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رش ُة األخالق َّيات

الوقوف عىل األسئلة األخالقية
التي ُت َثار يف عملنا

ؤسسة هذه املجلة:
وتأب ٌني ٌّ
خاص ُمل ِّ
باربارا هاريل-بوند
يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية عليك الوصول إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف اإلنتنت.
وامللخص مت ِّم ٌم للمجلة الكاملةٌّ .
وكل من العدد  61من مجلة نرشة الهجرة القرسية وملخصه موجودٌ بإصدا ٍر إلكتوين ومطبوع.
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َن ْ َ
رش ُة األخالق َّيات

يعيش ُّ
كل أح ٍد منَّا -نحن بني اإلنسانِ -و ْفقَ أخالق َّيات نضعها من عند أنفسنا ولكنْ ما هي املبادئ األخالقية التي ُتس ِّد ُد أعاملنا؟
ُتنا ِق ُش مواضيع هذا العدد الرئيس َّي ُة كثرياً من األسئلة األخالق َّية التي ُت َثا ُر يف نفوسنا عند وضع الربامج والبحث والحامية والتط ُّوع
ويف استعاملنا البيانات والتِّقانات الحديثة َّ
والصور .ف ْل َيته َّيأ القارئ لهذا العدد ففيه ما ين ِّور فكره ويقلقل عقله ويتح َّداه.
والت ُاس َل ُّ
و ُي َ
ؤس َس ُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية.
نرش هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية تأبيناً لباربارا هاريل-بوندُ ،م ِّ
توفيت يف يوليو/متوز سنة  .2018ويناقش املؤلِّ ُف َ
خاص ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته ووثاقة صلته بعملنا
ون يف مجموعة َّ
اليو َم.
ُّ
العدد كله موجود يفwww.fmreview.org/ar/ethics :

بيانات حجمها كب ٌري وشأنها يف األخالق َّيات ٌ
قليل :الرس َّية واملوافقة
نيكول باينام وكريستي كرابرتي (اللجنة الدولية لإلنقاذ)

َّإن ُّ
تعطش املانحني للبيانات يق ِّوض األمن والرس َّية شيئاً فشيئاً ،وهذا يع ِّرض الناجني من العنف واملوظفني للخطر عىل الس َّواء.
www.fmreview.org/ar/ethics/behnam-crabtree

الت ُ
ِّقانات الجديدة يف الهجرة :آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا مُولنَار (جامعة كمربيدج)

لح ْفظِ
تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة ،غري َّأن مزيداً من آليات الرقابة واملساءلة رضوريٌّ ِ
الحقوق األساسية.
www.fmreview.org/ar/ethics/molnar

ْاستِنبا ُء وسائط التواصل االجتامعي :نظام اللجوء يف الرنويج

يان-بول ب ِر ِّك ْ
وآن با ِل ِّك ستا ِفر(معهد البحوث االجتامعية  /جامعة أوسلو مرتوبوليتان)

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء أسئل ًة أخالق َّية لها أهمية
كربى وما أخذت ح َّقها من االستطالع.
www.fmreview.org/ar/ethics/brekke-balkestaver

َوضْ ُع مبادِئَ توجيهية أخالق َّية للبحوث

كريستينا كالركَ -كزَاك (جامعة أو َت َوا)

املهجرين .ولكنَّ
أق َّرت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية (ُ )IASFMمد َّون َة أخالق َّي ٍ
ات دولي ًة ُتس ِّد ُد ميدان البحث عن شؤون َّ
التحدِّيات التي ثارت يف خالل َو ْض ِعهَا استح َّقت مناقش ًة ُمستَمر ًة فيها.
www.fmreview.org/ar/ethics/clarkkazak

الالجئون اللذين ُ‘أف ِر َط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُي ْب َحث فيهم مبا يكفي’
ناوهيكو أوماتا (جامعة أكسفورد)

ينشأ عدد من املسائل األخالقية يف أثناء العمل مع مجموعات الالجئني اللذين ُ‘أف ِر َط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُي ْب َحث فيهم مبا
يكفي’.

