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تأبني باربارا هاريل-بوند
َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية. وقد كافحت يف  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018 باربارا هاريل-بوند ُمؤسِّ

حياتها من أوَّلها إىل آخرها عن حقوق الالجئني وعن إبقائهم محوَر التدخالت اإلنسانية وعن سامع أصواتهم وبذلك بّث القوة 

الفاعلة فيهم. حتَّى إنَّ هذه املسائل ُيسَمع بها اليوَم أكرث بكثري من األمس، ونحن يف عرص يزيد فيه تآكل مالوذ الالجئني كام 

ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته  يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق اإلنسان. ويناقش املؤلِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

ووثاقة صلته بعملنا اليوَم.

 حياٌة ُعَجاب: زميلتنا باربارا هاريل-بوند

ي وروجري زيرت )جامعة أكسفورد( ماثيو ِجْبني ونور الضحى الشطِّ

ٍة ال َتْفُت وبحياتها التي كان ملؤها املجاهدة  ُه املدير الحايل ملركز دراسات الالجئني ومديراه السابقان مبا كان لزميلتهم من ِهمَّ ُينوِّ
من أجل حقوق الالجئني.

www.fmreview.org/ar/ethics/gibney-chatty-zetter

التزاٌم بالَعْدل طوَل الحياة
مو األِمرُي الحسن بن طالل  صاِحُب السُّ

رين ويف نظرة الناس إليهم.  كان لعمل باربارا هاريل-بوند أثٌر عميٌق يف حياة املهجَّ

www.fmreview.org/ar/ethics/bintalal

ِوْجَهُة َنَظٍر ِمْحَورُها الالِجُئون
أنيتا فاُبس )جامعة كالرك(

جزٌء من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثاالً يحتذى به فيه مقاربة محورها الالجئون تقارب الهجرة القرسيَّة ودراسات 
الالجئني.

www.fmreview.org/ar/ethics/fabos

إنشاء تقارير الشهود الخرباء: إرُْث باربارا
مايا غرَندِلر )جامعة لندن(

إن ُذِكرَت أهمية التفصيل والدقة البالغة يف أثناء تحضري تقارير الشهود الخرباء فليس للمغاالة يف ذكرها مجال. 

www.fmreview.org/ar/ethics/grundler للخربات املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre 

 Oxford Department of International
Development 

University of Oxford 
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK

 fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar 
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

بالرضورة عن آراء املحررين ومركز دراسات الهجرة القرسية يف جامعة 

أكسفورد.

حقوق الطبع: نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية 

قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها 

اإللكتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط 

التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية. 

يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة 

الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنتنت. يسهِّ

ٌم للمجلة الكاملة. وكلٌّ من العدد 61 من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجوٌد بإصداٍر إلكتوين ومطبوع. وامللخص متمِّ

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الوصلة اآلتية

يطيب لنا أن َنْشُكَر: كريستينا كالرك-َكزَاك )جامعة أوَتَوا(، وتوم سكوت-سميث )جامعة أكسفورد(، واملجلس االستشاري الدويل لنرشة 
الهجرة القرسية وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا مستشارين يف املوضوع الرئييس لهذا العدد، وَنْشُكُر زمالَءنا يف مركز دراسات الالجئني 
وأرسة باربارا عىل عونهم يف قسم تأبني باربارا هاريل-بوند، وَنْشُكُر املانحني اآليت ِذْكرُهم عىل َدْعِم هذا العدد خصوصاً: كارولني ماِكنُسن، 
ومؤسسة مارِتن جيمس، وماري َمْكِلمونت، ومركز دراسات الالجئني، والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية، ومنظمة اململكة 

يات العامليَّة )GCRF(* واللجنة النسائية املعنية بالالجئات. املتحدة للبحث واالبتكار )UKRI(/صندوق البحث يف التحدِّ

يات العامليَّة )GCRF(، من طريق مرشوع  مُة اململكة املتحدة للبحث واالبتكار )UKRI( بتمويٍل ورَد من صندوق البحث يف التحدِّ *دعمت َعَدَد األخالقيَّات هذا ُمنظَّ
.ES/P010873/1 تحديداً - ورقم املنحة )RECAP( ريكاب

صورة الغالف 
ما كان إيجاد صورة ُتبنيِّ األخالقيَّات أمراً سهاًل البتَّة، ولذا اختنا أْن نسلك سبيل التَّْجريد. فام 

ر  م؟ أَيرُِد عىل ذهنك التفكُّ االستعامالت املجازية التي يستحرضها الذهن من املاء العميق الغامق امُلدوَّ
 )fmr@qeh.ox.ac.uk( أو ما تخفيه األعامق أو التغريُّ التيَّاري... أو رمبا غري ذلك من املعاين؟ أعلمنا

)CC BY 2.0( ور. كليِمنت شيني وسنضع مجموعة مختارة من أفكارك يف صفحة ما وراء الصُّ

َنْفُع َفرِْض املساعدات: ِعرفاُن بالفضل من مرشوع قانون الالجئني
كرِس دوَلن )مرشوع قانون الالجئني(

بعد عرشين عاماً من مشاركة باربارا هاريل-بوند يف تأسيس منظمة مرشوع قانون الالجئني بأوغندا، ينظر مدير املنظمة اليوَم يف 
اإلرث الدائم للمبادئ التي يف كلِّ جانب من جوانب كتابها.  

www.fmreview.org/ar/ethics/dolan

أخالقيَّات االختالف والتنازع عند باربارا
جاشوا كرايز )كاتٌب(

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إىل اعتقادها أنَّ الناس كلَّهم بالغون متساوون مسؤولون. 

www.fmreview.org/ar/ethics/craze

منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA(: مقاربٌة للحامية ِمْحورها الالِجُئون
سارة إلُيوت وميغان دينيس سميث )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / املنظمة الدولية للهجرة(

يبنيِّ موظفون ومستشارون سابقون يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( ما كان لهذه املنظمة 
غري الحكومية من تأثري يف ترقية الحامية وكيف اشتملت عىل فلسلة باربارا هاريل-بوند. 

www.fmreview.org/ar/ethics/elliott-smith

من َنْقِد املخيَّامت إىل أحوال معونٍة أحسُن
ا ُدُنفريو )اللجنة الدولية لإلنقاذ بجنيف( أليوشَّ

ما الذي ميكن أْن يجيء به ُبْعُد نظر الناقدة الفائقة، باربارا هاريل-بوند، للمزاولني املعارصين يف نقد معونة املخيَّامت؟

www.fmreview.org/ar/ethics/donofrio

لم  االعرتاض عىل الظُّ
وندو  أوِلفِيه روكُّ

يتبنيَّ من إعانة باربارا هاريل-بوند يل من حيث أنا الجٌئ أنَّ دفاعها عن الالجئني كان أعىل بكثري من تحضري طلبات اللجوء.

www.fmreview.org/ar/ethics/rukundo

املوضوعات الرئيسية القادمة  
• العودة )أكتوبر/ترشين األول 2019, غِلَق مجال تسليم املقاالت(

• املَداِئُن والُبْلَدان )فرباير/شباط 2020(

• أزمة امُلَناخ )يونيو/حزيران 2020(

• االعتاف بالالجئني )أكتوبر/ترشين أول 2020( 

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة يف املوقع اإللكتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

www.fmreview.org/ar/request/alerts :لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكتوين من هذه الوصلة فيسبوك أو تويت أو تسجَّ

