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كلمة أرسة التحرير
“التكنولوجيات الحديثة ُتغيرّ البيئة التي نعمل فيها، ومتثل مصدراً للمخاطر التي ال ميكننا 

تجاهلها، لكنها يف الوقت نفسه تقدم فرصاً للنازحني وملن يعمل نيابة عنهم”، 

وصولها  يقترص  ال  الحديثة  التكنولوجيات  أن  فكرة  عىل  التعود  إىل  بحاجة  فإننا  وبالفعل 

وأثرها عىل الباحثني والوكاالت فحسب بل تصل أيضاً إىل النازحني واملرشدين أيضاً. ويف هذا 

الواقع، قد  الفكرة. ويف  أمثلة كاملة توضح صحة تلك  الباحثون  النرشة، يعرض  العدد من 

التكنولوجيا  أهمية  مواكبة  إىل  بحاجة  للتكنولوجيا،  استخدامها  رغم  التي  الوكاالت،  تكون 

النازحني يف عالقاتهم مع  يل عىل  النازحني. وميكن أن يكون للتكنولوجيا تأثري تحوُّ يف حياة 

الحكومات والوكاالت والشتات ويف عالقاتهم بني بعضهم البعض.

تغطي املقاالت يف هذا العدد كثرياً من املوضوعات التي كنا نأمل بتغطيتها عندما أرسلنا 

النتشار  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  تعالج  أن  منها  ُيؤمل  التي  باملقاالت  املشاركة  دعوة 

وفتح  النازحني،  عىل  الرقابة  نطاق  وامتداد  املساءلة،  مستوى  وارتفاع   التكنولوجيا، 
آفاق إمكانات استخدام اإلنرتنت بحيث تتجاوز الحدود التقليدية لحياة النازحني وتتصدى 

تقديم  يف  التكنولوجية  التطورات  إمكانات  وبحث  عنها،  تنشأ  التي  واألخطار  للمخاطر 

املساعدة لربامج الحامية.

ملهاًم  مصدراً  القرسية  الهجرة  نرشة  من  العدد  هذا  يكون  أن  نأمل  فإننا  دامئاً،  وكالعادة 

إعالننا  نرش  منك  نرجو  وبهذا،  نحن.  وجدناه  كام  البحث  قيد  املوضوع  مجال  يف  للقارئ 

الخاص بالعدد عىل مواقع شبكات التواصل االجتامعي يف Twitter وFacebook وإضافتنا 

عىل صفحتك يف موقع Delicious وتوجيه الرسائل النصية بهذا الخصوص ملن تعرف من 

الناس.

ويتضمن العدد أيضاً عدداً من املقاالت التي تغطي نطاقاً من جوانب الخربات والتجارب 

واالستجابات املتعلقة بالهجرة القرسية يف عدد متنوع من الظروف، يف اليابان، ويف املدن 

ويف البحر ويف مرص وغريها.

www.hijra.org.uk/technology/contents.htm#Editors 

التربع من خالل اإلنرتنت لنرشة الهجرة القرسية: لقد أنشأنا موقعاً للتربعات عىل اإلنرتنت 

حيث ميكنك من خالله تقديم التربع بواسطة بطاقة الخصم أو االئتامن. وللقيام بذلك يرجى 

.www.giving.ox.ac.uk/fmr زيارة الصفحة االلكرتونية

التكنولوجيا
 إىل جانب مختارات من املقاالت حول الجوانب األخرى للهجرة القرسية 

ديسمرب/كانون الثاين 2011

وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته وجملة 

تقدميية ورابط للمقال كاماًل عىل اإلنرتنت.

 pdfو html تتوفر النسخة الكاملة من عدد نرشة الهجرة القرسية رقم ٣٨ بالصيغتني

عىل /www.hijra.org.uk/technology بالعربية واإلنجليزية والفرنسية واألسبانية. النشرة للتوزيع اجملاني فقط
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متهيد
ت. أليكساندر ألينيكوف  (نائب املفوض السامي يف األمم املتحدة لشؤون الالجئني)

عىل  الشكلية  الناحية  من  كثرياً،  تختلف  ال  التي  الالجئني  مخيامت  أحوال  هذه 

تلك  تخطت  الحداثة  وكأن  عاماً،  أربعني  أو  ثالثني  قبل  عليه  كانت  عام  األقل، 

املخيامت. لكننا إن نظرنا إليها من كثب، لتبني لنا بعض التغريات فيها...