www.fmreview.org/ar/ethics/omata

التململ من البحوث ا ُمل ْنت ِ ُ
َرش يف الالجئني الروانديني بأوغندا

إ ْك ِليئوفاس كاروما (جامعة مبارارا لل ِع ْل ِم والتِّقانة بأوغندا)

خاص ًة عادَت إليها زائر ًة مر ًة أخرى وبزيارتها َك َش َفت
ُيظ ِه ُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني متلملهم من البحوث ،ولكنَّ باحث ًة َ
يف الحكاية َّ
الح ْسبان.
عام مل يكن يف ِ

www.fmreview.org/ar/ethics/karooma
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هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُم ْف َر ٌط فيه؟ َم َسائ ُِل أخالق َّي ٌة يف ُج ُز ِر كارتِريت

يوها ِنس لوتز (كل َّية كريستيان هريي ِتج يف بريسبان  /جامعة نيو ساوث ويلز يف سيدين)

اهتامم بإجراء البحوث عليه .فام تأثري هذا
تغري املناخ‘ ،كث َري
جذب وضع سكان جزر كارتريت ،الذين مت َّيزوا كثرياً بأ َّنهم أول ’الجئي ُّ
ٍ
حسنٌ ؟
االهتامم؟ وهل التق ُّيد باألخالق َّيات املتعارفة ُم َ
www.fmreview.org/ar/ethics/luetz

األخالق َّيات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد
ٌ
مستقلة)
سارة شينويذ وسارة مار ِتن (اللجنة النسائية املعنية بالالجئات  /خبري ٌة

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آرا ٍء متعارضة متعددة لها صلة باألخالق َّيات
واملساءلة.
www.fmreview.org/ar/ethics/chynoweth-martin

األخالق َّيات واملوافقة يف تقديم خدمات التوطني

كارال ُ
بسدْين)
نايت وسايل بي َكر (مركز مصادر طالبي اللجوء  /جامعة إنيو ساوث ويلز ِ

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

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

الج ُ
هات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنسا ِّين
البحوث األول َّية األخالقية التي تُج ِري َها ِّ
بريسكا بي ِن ِّل ومتارا ُلو (منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة)

يزداد َح ْذ ُو الهيئات اإلنسانية َح ْذ َو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات ،وهاهنا إحدى هذه الهيئات تعرض لفوائد
ذلك وعيوبه.
www.fmreview.org/ar/ethics/benelli-low

وبَ :إسا َء ٌة إىل ال َع َملِ اإلنسا ِّين ال َقائِم عىل املَبا ِدئِ
إسرتاتيج َّية اله ِْجرة يف االتِّحاد األ ْو ُر ِ ِّ

آ َن ِئيس فور أ ْت ِجر (مكتب الصليب األحمر باالتحاد األوروب)

متسكها
ُتق ِّوض سياسات الهجرة يف االتحاد األورويب املبادئ اإلنسانية األساسية و ُتص ِّع ُب عىل الجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين ُّ
بالتزامها األخالقي.

www.fmreview.org/ar/ethics/faureatger

السف ِر؟
أتكون مقارب ًة إن َْسان َّي ًة ِيف طِ ِّب َّ

مارتا أ ِل ْكساندرا بالي ِنسكا (منظمة أطباء بال حدود بسويرسا)

السفر للمسافرين يف ُط ُرق الهجرة باليونان من أ َّولها إىل آخرها ،برزت تحدِّيات
ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِط ِّب َّ
وح ْرية أدب َّية.
أخالقية َ
www.fmreview.org/ar/ethics/balinska

املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول

روتا نِ كار وف ِرين فالكو وماثيو ِت ِبت وإمييل سا ِفج (مريايك البس)

يحتاج املجتمع اإلنساين إىل إمنا ِء َف ْه ٍم مشتك أحسنَ لكيفية توفري املساعدة القامئة عىل املبادئ يف املناطق التي تسيطر عليها
الجامعات املحظورة.
www.fmreview.org/ar/ethics/nimkar-falcao-tebbutt-savage
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بيار-إيف برنارد /منظمة أطباء بال حدود

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.