سة هذه املجلة:  وتأبنٌي خاصٌّ مُلؤسِّ
باربارا هاريل-بوند

َنرْشَُة األخالقيَّات 
الوقوف عىل األسئلة األخالقية 

التي ُتَثار يف عملنا

ة القطار بأكسفورد يف ُجزٍء من مهرجان أكسفورد للفنون. وُكِتَب يف كل جانب من جوانب الصورة الكلامت اآلتية :ُعرَِضت صورة باربارا هذه بلوحة إعالناٍت ُقرَْب محطَّ

.أشكر لك إعانتي عىل النجاة من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف نيجرييا
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َنرْشَُة األخالقيَّات
ُد أعاملنا؟  يعيش كلُّ أحٍد منَّا -نحن بني اإلنسان- ِوْفَق أخالقيَّات نضعها من عند أنفسنا ولكْن ما هي املبادئ األخالقية التي ُتسدِّ
ع  ُتناِقُش مواضيع هذا العدد الرئيسيَُّة كثرياً من األسئلة األخالقيَّة التي ُتَثاُر يف نفوسنا عند وضع الربامج والبحث والحامية والتطوُّ

اه. ر فكره ويقلقل عقله ويتحدَّ ور. فْلَيتهيَّأ القارئ لهذا العدد ففيه ما ينوِّ اُسَل والصُّ ويف استعاملنا البيانات والتِّقانات الحديثة والتَّ

َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية.  لباربارا هاريل-بوند، ُمؤسِّ وُينرَش هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية تأبيناً 
ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته ووثاقة صلته بعملنا  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018. ويناقش املؤلُِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

اليوَم.

www.fmreview.org/ar/ethics :العدد كلُّه موجود يف

بيانات حجمها كبرٌي وشأنها يف األخالقيَّات قليٌل: الرسيَّة واملوافقة 
نيكول باينام وكريستي كرابرتي )اللجنة الدولية لإلنقاذ(

اء. ش املانحني للبيانات يقوِّض األمن والرسيَّة شيئاً فشيئاً، وهذا يعرِّض الناجني من العنف واملوظفني للخطر عىل السوَّ إنَّ تعطُّ

www.fmreview.org/ar/ethics/behnam-crabtree

التِّقاناُت الجديدة يف الهجرة: آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا ُمولَنار )جامعة كمربيدج(

تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة، غري أنَّ مزيداً من آليات الرقابة واملساءلة رضوريٌّ لِحْفِظ 
الحقوق األساسية. 

www.fmreview.org/ar/ethics/molnar

اْسِتنباُء وسائط التواصل االجتامعي: نظام اللجوء يف الرنويج
يان-بول برِكِّ وآْن باِلكِّ ستاِفر)معهد البحوث االجتامعية / جامعة أوسلو مرتوبوليتان(

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء أسئلًة أخالقيَّة لها أهمية 
ها من االستطالع. كربى وما أخذت حقَّ

www.fmreview.org/ar/ethics/brekke-balkestaver

َوْضُع مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للبحوث
كريستينا كالرك-َكزَاك )جامعة أوَتَوا(

رين. ولكنَّ  ُد ميدان البحث عن شؤون املهجَّ نَة أخالقيَّاٍت دوليًة ُتسدِّ أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( ُمدوَّ
ت مناقشًة ُمسَتمرًة فيها. يات التي ثارت يف خالل َوْضِعَها استحقَّ التحدِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/clarkkazak

الالجئون اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا يكفي’
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

ينشأ عدد من املسائل األخالقية يف أثناء العمل مع مجموعات الالجئني اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا 
يكفي’. 

www.fmreview.org/ar/ethics/omata

التململ من البحوث امُلْنَترِشُ يف الالجئني الروانديني بأوغندا
إْكِليئوفاس كاروما )جامعة مبارارا للِعْلِم والتِّقانة بأوغندا(

ُيظِهُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني متلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثًة خاَصًة عاَدت إليها زائرًة مرًة أخرى وبزيارتها َكَشَفت 
يف الحكاية عامَّ مل يكن يف الِحْسبان.

www.fmreview.org/ar/ethics/karooma

هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُمْفرٌَط فيه؟ َمَساِئُل أخالقيٌَّة يف ُجُزِر كارِتريت
يوهاِنس لوتز )كليَّة كريستيان هرييِتج يف بريسبان / جامعة نيو ساوث ويلز يف سيدين(

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين متيَّزوا كثرياً بأنَّهم أول ’الجئي تغريُّ املناخ‘، كثرَي اهتامٍم بإجراء البحوث عليه. فام تأثري هذا 
االهتامم؟ وهل التقيُّد باألخالقيَّات املتعارفة ُمحَسٌن؟ 

www.fmreview.org/ar/ethics/luetz

األخالقيَّات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد 
سارة شينويذ وسارة مارِتن )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات / خبريٌة مستقلٌة(

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آراٍء متعارضة متعددة لها صلة باألخالقيَّات 
واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/ethics/chynoweth-martin

األخالقيَّات واملوافقة يف تقديم خدمات التوطني
كارال نايُت وسايل بيَكر )مركز مصادر طالبي اللجوء / جامعة إنيو ساوث ويلز بِسْدين(

ن متكني الوافدين الجدد  ميكن ملقدمي الخدمات العاملني يف سياقات التوطني أْن يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى يتحسَّ
من فهم مسائل الحقوق واملوافقة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nayton-baker

هاُت الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساينِّ  البحوث األوليَّة األخالقية التي ُتجِريَها الجِّ
بريسكا بيِنلِّ ومتارا ُلو )منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة(

يزداد َحْذُو الهيئات اإلنسانية َحْذَو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات، وهاهنا إحدى هذه الهيئات تعرض لفوائد 
ذلك وعيوبه.

www.fmreview.org/ar/ethics/benelli-low

إسرتاتيجيَّة الِهْجرة يف االتِّحاد األْوُروِبِّ: إَساَءٌة إىل الَعَمِل اإلنساينِّ الَقاِئم عىل املَباِدِئ
آَنِئيس فور أْتِجر )مكتب الصليب األحمر باالتحاد األوروب(

كها  ُب عىل الجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين متسُّ ُتقوِّض سياسات الهجرة يف االتحاد األورويب املبادئ اإلنسانية األساسية وُتصعِّ
بالتزامها األخالقي.  

www.fmreview.org/ar/ethics/faureatger

فِر؟  أتكون مقاربًة إْنَسانيًَّة يِف ِطبِّ السَّ
مارتا أِلْكساندرا باليِنسكا )منظمة أطباء بال حدود بسويرسا(

يات  فر للمسافرين يف ُطُرق الهجرة باليونان من أوَّلها إىل آخرها، برزت تحدِّ ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِطبِّ السَّ
أخالقية وَحرْية أدبيَّة.

www.fmreview.org/ar/ethics/balinska

املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول
روتا ِنكار وفريِن فالكو وماثيو ِتِبت وإمييل ساِفج )مريايك البس( 

عليها  تسيطر  التي  املناطق  يف  املبادئ  عىل  القامئة  املساعدة  توفري  لكيفية  أحسَن  مشتك  َفْهٍم  إمناِء  إىل  اإلنساين  املجتمع  يحتاج 
الجامعات املحظورة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nimkar-falcao-tebbutt-savage

الَحرْية األخالقية التي ُيِثريُها ُسلوُك املعنيِّنَي غرُي األخالقيِّ
آنَّا ُتْوُروس )منظمة الشفافية الدولية(

