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 معلومات للمشاركين/خطاب مرفق لنموذج الموافقة المستنيرة

بضاعة صينية يهدف مشروع البحث هذا إلى فهم أهمية ييوو وأصحاب التجارة القائمة في ييوو لكي نتمكن من فهم تجارة السلع العالمية في ال
ينتهجونها  هذه التجارة والممارسات التجارية التيالصنع. وتم تصميم مشروع البحث هذا من أجل فهم مجموعات التجار الذين يشتركون في 

تربط ييوو  وتأثير السياسة الوطنية والمحلية والعالمية على أنشطتهم. وفي الوقت نفسه يهدف المشروع إلى دراسة مسارات التجارة التي
ارة البضاعة عريقا  ولك اعتبارك في تج بأجزاء أخرى في العالم والتغيرات المستمرة في طبيعة تلك المسارات. وبما أنك ُتعتبر تاجرا  

ي هذه الدراسة. خالل الصينية/تلعب دورا  فعاال  في السياسة التي تحيط بييوو، نود أن نطلب منك النظر في إعطاء موافقة مستنيرة للمشاركة ف
تجارية ذائعة توّصلنا إلى أن أعمالك ال المقابالت األولية التي أجريناها مع تجار البضاعة الصينية ومن خالل البحث على شبكة اإلنترنت،

ت الموافقة على الصيت في ييوو وفي أماكن جغرافية أخرى متعددة. لذلك ستكون مشاركتك في هذه الدراسة قيمة للغاية بالنسبة لنا. إذا قرر
ضيف مقابالت وكذلك ستنست المشاركة في هذا البحث فإننا سنجري مقابالت متعمقة معك ومع موظفين آخرين يعملون مع شركتك/مؤسستك

للقاءات بك ومناقشات جماعية معكم. إن البحث سيتطلّب تكرار التواصل معكم على مدى خمس سنوات ولكننا مستعدون لتعديل كل مواعيد ا
 .للتأكد أنها تناسب موظفيك وجدول مؤسستك

اسيكس. تماعي، قسم الدراسات العالمية في جامعة سيقود هذا المشروع البروفسور ماغنوس مارسدين، البروفسور في علم اإلنسان اإلج 
ت في دوريات البيانات التي نجمعها سُتستخدم في إصدار كتاب بحثي مخصص لهذا الموضوع باإلضافة إلى فصول في كتب أخرى ومقاال

جراء دراسات مع ه خبرة واسعة في إأكاديمية بهدف تعزيز فهمنا للتيارات المعاصرة في مجال تجارة السلع العالمية. البروفسور مارسدين عند
شتات  -١ثان: التجار في مختلف أُطر البلد. من ضمن منشوراته الرئيسية السابقة التي تتعلق مباشرة بهذة المواضيع قد أصدر هذان البح

هما مثاالن جيدان يوضحان عوالم التجارة: التجار األفغان عبر الحدود الحديثة. و -٢الحدود األفغانية )تأليف مشترك مع ب.ج.هوبكينز(؛ 
الجابة على أية أسئلة كيف ُتستخدم البيانات التي يتم جمعها خالل البحث الميداني في المنشورات. البروفسور مارسدين سيكون على استعداد ل

       .تخص هذا البحث المقتَرح والتي قد تساعدكم على اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشاركة في هذه الدراسة

كون غير وكذلك فإنك تملك انت ومؤسستك حق اإلنسحاب من هذا البحث في أية مرحلة. وباإلضافة لذلك، فإن كل البيانات المحفوظة ست
تهم بمحض مكشوفة المصدر وذلك للتأكد من ضمان السرية الكاملة لجميع المشاركين. إالا في حاالت يرغب فيها المشاركون أن يتم ذكر هوي

قة على البحث ذلك سيشار إليهم بأسماءهم. ونود أيضا  أن نشير إلى أن البحث يموله مجلس البحوث األوروبية وقد تمت الموافاختيارهم فعند 
ق بخصوص من ِقَبل لجنة جامعة ساسيكس ألخالقيات البحث وذلك لضمان أعلى المعايير األخالقية وحماية البيانات. فى حال انتابك أي قل

اإلنسان في  لبحث فبإمكانك إما أن تثير الموضوع مع البروفسور مارسدين أو أن تتواصل مع رئيس قسم علمسلوك أي عضو في فريق ا
  .جامعة ساسيكس، حيث يوجد مقر فريق البحث

أمل أنك جابيا . وننحن ندرك أن المشاركة في مشروع البحث هذا قد يستهلك من وقتك ولكننا نرجو أن تأخذ طلبنا بعين اإلعتبار ويكون الرد إي
ر اإلمكانيات الكامنة في هذا البحث والتي ستساهم في فهمنا ألهمية التغييرات اإلجتماعيةـ اإلقتصادية والثقافية الت ي أفرزتها العولمة ستقدِّ

مستنيرة المرفقة لوتداعيات تلك التغييرات في جماعات التجار البارزة تاريخيا . سنكون ممتنين لك جدا  إذا تمكنت من تعبئة نموذج الموافقة ا
 .لُتخبرنا برغبتك
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