الح ْرية األخالقية التي ُي ِث ُريها ُس ُ
األخالقي
ني غ ُري
لوك املعن ِّي َ
َ
ِّ

آ َّنا ُت ْورُوس (منظمة الشفافية الدولية)

ما الحرية األخالق َّية التي تؤثر يف استجابات الهيئات اإلنسانية لسلوك األشخاص املعنيني االحتيا ِّيل؟ وكيف ميكن ْأن يكون لبنى
مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟
www.fmreview.org/ar/ethics/turus

الح ْ َري ُة األخالق َّية ِيف التَّط ُّو ِع
َ
آشل ِو ْت ِرش (جامعة أمسرتدام)

ٌ
َ
محتمل َّأن تدريبهم ودعمهم مل
مواقف أخالقية مع َّقدة
قد يواجه املتط ِّوعون يف اليونان الذين يردمون الثغرات يف تقديم الخدمات
ُيز ِّودهم مبا يحتاجون إليه يف مواجهتها.
www.fmreview.org/ar/ethics/witcher

االست َ
للص َو ِر وال َّر َسائِلِ
ِعام ُل
األخالقي ُّ
ْ
ُّ

ُد ْولتا رُوك ِنني (منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية)

السواء من أن تنظر يف َو ْق ِع الصور والرسائل التي تستعملها يف سعيها
ال ب َّد للمنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية واملانحني عىل َّ
إىل جمع املال من أجل املساعدة اإلنسانية.
www.fmreview.org/ar/ethics/roughneen

َ ْمتث ُ
ناصة
ِيل الالج ِئ َ
ني يف َح ْمالت ا ُمل َ
نتايل َس َل ِئيد (جامعة مايس)

ال ب َّد من ْأن ُيستن َبط متثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املنارصة والتضامن مبشاركة الذين ُت ْر َوى ِق َص ُصهم.

www.fmreview.org/ar/ethics/slade

أمل تستعمل من قبل رموز االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة رموز االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف
مسح ال ِّرماز املر ّبع املوجود بجانب املقالة فيوصلك ذلك فوراً إىل املقالة يف اإلنتنت.
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َوضْ ُع االلتزامات الحِ امئ ِّية َم ْوضِ َع ا ُمل َامرسة

أ ْك ِنس أو ُلسايساي وكاثرين ِهنكل (املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان)

إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال ب َّد لها من مزيد عملٍ ملنع االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني ،واالستامع للناجني،
وإزالة املع ِّوقات التي تعتض ُط ُر َق اإلبالغ.
www.fmreview.org/ar/ethics/olusese-hingley

الحامية يف ال ِّنزاعات واألزْمات

سارة بالكمور وروسا فريدمان (منظمة املحافظة عىل سالمة األطفال  /جامعة ريدنغ)

ال ب َّد من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة ،ومنها ا ُملط َّبقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات ،السياقات املحلية
مراعا ًة مناسب ًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية ،ومن ذلك حامية األطفال.

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

عبد الحكيم العنيس /املجلس الرنويجي لالجئني

موظفتان يف الرشق األوسط من املجلس الرنويجي لالجئني

أال تشاؤون َمن َْح ِمن َْح ٍة لتعينوا املبادرة العظيمة الشأن -أي نرشة الهجرة القرسية-
التي بدأتها باربارا؟

باملجان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،
ف ِمن َْحتُكم ستدعم مشارك ًة سهلة َّ
أس تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.
التي هي ُّ
دونكم كيف ُت ِع ُني ِمنْحَ تكم

سري ِسل نسخاً من النرشة مطبوع ًة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري
ُ £30
حكومية محل َّية وباحثني محل ِّيني
سري ِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية
ُ £45
تنسيقي يف نيجرييا
اجتامع
سري ِسل نسخاً من النرشة لتُو َّزع يف
ُ £80
ٍّ
ٍ
 £250سيؤدِّي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكتوين سنة واحدة