لبنى  يكون  أْن  ميكن  وكيف  االحتيايلِّ؟  املعنيني  األشخاص  لسلوك  اإلنسانية  الهيئات  استجابات  يف  تؤثر  التي  األخالقيَّة  الحرية  ما 
مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟

www.fmreview.org/ar/ethics/turus

ِع الَحرْيَُة األخالقيَّة يِف التَّطوُّ
آشل ِوْترِش )جامعة أمسرتدام( 

دة محتمٌل أنَّ تدريبهم ودعمهم مل  عون يف اليونان الذين يردمون الثغرات يف تقديم الخدمات مواقَف أخالقية معقَّ قد يواجه املتطوِّ
ُيزوِّدهم مبا يحتاجون إليه يف مواجهتها. 

www.fmreview.org/ar/ethics/witcher

َوِر والرََّساِئِل  االْسِتعاَمُل األخالقيُّ للصُّ
ُدْولتا ُروكِنني )منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية(

واء من أن تنظر يف َوْقِع الصور والرسائل التي تستعملها يف سعيها  ال بدَّ للمنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية واملانحني عىل السَّ
إىل جمع املال من أجل املساعدة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/ethics/roughneen

مَتِْثيُل الالجِئنَي يف َحْمالت امُلناَصة
نتايل َسَلِئيد )جامعة مايس(

ال بدَّ من أْن ُيستنَبط متثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املنارصة والتضامن مبشاركة الذين ُتْرَوى ِقَصُصهم.

www.fmreview.org/ar/ethics/slade
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َوْضُع االلتزامات الِحامئيِّة َمْوِضَع امُلاَمرسة
أْكِنس أوُلسايساي وكاثرين ِهنكل )املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان(

إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال بدَّ لها من مزيد عمٍل ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيَّني، واالستامع للناجني، 
قات التي تعتض ُطُرَق اإلبالغ. وإزالة املعوِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/olusese-hingley

الحامية يف النِّزاعات واألزْمات
سارة بالكمور وروسا فريدمان )منظمة املحافظة عىل سالمة األطفال / جامعة ريدنغ(

ال بدَّ من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة، ومنها امُلطبَّقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، السياقات املحلية 
مراعاًة مناسبًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية، ومن ذلك حامية األطفال.

www.fmreview.org/ar/ethics/blakemore-freedman

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.
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القرسية-  الهجرة  الشأن -أي نرشة  العظيمة  املبادرة  لتعينوا  ِمْنَحٍة  َمْنَح  أال تشاؤون 
التي بدأتها باربارا؟

ان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،  فِمْنَحُتكم ستدعم مشاركًة سهلة باملجَّ

التي هي أسُّ تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.

دونكم كيف ُتِعنُي ِمْنَحتكم

 30£ سرُيِسل نسخاً من النرشة مطبوعًة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري

         حكومية محليَّة وباحثني محليِّني 

 45£ سرُيِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية 

 80£ سرُيِسل نسخاً من النرشة لُتوزَّع يف اجتامٍع تنسيقيٍّ يف نيجرييا 

ي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكتوين سنة واحدة  250£ سيؤدِّ

www.fmreview.org/ar/online-giving فمن شاء إرسال منحٍة يرجى أن ينظر

إْن أعاَنْتُكم أْعاَمُل باربارا أو نرشة الهجرة القرسية عىل مرِّ السنني، فعىس أْن تدعموا التامسنا. 
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موظفتان يف الرشق األوسط من املجلس الرنويجي لالجئني

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR الستخدامها يف 

مسح الرِّماز املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنتنت.
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َنرْشَُة األخالقيَّات
ُد أعاملنا؟  يعيش كلُّ أحٍد منَّا -نحن بني اإلنسان- ِوْفَق أخالقيَّات نضعها من عند أنفسنا ولكْن ما هي املبادئ األخالقية التي ُتسدِّ
ع  ُتناِقُش مواضيع هذا العدد الرئيسيَُّة كثرياً من األسئلة األخالقيَّة التي ُتَثاُر يف نفوسنا عند وضع الربامج والبحث والحامية والتطوُّ

اه. ر فكره ويقلقل عقله ويتحدَّ ور. فْلَيتهيَّأ القارئ لهذا العدد ففيه ما ينوِّ اُسَل والصُّ ويف استعاملنا البيانات والتِّقانات الحديثة والتَّ

َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية.  لباربارا هاريل-بوند، ُمؤسِّ وُينرَش هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية تأبيناً 
ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته ووثاقة صلته بعملنا  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018. ويناقش املؤلُِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

اليوَم.

www.fmreview.org/ar/ethics :العدد كلُّه موجود يف

بيانات حجمها كبرٌي وشأنها يف األخالقيَّات قليٌل: الرسيَّة واملوافقة 
نيكول باينام وكريستي كرابرتي )اللجنة الدولية لإلنقاذ(

اء. ش املانحني للبيانات يقوِّض األمن والرسيَّة شيئاً فشيئاً، وهذا يعرِّض الناجني من العنف واملوظفني للخطر عىل السوَّ إنَّ تعطُّ

www.fmreview.org/ar/ethics/behnam-crabtree

التِّقاناُت الجديدة يف الهجرة: آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا ُمولَنار )جامعة كمربيدج(

تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة، غري أنَّ مزيداً من آليات الرقابة واملساءلة رضوريٌّ لِحْفِظ 
الحقوق األساسية. 

www.fmreview.org/ar/ethics/molnar

اْسِتنباُء وسائط التواصل االجتامعي: نظام اللجوء يف الرنويج
يان-بول برِكِّ وآْن باِلكِّ ستاِفر)معهد البحوث االجتامعية / جامعة أوسلو مرتوبوليتان(

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء أسئلًة أخالقيَّة لها أهمية 
ها من االستطالع. كربى وما أخذت حقَّ

www.fmreview.org/ar/ethics/brekke-balkestaver

َوْضُع مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للبحوث
كريستينا كالرك-َكزَاك )جامعة أوَتَوا(

رين. ولكنَّ  ُد ميدان البحث عن شؤون املهجَّ نَة أخالقيَّاٍت دوليًة ُتسدِّ أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( ُمدوَّ
ت مناقشًة ُمسَتمرًة فيها. يات التي ثارت يف خالل َوْضِعَها استحقَّ التحدِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/clarkkazak

الالجئون اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا يكفي’
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

ينشأ عدد من املسائل األخالقية يف أثناء العمل مع مجموعات الالجئني اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا 
يكفي’. 

www.fmreview.org/ar/ethics/omata

التململ من البحوث امُلْنَترِشُ يف الالجئني الروانديني بأوغندا
إْكِليئوفاس كاروما )جامعة مبارارا للِعْلِم والتِّقانة بأوغندا(

ُيظِهُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني متلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثًة خاَصًة عاَدت إليها زائرًة مرًة أخرى وبزيارتها َكَشَفت 
يف الحكاية عامَّ مل يكن يف الِحْسبان.

www.fmreview.org/ar/ethics/karooma

هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُمْفرٌَط فيه؟ َمَساِئُل أخالقيٌَّة يف ُجُزِر كارِتريت
يوهاِنس لوتز )كليَّة كريستيان هرييِتج يف بريسبان / جامعة نيو ساوث ويلز يف سيدين(

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين متيَّزوا كثرياً بأنَّهم أول ’الجئي تغريُّ املناخ‘، كثرَي اهتامٍم بإجراء البحوث عليه. فام تأثري هذا 
االهتامم؟ وهل التقيُّد باألخالقيَّات املتعارفة ُمحَسٌن؟ 

www.fmreview.org/ar/ethics/luetz

األخالقيَّات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد 
سارة شينويذ وسارة مارِتن )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات / خبريٌة مستقلٌة(

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آراٍء متعارضة متعددة لها صلة باألخالقيَّات 
واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/ethics/chynoweth-martin

