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 اللجوء اياقض لتحكيم بحثية دراسة :اللجوء قضايا قرارات استئناف لدراسة اسايفير مشروع
ً  أكثر بشكل  أوروبا في تناسقًا و عدال

 
 

 أنا؟ من
 

 شأنب قرارات التخاذ القضائية العملية كانت إذا ما لمعرفة مختلفة أوروبية بلدان في بحثًا أجري .جامعية باحثة أنا
 مجلس قبل من ممولة مستقلّة أكاديمية دراسة هي األبحاث هذه .أوروبا أنحاء جميع في نفسها هي اللجوء طلبات

 .يطانيابر في إكستر جامعة في البشرية الجغرافيا في أستاذ جيل، نيك البروفيسور بقيادة ،)ERC( األوروبي البحوث
 .أوروبا في إعالمية منظمات أو حكومية سلطات بأي صلة لي ليس

 
 جميع تنفيذ يتم .اللجوء قرارات الستئناف االستماع جلسات مشاهدة وتتضمن ٢٠٢١ عام حتى الدراسة ستستمر
 األوروبي بحوثال مجلس قبل من والمفحوصة المهنية المعايير تحددها التي األخالقية للتوجيهات وفقًا البحثية األنشطة
 .إكستر وجامعة

 
 أفعل؟ ماذا

 
 هذه عن األوروبية البلدان في السلطات أُبلغت وقد .للمحكمة العامة المنطقة من اإلجراءات لمشاهدة اليوم هنا أنا

 يف أخرى جلسات مع الجلسة مقارنة من نتمكن حتى االستماع جلسة أثناء يحدث عما مالحظات أسجّل أنا .الدراسة
 اةللقض يمكن كيف لفهم المعلومات من يكفي ما جمع إلى المشروع يهدف .مختلفة بلدان وفي مختلفة محاكم

 .للجوءا لطالبي بالنسبة عدالة أكثر اإلجراءات جعل اللجوء لقضايا القضائية العملية في المشاركين من وغيرهم
 

 ضد واألدلة المطالبات، لدعم واألدلة االستماع، جلسة خالل واألجوبة واألسئلة اإلجراءات، عن مالحظات سأدون
 جلستك حضرتُ إذا.( األمر اضطر إذا ترجمة إجراء يمكن )سجلتها التي المالحظات على اإلطّالع يمكنك .المطالبات

 .وقت أي في المغادرة مني تطلب أن ويمكنك ومحترمة، هادئة أكون سوف
 

 الدراسة بهذه للمشاركة مضطرًا لستَ
 

 إذا بعواق وال الدراسة، في للمشاركة اإلطالق على التزامات أي توجد ال .بحثي من كجزء جلسة مئة من أكثر سأحضر
 .جلستك لمشاهدة بتواجدي ترغب ال كنت إذا كان سبب ألي المغادرة مني تطلب أن يمكنك .االنسحاب اخترتَ

 
 رأيك؟ بتغيير قمت إذا يحدث ماذا
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 قمتُ  التي المعلومات سحب يمكنك الحق، وقت في رأيك غيرت ولكن بالمشاهدة أقوم بأن لي السماح قررت إذا
 اتمالحظ نبقي أن منا تريد ال التي الجلسة من معينة جوانب هناك كانت إذا تخبرنا أن يمكنك .وقت أي في بجمعها

 قل فقط .االطالق على االنسحاب على عقوبات أية توجد وال .قرارك نحترم وسوف األسباب بشرح مجبرًا لست .عنها
 .لنا

 
 مختلفة طرقب بنا االتصال يمكنك أو االستماع، جلسة بعد أو قبل شخصيًا تخبرنا أن يمكنك باالنسحاب، ترغب كنت إذا

 ،asyfair@exeter.ac.uk(  هو للمشروع اإللكتروني البريد عنوان) اإللكتروني البريد طريق عن :الجلسة بعد
 ،)g.m.seymour@exeter.ac.uk( إكستر جامعة في أخالقيات لمدير اإللكتروني البريد طريق عن
 ،(أدناه مدرج للمشروع، الرئيسي الباحث جيل، نيك للبروفيسور البريدي العنوان) البريد طريق عن

 .(أدناه مدرجة الهواتف أرقام)  بنا االتصال طريق عن أو
 

 مخاطر؟ أي هناك هل
 

 جموعةم قامت .الجلسة على تأثير أي لها يكون ولن جلستك، بمشاهدة لي السماح لمجرد لك بالنسبة مخاطر توجد ال
 بيئة خلقل أسايفير أبحاث فريق يهدف .ومالئمة أخالقية بأنها وأخبرونا منهجيتنا، إلى بالنظر الخبرة ذوي الباحثين من

 .مزعجة وغير هادئة ودية،
 

 بالدراسة؟ اإلشتراك من فوائد أي هناك هل
 

 إيجابية ثارآ أية لمشاركتك يكون لن أنه أي .البحث هذا في المشاركة عند القصير المدى على لك مباشرة فوائد توجد ال
 خالل من المستقبل، في اللجوء طالبي حياة تحسين على تساعد قد الدراسة هذه لكن .االستماع جلسة على سلبية أو