www.hijra.org.uk/technology/aleinikoff.htm

مساعدة الهواتف الساتلية يف إغاثة الالجئني
فيجينيا سيغنوريني (نظام حامية طالبي اللجوء والالجئني)

جاءتها أول مكاملة هاتفية الساعة أربعة ونصف صباح أحد أيام العام 200٦. ومل 

يكن لدى املرأة اإلرترية التي تلقت املكاملة أية فكرة عن الكيفية التي حصل بها 

هؤالء األشخاص عىل رقم هاتفها إال أنها قامت عىل فورها مبهاتفة الرشطة املحلية 

وإخبارهم مبا حدث...

www.hijra.org.uk/technology/signorini.htm

مبادرات املواطنني يف هاييتي
إميوجن وول (infoasaid إنفو أس أيد) 

لدور  جديدة  مرحلة  دخول  يف  أثر   2010 عام  هايتي  رضب  الذي  للزلزال  كان 

التكنولوجيا ونظم االتصاالت وقوتها يف االستجابة للكوارث، ويف طريقة استخدامها 

عىل وجه الخصوص من قبل املستجيبني املحليني.

 www.hijra.org.uk/technology/wall.htm

االستجابة لحاالت الكوارث 2.0
جيفري فيالفيسيس (مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)

ميكن تضمني استخدام أدوات وبرامج االتصاالت الجديدة مع املصادر التقليدية 

للمعلومات. ويف حني مل تتم االستفادة الكاملة من إمكانات األدوات الجديدة مثل 

رسم خرائط األزمات واالستعانة مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية يف حاالت 

الطوارئ، إال أن هناك تقدم مستمر بهذا الخصوص.

www.hijra.org.uk/technology/villaveces.htm

الثابت الوحيد هو التغيي
ماريكو هول (برنامج األغذية العاملي)

التغيري  خطى  مواكبة  اإلنساين  باملجتمع  االتصاالت  خدمات  ملزودي  ميكن  هل 

وإيقاع الطلب؟

www.hijra.org.uk/technology/hall.htm

لوكسمبورغ واملفوضية  حكومة  بني  التكامل  أوجه 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وسكايب
أنطوان بيتو ومارك ديبوريس ومحمد فيصل (رشكة سكايب والحكومة لوكسمبورغ  واملفوضية العليا 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)

ساعدت الرشاكة اإلسرتاتيجية التي متت مؤخراً بني املفوضية العليا لألمم املتحدة 

يف  )Skype( املتخصصة  سكايب  ورشكة  لوكسمبورغ  وحكومة  الالجئني  لشؤون 

مجال االتصاالت عرب االنرتنت عىل احتفاظ موظفي املفوضية املتواجدين يف مواقع 

األحداث واملصاعب بصلتهم بذويهم وأصدقائهم.

www.hijra.org.uk/technology/bertout-debourcy-faisal.htm

االتصال الهاتفي باألهل يف الوطن
ليندا ليونغ (جامعة التكنولوجيا، سيدين)

مجرد الحصول عىل التكنولوجيا ال يحل مشكلة التواصل بني املرشدين وعائالتهم. 

 www.hijra.org.uk/technology/leung.htm

واألطفال  األمهات  إنقاذ  يف  التكنولوجيا  استخدام 

حديثي الوالدة
ساندرا كراوس وديانا كويك (اللجنة النسائية لالجئني)

مبادرة جديدة تحت عنوان: “ماما: معاً نحو ضامن سالمة الوالدة وقت األزمات” 

الصحية  للرعاية  األول  الخط  عامل  لربط  االجتامعي  التواصل  شبكات  تستخدم 

لألمهات يف املناطق املتأثرة بالنزاعات نحو بناء مجتمع مهني يرتكز إىل املامرسات 

العملية.

 www.hijra.org.uk/technology/krause-quick.htm

دليل برصي “عن ُبعد” للنزوح
سوزان ولفينبارغر وجيسيكا ويندام ( الجمعية األمريكية لتطوير علوم التكنولوجيا الجيوفضائية ملرشوع 

حقوق اإلنسان/ برنامج املسؤولية العلمية وحقوق اإلنسان والقانون)

“للوصول”  وسيلة  الصناعية  األقامر  كصور  الجيوفضائية  التكنولوجيات  تقدم 

امليدان محفوفة  التقارير يف  اإلبالغ ورفع  تكون عملية  النزاع عندما  إىل منطقة 

باملخاطر، أو عندما تكون املنطقة بعيدة جداً ونائية، أو عندما يكون هناك منع 

للوصول إىل تلك املناطق. 