األخالقيَّات واملوافقة يف تقديم خدمات التوطني
كارال نايُت وسايل بيَكر )مركز مصادر طالبي اللجوء / جامعة إنيو ساوث ويلز بِسْدين(

ن متكني الوافدين الجدد  ميكن ملقدمي الخدمات العاملني يف سياقات التوطني أْن يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى يتحسَّ
من فهم مسائل الحقوق واملوافقة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nayton-baker

هاُت الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساينِّ  البحوث األوليَّة األخالقية التي ُتجِريَها الجِّ
بريسكا بيِنلِّ ومتارا ُلو )منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة(

يزداد َحْذُو الهيئات اإلنسانية َحْذَو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات، وهاهنا إحدى هذه الهيئات تعرض لفوائد 
ذلك وعيوبه.

www.fmreview.org/ar/ethics/benelli-low

إسرتاتيجيَّة الِهْجرة يف االتِّحاد األْوُروِبِّ: إَساَءٌة إىل الَعَمِل اإلنساينِّ الَقاِئم عىل املَباِدِئ
آَنِئيس فور أْتِجر )مكتب الصليب األحمر باالتحاد األوروب(

كها  ُب عىل الجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين متسُّ ُتقوِّض سياسات الهجرة يف االتحاد األورويب املبادئ اإلنسانية األساسية وُتصعِّ
بالتزامها األخالقي.  

www.fmreview.org/ar/ethics/faureatger

فِر؟  أتكون مقاربًة إْنَسانيًَّة يِف ِطبِّ السَّ
مارتا أِلْكساندرا باليِنسكا )منظمة أطباء بال حدود بسويرسا(

يات  فر للمسافرين يف ُطُرق الهجرة باليونان من أوَّلها إىل آخرها، برزت تحدِّ ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِطبِّ السَّ
أخالقية وَحرْية أدبيَّة.

www.fmreview.org/ar/ethics/balinska

املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول
روتا ِنكار وفريِن فالكو وماثيو ِتِبت وإمييل ساِفج )مريايك البس( 

عليها  تسيطر  التي  املناطق  يف  املبادئ  عىل  القامئة  املساعدة  توفري  لكيفية  أحسَن  مشتك  َفْهٍم  إمناِء  إىل  اإلنساين  املجتمع  يحتاج 
الجامعات املحظورة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nimkar-falcao-tebbutt-savage

الَحرْية األخالقية التي ُيِثريُها ُسلوُك املعنيِّنَي غرُي األخالقيِّ
آنَّا ُتْوُروس )منظمة الشفافية الدولية(

لبنى  يكون  أْن  ميكن  وكيف  االحتيايلِّ؟  املعنيني  األشخاص  لسلوك  اإلنسانية  الهيئات  استجابات  يف  تؤثر  التي  األخالقيَّة  الحرية  ما 
مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟

www.fmreview.org/ar/ethics/turus

ِع الَحرْيَُة األخالقيَّة يِف التَّطوُّ
آشل ِوْترِش )جامعة أمسرتدام( 

دة محتمٌل أنَّ تدريبهم ودعمهم مل  عون يف اليونان الذين يردمون الثغرات يف تقديم الخدمات مواقَف أخالقية معقَّ قد يواجه املتطوِّ
ُيزوِّدهم مبا يحتاجون إليه يف مواجهتها. 

www.fmreview.org/ar/ethics/witcher

َوِر والرََّساِئِل  االْسِتعاَمُل األخالقيُّ للصُّ
ُدْولتا ُروكِنني )منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية(

واء من أن تنظر يف َوْقِع الصور والرسائل التي تستعملها يف سعيها  ال بدَّ للمنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية واملانحني عىل السَّ
إىل جمع املال من أجل املساعدة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/ethics/roughneen

مَتِْثيُل الالجِئنَي يف َحْمالت امُلناَصة
نتايل َسَلِئيد )جامعة مايس(

ال بدَّ من أْن ُيستنَبط متثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املنارصة والتضامن مبشاركة الذين ُتْرَوى ِقَصُصهم.

www.fmreview.org/ar/ethics/slade
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َوْضُع االلتزامات الِحامئيِّة َمْوِضَع امُلاَمرسة
أْكِنس أوُلسايساي وكاثرين ِهنكل )املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان(

إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال بدَّ لها من مزيد عمٍل ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيَّني، واالستامع للناجني، 
قات التي تعتض ُطُرَق اإلبالغ. وإزالة املعوِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/olusese-hingley

الحامية يف النِّزاعات واألزْمات
سارة بالكمور وروسا فريدمان )منظمة املحافظة عىل سالمة األطفال / جامعة ريدنغ(

ال بدَّ من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة، ومنها امُلطبَّقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، السياقات املحلية 
مراعاًة مناسبًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية، ومن ذلك حامية األطفال.

www.fmreview.org/ar/ethics/blakemore-freedman

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.
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القرسية-  الهجرة  الشأن -أي نرشة  العظيمة  املبادرة  لتعينوا  ِمْنَحٍة  َمْنَح  أال تشاؤون 
التي بدأتها باربارا؟

ان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،  فِمْنَحُتكم ستدعم مشاركًة سهلة باملجَّ

التي هي أسُّ تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.

دونكم كيف ُتِعنُي ِمْنَحتكم

 30£ سرُيِسل نسخاً من النرشة مطبوعًة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري

         حكومية محليَّة وباحثني محليِّني 

 45£ سرُيِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية 

 80£ سرُيِسل نسخاً من النرشة لُتوزَّع يف اجتامٍع تنسيقيٍّ يف نيجرييا 

ي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكتوين سنة واحدة  250£ سيؤدِّ

www.fmreview.org/ar/online-giving فمن شاء إرسال منحٍة يرجى أن ينظر

إْن أعاَنْتُكم أْعاَمُل باربارا أو نرشة الهجرة القرسية عىل مرِّ السنني، فعىس أْن تدعموا التامسنا. 
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موظفتان يف الرشق األوسط من املجلس الرنويجي لالجئني

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR الستخدامها يف 

مسح الرِّماز املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنتنت.
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َنرْشَُة األخالقيَّات
ُد أعاملنا؟  يعيش كلُّ أحٍد منَّا -نحن بني اإلنسان- ِوْفَق أخالقيَّات نضعها من عند أنفسنا ولكْن ما هي املبادئ األخالقية التي ُتسدِّ
ع  ُتناِقُش مواضيع هذا العدد الرئيسيَُّة كثرياً من األسئلة األخالقيَّة التي ُتَثاُر يف نفوسنا عند وضع الربامج والبحث والحامية والتطوُّ

اه. ر فكره ويقلقل عقله ويتحدَّ ور. فْلَيتهيَّأ القارئ لهذا العدد ففيه ما ينوِّ اُسَل والصُّ ويف استعاملنا البيانات والتِّقانات الحديثة والتَّ

َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية.  لباربارا هاريل-بوند، ُمؤسِّ وُينرَش هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية تأبيناً 
ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته ووثاقة صلته بعملنا  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018. ويناقش املؤلُِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

اليوَم.

www.fmreview.org/ar/ethics :العدد كلُّه موجود يف

بيانات حجمها كبرٌي وشأنها يف األخالقيَّات قليٌل: الرسيَّة واملوافقة 
نيكول باينام وكريستي كرابرتي )اللجنة الدولية لإلنقاذ(

اء. ش املانحني للبيانات يقوِّض األمن والرسيَّة شيئاً فشيئاً، وهذا يعرِّض الناجني من العنف واملوظفني للخطر عىل السوَّ إنَّ تعطُّ

www.fmreview.org/ar/ethics/behnam-crabtree

التِّقاناُت الجديدة يف الهجرة: آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا ُمولَنار )جامعة كمربيدج(

تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة، غري أنَّ مزيداً من آليات الرقابة واملساءلة رضوريٌّ لِحْفِظ 
الحقوق األساسية. 

www.fmreview.org/ar/ethics/molnar

اْسِتنباُء وسائط التواصل االجتامعي: نظام اللجوء يف الرنويج
يان-بول برِكِّ وآْن باِلكِّ ستاِفر)معهد البحوث االجتامعية / جامعة أوسلو مرتوبوليتان(

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء أسئلًة أخالقيَّة لها أهمية 
ها من االستطالع. كربى وما أخذت حقَّ

www.fmreview.org/ar/ethics/brekke-balkestaver

َوْضُع مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للبحوث
كريستينا كالرك-َكزَاك )جامعة أوَتَوا(

رين. ولكنَّ  ُد ميدان البحث عن شؤون املهجَّ نَة أخالقيَّاٍت دوليًة ُتسدِّ أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( ُمدوَّ
ت مناقشًة ُمسَتمرًة فيها. يات التي ثارت يف خالل َوْضِعَها استحقَّ التحدِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/clarkkazak

الالجئون اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا يكفي’
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

ينشأ عدد من املسائل األخالقية يف أثناء العمل مع مجموعات الالجئني اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا 
يكفي’. 

www.fmreview.org/ar/ethics/omata

التململ من البحوث امُلْنَترِشُ يف الالجئني الروانديني بأوغندا
إْكِليئوفاس كاروما )جامعة مبارارا للِعْلِم والتِّقانة بأوغندا(

ُيظِهُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني متلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثًة خاَصًة عاَدت إليها زائرًة مرًة أخرى وبزيارتها َكَشَفت 
يف الحكاية عامَّ مل يكن يف الِحْسبان.

www.fmreview.org/ar/ethics/karooma

هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُمْفرٌَط فيه؟ َمَساِئُل أخالقيٌَّة يف ُجُزِر كارِتريت
يوهاِنس لوتز )كليَّة كريستيان هرييِتج يف بريسبان / جامعة نيو ساوث ويلز يف سيدين(

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين متيَّزوا كثرياً بأنَّهم أول ’الجئي تغريُّ املناخ‘، كثرَي اهتامٍم بإجراء البحوث عليه. فام تأثري هذا 
االهتامم؟ وهل التقيُّد باألخالقيَّات املتعارفة ُمحَسٌن؟ 

www.fmreview.org/ar/ethics/luetz

األخالقيَّات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد 
سارة شينويذ وسارة مارِتن )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات / خبريٌة مستقلٌة(

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آراٍء متعارضة متعددة لها صلة باألخالقيَّات 
واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/ethics/chynoweth-martin

األخالقيَّات واملوافقة يف تقديم خدمات التوطني
كارال نايُت وسايل بيَكر )مركز مصادر طالبي اللجوء / جامعة إنيو ساوث ويلز بِسْدين(

ن متكني الوافدين الجدد  ميكن ملقدمي الخدمات العاملني يف سياقات التوطني أْن يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى يتحسَّ
من فهم مسائل الحقوق واملوافقة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nayton-baker

هاُت الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساينِّ  البحوث األوليَّة األخالقية التي ُتجِريَها الجِّ
بريسكا بيِنلِّ ومتارا ُلو )منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة(

يزداد َحْذُو الهيئات اإلنسانية َحْذَو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات، وهاهنا إحدى هذه الهيئات تعرض لفوائد 
ذلك وعيوبه.

www.fmreview.org/ar/ethics/benelli-low

إسرتاتيجيَّة الِهْجرة يف االتِّحاد األْوُروِبِّ: إَساَءٌة إىل الَعَمِل اإلنساينِّ الَقاِئم عىل املَباِدِئ
آَنِئيس فور أْتِجر )مكتب الصليب األحمر باالتحاد األوروب(

كها  ُب عىل الجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين متسُّ ُتقوِّض سياسات الهجرة يف االتحاد األورويب املبادئ اإلنسانية األساسية وُتصعِّ
بالتزامها األخالقي.  

www.fmreview.org/ar/ethics/faureatger

فِر؟  أتكون مقاربًة إْنَسانيًَّة يِف ِطبِّ السَّ
مارتا أِلْكساندرا باليِنسكا )منظمة أطباء بال حدود بسويرسا(

يات  فر للمسافرين يف ُطُرق الهجرة باليونان من أوَّلها إىل آخرها، برزت تحدِّ ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِطبِّ السَّ
أخالقية وَحرْية أدبيَّة.

www.fmreview.org/ar/ethics/balinska

املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول
روتا ِنكار وفريِن فالكو وماثيو ِتِبت وإمييل ساِفج )مريايك البس( 

عليها  تسيطر  التي  املناطق  يف  املبادئ  عىل  القامئة  املساعدة  توفري  لكيفية  أحسَن  مشتك  َفْهٍم  إمناِء  إىل  اإلنساين  املجتمع  يحتاج 
الجامعات املحظورة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nimkar-falcao-tebbutt-savage

الَحرْية األخالقية التي ُيِثريُها ُسلوُك املعنيِّنَي غرُي األخالقيِّ
آنَّا ُتْوُروس )منظمة الشفافية الدولية(

لبنى  يكون  أْن  ميكن  وكيف  االحتيايلِّ؟  املعنيني  األشخاص  لسلوك  اإلنسانية  الهيئات  استجابات  يف  تؤثر  التي  األخالقيَّة  الحرية  ما 
مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟

www.fmreview.org/ar/ethics/turus

ِع الَحرْيَُة األخالقيَّة يِف التَّطوُّ
آشل ِوْترِش )جامعة أمسرتدام( 

دة محتمٌل أنَّ تدريبهم ودعمهم مل  عون يف اليونان الذين يردمون الثغرات يف تقديم الخدمات مواقَف أخالقية معقَّ قد يواجه املتطوِّ
ُيزوِّدهم مبا يحتاجون إليه يف مواجهتها. 

www.fmreview.org/ar/ethics/witcher

َوِر والرََّساِئِل  االْسِتعاَمُل األخالقيُّ للصُّ
ُدْولتا ُروكِنني )منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية(

واء من أن تنظر يف َوْقِع الصور والرسائل التي تستعملها يف سعيها  ال بدَّ للمنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية واملانحني عىل السَّ
إىل جمع املال من أجل املساعدة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/ethics/roughneen

مَتِْثيُل الالجِئنَي يف َحْمالت امُلناَصة
نتايل َسَلِئيد )جامعة مايس(

ال بدَّ من أْن ُيستنَبط متثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املنارصة والتضامن مبشاركة الذين ُتْرَوى ِقَصُصهم.

www.fmreview.org/ar/ethics/slade
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َوْضُع االلتزامات الِحامئيِّة َمْوِضَع امُلاَمرسة
أْكِنس أوُلسايساي وكاثرين ِهنكل )املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان(

إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال بدَّ لها من مزيد عمٍل ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيَّني، واالستامع للناجني، 
قات التي تعتض ُطُرَق اإلبالغ. وإزالة املعوِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/olusese-hingley

الحامية يف النِّزاعات واألزْمات
سارة بالكمور وروسا فريدمان )منظمة املحافظة عىل سالمة األطفال / جامعة ريدنغ(

ال بدَّ من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة، ومنها امُلطبَّقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، السياقات املحلية 
مراعاًة مناسبًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية، ومن ذلك حامية األطفال.

www.fmreview.org/ar/ethics/blakemore-freedman

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.
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القرسية-  الهجرة  الشأن -أي نرشة  العظيمة  املبادرة  لتعينوا  ِمْنَحٍة  َمْنَح  أال تشاؤون 
التي بدأتها باربارا؟

ان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،  فِمْنَحُتكم ستدعم مشاركًة سهلة باملجَّ

التي هي أسُّ تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.