 .اللجوء طلبات استئناف نظام بشأن تحسينه يمكن ما إلى االنتباه توجيه
 

 تسجیلھا؟ يتم التي للمعلومات یحدث ماذا
 

 .جوءالل طعون سماع طرق في متناسقة أنماط هناك كانت إذا ما لمعرفة جمعها يتم التي المعلومات تحليل سيتم
 الممكن من يكون لن أنه يعني مما تمامًا، الهوية مجهولة جعلها إلى باإلضافة آمن، بشكل وتخزينها البيانات نقل سيتم

 لىإ باإلضافة واألماكن، األسماء ابهام ذلك وسيشمل .البحث من كجزء نشره يتم شيء أي خالل  من عليك التعرف
 .ومناسبًا ممكنًا األمر كان إذا العادية غير والخصائص األحداث تغيير

 
 في مناقشتهاو أكاديمية مجالت في نشرها سيتم التي األكاديمية البحوث لكتابة الهوية مجهولة البيانات استخدام سيتم

 الن يجوز اللجوء، قضايا في األحكام تحسين إلى تهدف الدراسة أن وبما ذلك، إلى باإلضافة .أكاديمية مؤتمرات
 عطاءإ يتم لن .اإلعالم ووسائط والجمهور السياسات القرارات صانعي على لعرضها الهوية مجهولة بيانات استخدام

 تواصل على ءالبقا يمكنك .معاينتها تمت التي اللجوء طلبات على تأثير لها يكون ولن اللجوء قرار صانعي إلى البيانات
 .أدناه المدرج للفريق اإللكتروني البريد طريق عن بياناتك بشأن معنا

 
 شاريعم في استخدامها إعادة إلتاحة آمن، بيانات أرشيف بواسطة الهوية مجهولة البيانات من نسخة بإصدار نقوم قد

 ستبقى .لآلخرين هويتك كشف يمكنها معلومات أية تتضمن ولن البيانات هذه هوية إخفاء سيتم .مستقبلية بحوث
 جامعة قِبل من متَطلَّب األمر هذا ألن سنوات، عشر لمدة اآلمن األرشيف هذا في الهوية المجهولة البحث معلومات

 .آمن بشكل منها التخلص سيتم ذلك بعد إكستر،
 

 خصوصيتك؟ حماية سيتم كيف
 

 على ينالعامل الباحثين جميع سيحترم .البيانات في جزء أي في عنوانك أو ميالدك تاريخ أو اسمك بتسجيل نقوم لن
 باحثينال على توجّب .فقط للبحث القصوى الضرورة عند الشخصية البيانات وسيجمعون خصوصيتك الدراسة هذه

 .السرية اتفاق على التوقيع المعلومات بهذه يعملون الذين
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 بعناية لجتهاومعا آمن بشكل بتخزينها سنقوم ولذلك شخصية، أو حساسة بيانات نجمعها التي البيانات بعض تكون قد

 في آلخرينا للباحثين المتاحة البيانات في أو المنشورة أبحاثنا في معلومات هناك تكون لن أنه نضمن سوف .فائقة
 .هويتك كشف شخص ألي خاللها من يمكن والتي المستقبل

 
 من ثبحو إلجراء فقط، هذه المعلومات ورقة في المشروحة وبالطرق بموافقتك الشخصية بياناتك نستخدم سوف

 فريق خارج شخص أي مع الشخصية ببياناتك نشارك لن .الحالية البيانات حماية لتشريعات ووفقا العامة، المصلحة أجل
 ذلك ضمان الح في إال األوروبية االقتصادية المنطقة خارج بلد إلى الشخصية بياناتك بنقل نقوم ولن أسايفير، أبحاث

 .الحماية من كاف مستوى البلد
 

 إضافية معلومات
 

ً  تلقت وقد المشروع، هذا إكستر جامعة تستضيف  مجلس من تمويال
 هورايزون األوروبي االتحاد برنامج إطار في)ERC(  األوروبي البحوث

 StG-.677917_2015 رقم منحة اتفاقية بموجب واالبتكار للبحوث ٢٠٢٠
 

 
 

 :بنا لالتصال
 

 أو جيل، نيك ربالبروفيسو االتصال يمكنك .الدراسة هذه حول لديك أسئلة أية على للرد مستعدين البحث فريق وبقية أنا
 .أدناه المدرجة التفاصيل باستخدام وذلك البحث، فريق من آخر شخص أي أو الرئيسية، الباحثة

 
 www.asyfair.com :االنترنت على موقعنا على المشروع عن( مختلفة بلغات) معلومات على االطالع أيضًا يمكن

 
 
 
 

 :الباحثون
 
 هولرا نيكول .د

 )ألمانيا( رئيسية باحثة
 
 هامبلي جيسيكا .د

 )فرنسا( باحثة زميلة
 
 فيشر دانيال .د

 )المتحدة المملكة( مشارك باحث

 :المشروع مدير
 

 جيل بيك البوفيسور
 

 الجغرافيا قسم
 أموري، بناء

 درايف رينيس
 EX4 RJ4 إكستر،

 المتحدة المملكة
 

 asyfair@exeter.ac.uk :اإللكتروني البريد
 +٤٤ )٠( ١٣٩٢ ٧٢٣٣٣٣ :هاتف

 www.asyfair.com :الموقع
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