www.hijra.org.uk/technology/wolfinbarger-wyndham.htm

اإلعجاب  القرسية منكم عظيم  الهجرة  العدد 38 من نرشة  يلقى  أن  نأمل 

واالهتامم. ونحن نرحب بأية تعليقات أو مالحظات، والتي ميكنكم إرسالها 

fmr@qeh.ox.ac.uk :عىل الربيد اإللكرتوين للمحررين
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املراقبة عرب اإلنرتنت يف املناطق غي اآلمنة
آندرو هاربر (املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)

ب  لقد طّورت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قواعد بيانات تعقُّ

املرشوعات وتلك الخاصة بالنازحني داخلياً ألجل عملها يف العراق؛ بغية تسهيل 

عملياتها مع تقليل املخاطر ألصحاب املصالح وتحسني املسؤولية املالية والرقابة 

والشفافية.

www.hijra.org.uk/technology/harper.htm

التكنولوجيا  النازحني  مجتمعات  تستخدم  كيف 

للحصول عىل الخدمات املالية؟
عبد الرشيد دوايل (دهب شيل)

يف حني أن الجفاف أرغم مئات اآلالف من الصوماليني عىل الفرار إىل كينيا وأثيوبيا 

املالية  الخدمات  الصومالية، فإن تقديم  النازحني داخل األرايض  أو إىل مخيامت 

للماليني من  الحياة  الخدمات رشيان  تعد هذه  لكن  فورية.  أولوية  يبدو  ال  قد 

األشخاص.

www.hijra.org.uk/technology/duale.htm

ب النزوح ما ميكن أن يفعله يوشاهيدي لتعقُّ
غاليا ب. رافر (ملركز دراسات الهجرة القرسية بجامعة نورث وسرتن)

يعّد يوشاهيدي أداة تفاعلية لرسم الخرائط الستخدامها يف مواقع األزمات والتي 

ميكن للعامل اإلنسانيني استخدامها الستهداف الحصول عىل املساعدة.

www.hijra.org.uk/technology/ruffer.htm

دور التكنولوجيا يف تعقب العائالت يف كينيا
لويس كياما، وكريستوفر ميكيلسن، وكارولني نجيي، وميكيل هانسن (اتحاد الالجئني يف كينيا و منظمة 

الالجئون املتحدون)

استفادًة من انتشار الهواتف النقالة واإلنرتنت قد تساعد األدوات الرقمية الحديثة 

أهم  من  يعد  البيانات  وأمن  املفقودين.  عائالتهم  أفراد  تعقب  عىل  الالجئني 

الجوانب ملثل هذه األدوات.

www.hijra.org.uk/technology/kiama-et-al.htm

جمع ومشاركة البيانات حول العنف الجنساين
كريستي كرابرتي (الجنة اإلغاثة الدولية)

يف حني أن املعلومات قد متثل شاهداً عىل شدة الحاجة وداعياً لألشخاص التخاذ 

الالزم، فمن الوارد أيضاً جمعها وتخزينها ومشاركتها بشكل ينتهك نزاهة. 

 www.hijra.org.uk/technology/crabtree.htm

استخدام  ح��ول  للمسوحات  األن��دروي��د  هواتف 

الناموسيات
سارة هويباك وماريان سكيلبيورد (املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)

تبحث املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف منافع ومضار استخدام 

من  الواقية  الشبكات  استخدام  حول  املسوحات  إجراء  يف  املحمولة  الهواتف 

البعوض )الناموسيات( يف داداب بكينيا...

www.hijra.org.uk/technology/hoibak-schilperoord.htm

استخدام الهواتف املحمولة يف مراقبة الصحة العامة 

يف دارفور
كيبيدي ديريبي (ميلني)

قامت وزارة الصحة يف إقليم دارفور، بالعمل مع منظمة الصحة العاملية ورشكاء 

املحمول.  الهاتف  عىل  يعتمد  املعدية  األمراض  ملراقبة  نظام  بإنشاء  آخرين، 

وُيستخدم هذا النظام يف املناطق التي تندر فيها املوارد واملرافق.

www.hijra.org.uk/technology/deribe.htm

التكنولوجيا والهندسة لدعم العمل مع الالجئني
ستيفاين هنت وجيفري ك. أورزك (معهد هنت للهندسة والعمل اإلنساين يف الجامعة امليثودية الجنوبية 

ضمن كلية اليل للهندسة)

رشاكات جديدة تنشأ لتشجيع املهندسني الشباب عىل توظيف مهاراتهم يف خدمة 

الالجئني.