دونكم كيف ُتِعنُي ِمْنَحتكم

 30£ سرُيِسل نسخاً من النرشة مطبوعًة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري

         حكومية محليَّة وباحثني محليِّني 

 45£ سرُيِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية 

 80£ سرُيِسل نسخاً من النرشة لُتوزَّع يف اجتامٍع تنسيقيٍّ يف نيجرييا 

ي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكتوين سنة واحدة  250£ سيؤدِّ

www.fmreview.org/ar/online-giving فمن شاء إرسال منحٍة يرجى أن ينظر

إْن أعاَنْتُكم أْعاَمُل باربارا أو نرشة الهجرة القرسية عىل مرِّ السنني، فعىس أْن تدعموا التامسنا. 
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موظفتان يف الرشق األوسط من املجلس الرنويجي لالجئني

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR الستخدامها يف 

مسح الرِّماز املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنتنت.
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َنرْشَُة األخالقيَّات
ُد أعاملنا؟  يعيش كلُّ أحٍد منَّا -نحن بني اإلنسان- ِوْفَق أخالقيَّات نضعها من عند أنفسنا ولكْن ما هي املبادئ األخالقية التي ُتسدِّ
ع  ُتناِقُش مواضيع هذا العدد الرئيسيَُّة كثرياً من األسئلة األخالقيَّة التي ُتَثاُر يف نفوسنا عند وضع الربامج والبحث والحامية والتطوُّ

اه. ر فكره ويقلقل عقله ويتحدَّ ور. فْلَيتهيَّأ القارئ لهذا العدد ففيه ما ينوِّ اُسَل والصُّ ويف استعاملنا البيانات والتِّقانات الحديثة والتَّ

َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية.  لباربارا هاريل-بوند، ُمؤسِّ وُينرَش هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية تأبيناً 
ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته ووثاقة صلته بعملنا  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018. ويناقش املؤلُِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

اليوَم.

www.fmreview.org/ar/ethics :العدد كلُّه موجود يف

بيانات حجمها كبرٌي وشأنها يف األخالقيَّات قليٌل: الرسيَّة واملوافقة 
نيكول باينام وكريستي كرابرتي )اللجنة الدولية لإلنقاذ(

اء. ش املانحني للبيانات يقوِّض األمن والرسيَّة شيئاً فشيئاً، وهذا يعرِّض الناجني من العنف واملوظفني للخطر عىل السوَّ إنَّ تعطُّ

www.fmreview.org/ar/ethics/behnam-crabtree

التِّقاناُت الجديدة يف الهجرة: آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا ُمولَنار )جامعة كمربيدج(

تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة، غري أنَّ مزيداً من آليات الرقابة واملساءلة رضوريٌّ لِحْفِظ 
الحقوق األساسية. 

www.fmreview.org/ar/ethics/molnar

اْسِتنباُء وسائط التواصل االجتامعي: نظام اللجوء يف الرنويج
يان-بول برِكِّ وآْن باِلكِّ ستاِفر)معهد البحوث االجتامعية / جامعة أوسلو مرتوبوليتان(

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء أسئلًة أخالقيَّة لها أهمية 
ها من االستطالع. كربى وما أخذت حقَّ

www.fmreview.org/ar/ethics/brekke-balkestaver

َوْضُع مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للبحوث
كريستينا كالرك-َكزَاك )جامعة أوَتَوا(

رين. ولكنَّ  ُد ميدان البحث عن شؤون املهجَّ نَة أخالقيَّاٍت دوليًة ُتسدِّ أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( ُمدوَّ
ت مناقشًة ُمسَتمرًة فيها. يات التي ثارت يف خالل َوْضِعَها استحقَّ التحدِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/clarkkazak

الالجئون اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا يكفي’
ناوهيكو أوماتا )جامعة أكسفورد(

ينشأ عدد من املسائل األخالقية يف أثناء العمل مع مجموعات الالجئني اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا 
يكفي’. 

www.fmreview.org/ar/ethics/omata

التململ من البحوث امُلْنَترِشُ يف الالجئني الروانديني بأوغندا
إْكِليئوفاس كاروما )جامعة مبارارا للِعْلِم والتِّقانة بأوغندا(

ُيظِهُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني متلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثًة خاَصًة عاَدت إليها زائرًة مرًة أخرى وبزيارتها َكَشَفت 
يف الحكاية عامَّ مل يكن يف الِحْسبان.

www.fmreview.org/ar/ethics/karooma

هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُمْفرٌَط فيه؟ َمَساِئُل أخالقيٌَّة يف ُجُزِر كارِتريت
يوهاِنس لوتز )كليَّة كريستيان هرييِتج يف بريسبان / جامعة نيو ساوث ويلز يف سيدين(

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين متيَّزوا كثرياً بأنَّهم أول ’الجئي تغريُّ املناخ‘، كثرَي اهتامٍم بإجراء البحوث عليه. فام تأثري هذا 
االهتامم؟ وهل التقيُّد باألخالقيَّات املتعارفة ُمحَسٌن؟ 

www.fmreview.org/ar/ethics/luetz

األخالقيَّات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد 
سارة شينويذ وسارة مارِتن )اللجنة النسائية املعنية بالالجئات / خبريٌة مستقلٌة(

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آراٍء متعارضة متعددة لها صلة باألخالقيَّات 
واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/ethics/chynoweth-martin

األخالقيَّات واملوافقة يف تقديم خدمات التوطني
كارال نايُت وسايل بيَكر )مركز مصادر طالبي اللجوء / جامعة إنيو ساوث ويلز بِسْدين(

ن متكني الوافدين الجدد  ميكن ملقدمي الخدمات العاملني يف سياقات التوطني أْن يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى يتحسَّ
من فهم مسائل الحقوق واملوافقة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nayton-baker

هاُت الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساينِّ  البحوث األوليَّة األخالقية التي ُتجِريَها الجِّ
بريسكا بيِنلِّ ومتارا ُلو )منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة(

يزداد َحْذُو الهيئات اإلنسانية َحْذَو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات، وهاهنا إحدى هذه الهيئات تعرض لفوائد 
ذلك وعيوبه.

www.fmreview.org/ar/ethics/benelli-low

إسرتاتيجيَّة الِهْجرة يف االتِّحاد األْوُروِبِّ: إَساَءٌة إىل الَعَمِل اإلنساينِّ الَقاِئم عىل املَباِدِئ
آَنِئيس فور أْتِجر )مكتب الصليب األحمر باالتحاد األوروب(

كها  ُب عىل الجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين متسُّ ُتقوِّض سياسات الهجرة يف االتحاد األورويب املبادئ اإلنسانية األساسية وُتصعِّ
بالتزامها األخالقي.  

www.fmreview.org/ar/ethics/faureatger

فِر؟  أتكون مقاربًة إْنَسانيًَّة يِف ِطبِّ السَّ
مارتا أِلْكساندرا باليِنسكا )منظمة أطباء بال حدود بسويرسا(

يات  فر للمسافرين يف ُطُرق الهجرة باليونان من أوَّلها إىل آخرها، برزت تحدِّ ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِطبِّ السَّ
أخالقية وَحرْية أدبيَّة.

www.fmreview.org/ar/ethics/balinska

املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول
روتا ِنكار وفريِن فالكو وماثيو ِتِبت وإمييل ساِفج )مريايك البس( 