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

ْإن أعا َنت ُْكم أعْ َام ُل باربارا أو نرشة الهجرة القرسية عىل ِّمر السنني ،فعىس ْأن تدعموا التامسنا.
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تأبني باربارا هاريل-بوند

ؤس َس ُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة القرسية .وقد كافحت يف
توفيت يف يوليو/متوز سنة  2018باربارا هاريل-بوند ُم ِّ
حياتها من أ َّولها إىل آخرها عن حقوق الالجئني وعن إبقائهم محو َر التدخالت اإلنسانية وعن سامع أصواتهم وبذلك ّ
بث القوة
الفاعلة فيهم .حتَّى َّإن هذه املسائل ُيس َمع بها اليو َم أكرث بكثري من األمس ،ونحن يف عرص يزيد فيه تآكل مالوذ الالجئني كام
يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق اإلنسان .ويناقش املؤلِّ َ
خاص ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته
فون يف مجموعة َّ
ووثاقة صلته بعملنا اليو َم.

ٌ
حياة ُع َجاب :زميلتنا باربارا هاريل-بوند

ماثيو ِج ْبني ونور الضحى ِّ
الشطي وروجري زيرت (جامعة أكسفورد)

ُين ِّو ُه املدير الحايل ملركز دراسات الالجئني ومديراه السابقان مبا كان لزميلتهم من ِه َّم ٍة ال َت ْف ُت وبحياتها التي كان ملؤها املجاهدة
من أجل حقوق الالجئني.
www.fmreview.org/ar/ethics/gibney-chatty-zetter

التز ٌام بال َعدْل َ
طول الحياة

السمو األ ِم ُري الحسن بن طالل
ِ
صاح ُب ُّ

املهجرين ويف نظرة الناس إليهم.
كان لعمل باربارا هاريل-بوند أث ٌر عميقٌ يف حياة َّ
www.fmreview.org/ar/ethics/bintalal

الالجئُون
و ِْج َه ُة َن َظ ٍر م ِْح َو ُرها ِ
أنيتا فابُس (جامعة كالرك)

جز ٌء من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثاالً يحتذى به فيه مقاربة محورها الالجئون تقارب الهجرة القرس َّية ودراسات
الالجئني.
www.fmreview.org/ar/ethics/fabos

إنشاء تقارير الشهود الخرباء :إ ْر ُث باربارا

مايا غ َرند ِلر (جامعة لندن)

إن ُذ ِك َرت أهمية التفصيل والدقة البالغة يف أثناء تحضري تقارير الشهود الخرباء فليس للمغاالة يف ذكرها مجال.
www.fmreview.org/ar/ethics/grundler

فران مونكس

إعالنات ُق ْر َب َّ
محطة القطار بأكسفورد يف جُ ز ٍء من مهرجان أكسفورد للفنون .و ُكت َِب يف كل جانب من جوانب الصورة الكلامت اآلتية
:عُ ِرضَ ت صورة باربارا هذه بلوحة
ٍ
.أشكر لك إعانتي عىل النجاة من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف نيجرييا
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www.fmreview.org/ar/ethics

َن ْف ُع َف ْر ِض املساعدات :ع ُ
ِرفان بالفضل من مرشوع قانون الالجئني
ك ِرس دو َلن (مرشوع قانون الالجئني)

بعد عرشين عاماً من مشاركة باربارا هاريل-بوند يف تأسيس منظمة مرشوع قانون الالجئني بأوغندا ،ينظر مدير املنظمة اليو َم يف
اإلرث الدائم للمبادئ التي يف ِّ
كل جانب من جوانب كتابها.
www.fmreview.org/ar/ethics/dolan

أخالق َّيات االختالف والتنازع عند باربارا
(كاتب)
جاشوا كرايز ٌ

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إىل اعتقادها َّأن الناس ك َّلهم بالغون متساوون مسؤولون.

www.fmreview.org/ar/ethics/craze

ٌ
الالجئُون
منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (:)AMERA
مقاربة للحامية م ِْحورها ِ

سارة إل ُيوت وميغان دينيس سميث (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  /املنظمة الدولية للهجرة)

