوقيع__________________________________________________________ :

التاريخ__________________________________________________________ :

إسم الباحث________________________________________________________ :

 أرغب في اإلطالع على محضر المقابلة وإعطاء موافقتي عليه قبل أن يتم إدراجه في البحث المكتوب.

 أرغب في الحصول على نسخة من التقرير ومل ّخص المشروع بعد اإلنتهاء من صياغتهما.

 يمكنكم التواصل معي من أجل فرص مستقبلية للمشاركة في هذا المشروع أو في مشاريع بحث أخرى.

تلقّى هذا المشروع التمويل من المجلس األوروبس لألبحاث) (ERCبموجب مبادرة هورايزون (أفق)  ٢٠٢٠للبحث واإلبتكار التي أطلقها اإلتحاد األوروبي.
(إتفاق منحة رقم )٦٧٧٦٩٣