عليها  تسيطر  التي  املناطق  يف  املبادئ  عىل  القامئة  املساعدة  توفري  لكيفية  أحسَن  مشتك  َفْهٍم  إمناِء  إىل  اإلنساين  املجتمع  يحتاج 
الجامعات املحظورة.

www.fmreview.org/ar/ethics/nimkar-falcao-tebbutt-savage

الَحرْية األخالقية التي ُيِثريُها ُسلوُك املعنيِّنَي غرُي األخالقيِّ
آنَّا ُتْوُروس )منظمة الشفافية الدولية(

لبنى  يكون  أْن  ميكن  وكيف  االحتيايلِّ؟  املعنيني  األشخاص  لسلوك  اإلنسانية  الهيئات  استجابات  يف  تؤثر  التي  األخالقيَّة  الحرية  ما 
مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟

www.fmreview.org/ar/ethics/turus

ِع الَحرْيَُة األخالقيَّة يِف التَّطوُّ
آشل ِوْترِش )جامعة أمسرتدام( 

دة محتمٌل أنَّ تدريبهم ودعمهم مل  عون يف اليونان الذين يردمون الثغرات يف تقديم الخدمات مواقَف أخالقية معقَّ قد يواجه املتطوِّ
ُيزوِّدهم مبا يحتاجون إليه يف مواجهتها. 

www.fmreview.org/ar/ethics/witcher

َوِر والرََّساِئِل  االْسِتعاَمُل األخالقيُّ للصُّ
ُدْولتا ُروكِنني )منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية(

واء من أن تنظر يف َوْقِع الصور والرسائل التي تستعملها يف سعيها  ال بدَّ للمنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية واملانحني عىل السَّ
إىل جمع املال من أجل املساعدة اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/ethics/roughneen

مَتِْثيُل الالجِئنَي يف َحْمالت امُلناَصة
نتايل َسَلِئيد )جامعة مايس(

ال بدَّ من أْن ُيستنَبط متثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املنارصة والتضامن مبشاركة الذين ُتْرَوى ِقَصُصهم.

www.fmreview.org/ar/ethics/slade
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َوْضُع االلتزامات الِحامئيِّة َمْوِضَع امُلاَمرسة
أْكِنس أوُلسايساي وكاثرين ِهنكل )املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان(

إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال بدَّ لها من مزيد عمٍل ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيَّني، واالستامع للناجني، 
قات التي تعتض ُطُرَق اإلبالغ. وإزالة املعوِّ

www.fmreview.org/ar/ethics/olusese-hingley

الحامية يف النِّزاعات واألزْمات
سارة بالكمور وروسا فريدمان )منظمة املحافظة عىل سالمة األطفال / جامعة ريدنغ(

ال بدَّ من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة، ومنها امُلطبَّقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، السياقات املحلية 
مراعاًة مناسبًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية، ومن ذلك حامية األطفال.

www.fmreview.org/ar/ethics/blakemore-freedman

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.
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القرسية-  الهجرة  الشأن -أي نرشة  العظيمة  املبادرة  لتعينوا  ِمْنَحٍة  َمْنَح  أال تشاؤون 
التي بدأتها باربارا؟

ان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،  فِمْنَحُتكم ستدعم مشاركًة سهلة باملجَّ

التي هي أسُّ تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.

دونكم كيف ُتِعنُي ِمْنَحتكم

 30£ سرُيِسل نسخاً من النرشة مطبوعًة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري

         حكومية محليَّة وباحثني محليِّني 

 45£ سرُيِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية 

 80£ سرُيِسل نسخاً من النرشة لُتوزَّع يف اجتامٍع تنسيقيٍّ يف نيجرييا 

ي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكتوين سنة واحدة  250£ سيؤدِّ

www.fmreview.org/ar/online-giving فمن شاء إرسال منحٍة يرجى أن ينظر

إْن أعاَنْتُكم أْعاَمُل باربارا أو نرشة الهجرة القرسية عىل مرِّ السنني، فعىس أْن تدعموا التامسنا. 
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موظفتان يف الرشق األوسط من املجلس الرنويجي لالجئني

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة QR الستخدامها يف 

مسح الرِّماز املرّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنتنت.
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تأبني باربارا هاريل-بوند
َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية. وقد كافحت يف  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018 باربارا هاريل-بوند ُمؤسِّ

حياتها من أوَّلها إىل آخرها عن حقوق الالجئني وعن إبقائهم محوَر التدخالت اإلنسانية وعن سامع أصواتهم وبذلك بّث القوة 

الفاعلة فيهم. حتَّى إنَّ هذه املسائل ُيسَمع بها اليوَم أكرث بكثري من األمس، ونحن يف عرص يزيد فيه تآكل مالوذ الالجئني كام 

ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته  يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق اإلنسان. ويناقش املؤلِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

ووثاقة صلته بعملنا اليوَم.

 حياٌة ُعَجاب: زميلتنا باربارا هاريل-بوند

ي وروجري زيرت )جامعة أكسفورد( ماثيو ِجْبني ونور الضحى الشطِّ
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تأبني باربارا هاريل-بوند
َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية. وقد كافحت يف  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018 باربارا هاريل-بوند ُمؤسِّ

حياتها من أوَّلها إىل آخرها عن حقوق الالجئني وعن إبقائهم محوَر التدخالت اإلنسانية وعن سامع أصواتهم وبذلك بّث القوة 

الفاعلة فيهم. حتَّى إنَّ هذه املسائل ُيسَمع بها اليوَم أكرث بكثري من األمس، ونحن يف عرص يزيد فيه تآكل مالوذ الالجئني كام 

ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته  يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق اإلنسان. ويناقش املؤلِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

ووثاقة صلته بعملنا اليوَم.

 حياٌة ُعَجاب: زميلتنا باربارا هاريل-بوند

ي وروجري زيرت )جامعة أكسفورد( ماثيو ِجْبني ونور الضحى الشطِّ

ٍة ال َتْفُت وبحياتها التي كان ملؤها املجاهدة  ُه املدير الحايل ملركز دراسات الالجئني ومديراه السابقان مبا كان لزميلتهم من ِهمَّ ُينوِّ
من أجل حقوق الالجئني.
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التزاٌم بالَعْدل طوَل الحياة
مو األِمرُي الحسن بن طالل  صاِحُب السُّ

رين ويف نظرة الناس إليهم.  كان لعمل باربارا هاريل-بوند أثٌر عميٌق يف حياة املهجَّ
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ِوْجَهُة َنَظٍر ِمْحَورُها الالِجُئون
أنيتا فاُبس )جامعة كالرك(

جزٌء من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثاالً يحتذى به فيه مقاربة محورها الالجئون تقارب الهجرة القرسيَّة ودراسات 
الالجئني.
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إنشاء تقارير الشهود الخرباء: إرُْث باربارا
مايا غرَندِلر )جامعة لندن(

إن ُذِكرَت أهمية التفصيل والدقة البالغة يف أثناء تحضري تقارير الشهود الخرباء فليس للمغاالة يف ذكرها مجال. 
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والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 
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اإلرث الدائم للمبادئ التي يف كلِّ جانب من جوانب كتابها.  

www.fmreview.org/ar/ethics/dolan

أخالقيَّات االختالف والتنازع عند باربارا
جاشوا كرايز )كاتٌب(

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إىل اعتقادها أنَّ الناس كلَّهم بالغون متساوون مسؤولون. 

www.fmreview.org/ar/ethics/craze

منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA(: مقاربٌة للحامية ِمْحورها الالِجُئون
سارة إلُيوت وميغان دينيس سميث )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / املنظمة الدولية للهجرة(