يبني موظفون ومستشارون سابقون يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAما 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 َن ْق ِد املخ َّيامت إىل أحوال معون ٍة أحسنُ
َّ
أليوشا ُد ُنفريو (اللجنة الدولية لإلنقاذ بجنيف)

ما الذي ميكن ْأن يجيء به ُب ْعدُ نظر الناقدة الفائقة ،باربارا هاريل-بوند ،للمزاولني املعارصين يف نقد معونة املخ َّيامت؟

www.fmreview.org/ar/ethics/donofrio

االعرتاض عىل ُّ
الظلم

أو ِلف ِيه رو ُّكوندو

َّ
يتبني من إعانة باربارا هاريل-بوند يل من حيث أنا الجئٌ َّأن دفاعها عن الالجئني كان أعىل بكثري من تحضري طلبات اللجوء.
www.fmreview.org/ar/ethics/rukundo

مركز دراسات الالجئني
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سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل
الوصلة اآلتيةwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

املوضوعات الرئيسية القادمة

• العودة (أكتوبر/ترشين األول  ,2019غ ِلقَ مجال تسليم املقاالت)
• املَدا ِئنُ وال ُب ْلدَان (فرباير/شباط )2020
• أزمة ا ُملنَاخ (يونيو/حزيران )2020
• االعتاف بالالجئني (أكتوبر/ترشين أول )2020
التفاصيل هنا www.fmreview.org/ar/forthcoming
للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة يف املوقع اإللكتوين ،تابعونا عىل صفحتنا يف
تسجلوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكتوين من هذه الوصلةwww.fmreview.org/ar/request/alerts :
فيسبوك أو تويت أو َّ

صورة الغالف

ما كان إيجاد صورة ُت ِّبني األخالق َّيات أمراً سه ًال البتَّة ،ولذا اختنا ْأن نسلك سبيل الت َّْجريد .فام
االستعامالت املجازية التي يستحرضها الذهن من املاء العميق الغامق ا ُملد َّوم؟ أ َي ِر ُد عىل ذهنك التفكرُّ
التغري الت َّياري ...أو رمبا غري ذلك من املعاين؟ أعلمنا ()fmr@qeh.ox.ac.uk
أو ما تخفيه األعامق أو ُّ
الصور .كلي ِمنت شيني ()CC BY 2.0
وسنضع مجموعة مختارة من أفكارك يف صفحة ما وراء ُّ
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر :كريستينا كالركَ -كزَاك (جامعة أو َت َوا) ،وتوم سكوت-سميث (جامعة أكسفورد) ،واملجلس االستشاري الدويل لنرشة
الهجرة القرسية وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا مستشارين يف املوضوع الرئييس لهذا العدد ،و َن ْش ُك ُر زمال َءنا يف مركز دراسات الالجئني
نسن،
وأرسة باربارا عىل عونهم يف قسم تأبني باربارا هاريل-بوند ،و َن ْش ُك ُر املانحني اآليت ِذ ْك ُرهم عىل َدع ِْم هذا العدد خصوصاً :كارولني ما ِك ُ
ومؤسسة مار ِتن جيمس ،وماري َم ْك ِلمونت ،ومركز دراسات الالجئني ،والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية ،ومنظمة اململكة
املتحدة للبحث واالبتكار (/)UKRIصندوق البحث يف التحدِّيات العامل َّية ( *)GCRFواللجنة النسائية املعنية بالالجئات.
*دعمت َع َد َد األخالق َّيات هذا ُم َّ
نظم ُة اململكة املتحدة للبحث واالبتكار ( )UKRIبتمويلٍ و َرد من صندوق البحث يف التحدِّيات العامل َّية ( ،)GCRFمن طريق مرشوع
ريكاب ( )RECAPتحديداً  -ورقم املنحة .ES/P010873/1

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حاف ًال بالتبادل املستمر للخربات
العملية واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً
ومن يعملون معهم .والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية
واإلسبانية والفرنسية.
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بالرضورة عن آراء املحررين ومركز دراسات الهجرة القرسية يف جامعة
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حقوق الطبع :نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية
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جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.
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