يبنيِّ موظفون ومستشارون سابقون يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( ما كان لهذه املنظمة 
غري الحكومية من تأثري يف ترقية الحامية وكيف اشتملت عىل فلسلة باربارا هاريل-بوند. 

www.fmreview.org/ar/ethics/elliott-smith

من َنْقِد املخيَّامت إىل أحوال معونٍة أحسُن
ا ُدُنفريو )اللجنة الدولية لإلنقاذ بجنيف( أليوشَّ

ما الذي ميكن أْن يجيء به ُبْعُد نظر الناقدة الفائقة، باربارا هاريل-بوند، للمزاولني املعارصين يف نقد معونة املخيَّامت؟

www.fmreview.org/ar/ethics/donofrio

لم  االعرتاض عىل الظُّ
وندو  أوِلفِيه روكُّ

يتبنيَّ من إعانة باربارا هاريل-بوند يل من حيث أنا الجٌئ أنَّ دفاعها عن الالجئني كان أعىل بكثري من تحضري طلبات اللجوء.

www.fmreview.org/ar/ethics/rukundo
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• املَداِئُن والُبْلَدان )فرباير/شباط 2020(

• أزمة امُلَناخ )يونيو/حزيران 2020(

• االعتاف بالالجئني )أكتوبر/ترشين أول 2020( 
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للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة يف املوقع اإللكتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 
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سة هذه املجلة:  وتأبنٌي خاصٌّ مُلؤسِّ
باربارا هاريل-بوند

َنرْشَُة األخالقيَّات 
الوقوف عىل األسئلة األخالقية 

التي ُتَثار يف عملنا

ة القطار بأكسفورد يف ُجزٍء من مهرجان أكسفورد للفنون. وُكِتَب يف كل جانب من جوانب الصورة الكلامت اآلتية :ُعرَِضت صورة باربارا هذه بلوحة إعالناٍت ُقرَْب محطَّ

.أشكر لك إعانتي عىل النجاة من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف نيجرييا
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تأبني باربارا هاريل-بوند
َسُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية. وقد كافحت يف  توفيت يف يوليو/متوز سنة 2018 باربارا هاريل-بوند ُمؤسِّ

حياتها من أوَّلها إىل آخرها عن حقوق الالجئني وعن إبقائهم محوَر التدخالت اإلنسانية وعن سامع أصواتهم وبذلك بّث القوة 

الفاعلة فيهم. حتَّى إنَّ هذه املسائل ُيسَمع بها اليوَم أكرث بكثري من األمس، ونحن يف عرص يزيد فيه تآكل مالوذ الالجئني كام 

ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته  يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق اإلنسان. ويناقش املؤلِّفوَن يف مجموعة خاصَّ

ووثاقة صلته بعملنا اليوَم.

 حياٌة ُعَجاب: زميلتنا باربارا هاريل-بوند

ي وروجري زيرت )جامعة أكسفورد( ماثيو ِجْبني ونور الضحى الشطِّ

ٍة ال َتْفُت وبحياتها التي كان ملؤها املجاهدة  ُه املدير الحايل ملركز دراسات الالجئني ومديراه السابقان مبا كان لزميلتهم من ِهمَّ ُينوِّ
من أجل حقوق الالجئني.

www.fmreview.org/ar/ethics/gibney-chatty-zetter

التزاٌم بالَعْدل طوَل الحياة
مو األِمرُي الحسن بن طالل  صاِحُب السُّ

رين ويف نظرة الناس إليهم.  كان لعمل باربارا هاريل-بوند أثٌر عميٌق يف حياة املهجَّ

www.fmreview.org/ar/ethics/bintalal

ِوْجَهُة َنَظٍر ِمْحَورُها الالِجُئون
أنيتا فاُبس )جامعة كالرك(

جزٌء من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثاالً يحتذى به فيه مقاربة محورها الالجئون تقارب الهجرة القرسيَّة ودراسات 
الالجئني.

www.fmreview.org/ar/ethics/fabos

إنشاء تقارير الشهود الخرباء: إرُْث باربارا
مايا غرَندِلر )جامعة لندن(

إن ُذِكرَت أهمية التفصيل والدقة البالغة يف أثناء تحضري تقارير الشهود الخرباء فليس للمغاالة يف ذكرها مجال. 

www.fmreview.org/ar/ethics/grundler للخربات املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 
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إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

بالرضورة عن آراء املحررين ومركز دراسات الهجرة القرسية يف جامعة 

أكسفورد.

حقوق الطبع: نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية 

قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها 

اإللكتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط 

التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية. 

يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة 

الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  
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ٌم للمجلة الكاملة. وكلٌّ من العدد 61 من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجوٌد بإصداٍر إلكتوين ومطبوع. وامللخص متمِّ
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َنْفُع َفرِْض املساعدات: ِعرفاُن بالفضل من مرشوع قانون الالجئني
كرِس دوَلن )مرشوع قانون الالجئني(

بعد عرشين عاماً من مشاركة باربارا هاريل-بوند يف تأسيس منظمة مرشوع قانون الالجئني بأوغندا، ينظر مدير املنظمة اليوَم يف 
اإلرث الدائم للمبادئ التي يف كلِّ جانب من جوانب كتابها.  

www.fmreview.org/ar/ethics/dolan

أخالقيَّات االختالف والتنازع عند باربارا
جاشوا كرايز )كاتٌب(

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إىل اعتقادها أنَّ الناس كلَّهم بالغون متساوون مسؤولون. 

www.fmreview.org/ar/ethics/craze

منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA(: مقاربٌة للحامية ِمْحورها الالِجُئون
سارة إلُيوت وميغان دينيس سميث )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / املنظمة الدولية للهجرة(

يبنيِّ موظفون ومستشارون سابقون يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( ما كان لهذه املنظمة 
غري الحكومية من تأثري يف ترقية الحامية وكيف اشتملت عىل فلسلة باربارا هاريل-بوند. 
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من َنْقِد املخيَّامت إىل أحوال معونٍة أحسُن
ا ُدُنفريو )اللجنة الدولية لإلنقاذ بجنيف( أليوشَّ

ما الذي ميكن أْن يجيء به ُبْعُد نظر الناقدة الفائقة، باربارا هاريل-بوند، للمزاولني املعارصين يف نقد معونة املخيَّامت؟

www.fmreview.org/ar/ethics/donofrio

لم  االعرتاض عىل الظُّ
وندو  أوِلفِيه روكُّ

يتبنيَّ من إعانة باربارا هاريل-بوند يل من حيث أنا الجٌئ أنَّ دفاعها عن الالجئني كان أعىل بكثري من تحضري طلبات اللجوء.

www.fmreview.org/ar/ethics/rukundo

املوضوعات الرئيسية القادمة  
• العودة )أكتوبر/ترشين األول 2019, غِلَق مجال تسليم املقاالت(

• املَداِئُن والُبْلَدان )فرباير/شباط 2020(

• أزمة امُلَناخ )يونيو/حزيران 2020(

• االعتاف بالالجئني )أكتوبر/ترشين أول 2020( 
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سة هذه املجلة:  وتأبنٌي خاصٌّ مُلؤسِّ
باربارا هاريل-بوند

َنرْشَُة األخالقيَّات 
الوقوف عىل األسئلة األخالقية 

التي ُتَثار يف عملنا

ة القطار بأكسفورد يف ُجزٍء من مهرجان أكسفورد للفنون. وُكِتَب يف كل جانب من جوانب الصورة الكلامت اآلتية :ُعرَِضت صورة باربارا هذه بلوحة إعالناٍت ُقرَْب محطَّ
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