www.hijra.org.uk/technology/hunt-orzak.htm

اإلنذار املبكر للجرائم املتعلقة بالفظائع الجامعية
فيبي وين بوب (استشارية مستقلة يف الشؤون اإلنسانية)

ميكن الستخدام التكنولوجيات الجديدة ألنظمة اإلنذار املبكر املساعدة يف تقليل 

تعرُّض األشخاص للعنف الجامعي.

www.hijra.org.uk/technology/wynn-pope.htm

رين مشاركة البيانات الحساسة املتعلقة باملهجَّ
بريسكا بينيليل، وأليساندرو غارينو، وجني زمييك (جامعة توفتس وإنرتسوس)

ملشاركة  ومخصص   )web-platform( االنرتنت  عىل  أسايس  لنظام  ميكن  هل 

االستجابة  من  يحّسن  أن  باملهجرين  املتعلقة  الحساسة  الدميغرافية  املعلومات 

وتقديم الخدمات؟

 www.hijra.org.uk/technology/benelli-guariono-ziemke.htm

هل دامئاً متثل التكنولوجيات الجديدة تحسناً؟
ليزبت بيلغارد (املجلس الرنويجي لالجئني)

ُيفرتض أن التكنولوجيا تعزز قدرتنا الجامعية عىل تحديد ووصف وتنسيق ومتويل 

واالستجابة لألشخاص املترضرين جراء األزمات.

www.hijra.org.uk/technology/pilegaard.htm

www.hijra.org.uk/technology/hijra38listing.pdf
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مقاالت عامة
منسيون وُمهملون: الالجئون يف اليابان بعد الزلزال

كاتسونوري كوييك (الجمعية اليابانية لالجئني)

تعد اليابان من الدول الرائدة يف التأهب للكوارث، لكنها مع ذلك مل تبد اهتامماً 

كبرياً لتلبية حاجات إحدى الجامعات االجتامعية األكرث تهميشاً إثر زلزال 2011.

 www.hijra.org.uk/technology/koike.htm

موت املهاجرين بالبحر والهويات املجهولة
ستيفاين غرانت (جامعة ساسكس)

لقد أدت االضطرابات السياسية يف شامل أفريقيا إىل عودة موجات الهجرة غري 

الرشعية إىل أوروبا وزيادة وفيات املهاجرين بالبحر. إال أنه ال يوجد أي إطار عمل 

للتحقق من هويات املوىت أو تسجيل أعدادهم.

www.hijra.org.uk/technology/grant.htm 

اسرتاتيجية جديدة ملواجهة تحديات العمل اإلنساين يف 

املناطق الحرضية
روجر زيرت وجورج دايكن (مركز دراسات الالجئني و برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية)

العملية  املناهج  عرب  تظهر  بارزة  تحديات  هناك  زالت  ما  أنَّه  إىل  التجارب  تشري 

اإلنسانية األساسية املتعلقة بحاجات األعداد املتزايدة من النازحني والالجئني الذين 

يهاجرون إىل املدن.

www.hijra.org.uk/technology/zetter-deikun.htm

منع عنف القرين يف مجتمعات الالجئني واملهاجرين
(LTG Associates رشكة) غريتا يولينغ وألربتو بورونكل وكارتر روبر وناثانيل تاشيام وكاثلني كرين

الجنيس  العنف  املهاجرين قرسياً، فإن  الالجئني وغريهم من  للعديد من  بالنسبة 

والجنساين ال يتوقفان بالرضورة بعد إعادة التوطني، إذ قد يبدأ مع البعض منهم.

www.hijra.org.uk/technology/uehling-et-al.htm

شبه الجئة تتحدث من القاهرة
شادن خالرّف (الجامعة األمريكية بالقاهرة)

دفعت االضطرابات الناشئة يف شامل أفريقيا والرشق األوسط بالعديد من الناس إىل 

ترك منازلهم ودولهم. ومن هؤالء سيدة، تتمعن يف الخيارات املتاحة أمامها وهي 

توشك عىل مغادرة القاهرة. 

www.hijra.org.uk/technology/khallaf.htm

الداخيل  للنزوح  ح��اًل  املحيل  االن��دم��اج  يعد  هل 

املطورّل؟
إليزابيث فييس وكيت هالف (مرشوع مؤسسة بروكنغز حول النزوح الداخيل و مركز رصد النزوح الداخيل 

التابع ملجلس الالجئني الرنويجي) 

لتوطني  مستحباً  حاًل  بوصفه  املحيل  لالندماج  االهتامم  من  املزيد  تولية  ينبغي 

النازحني داخلياً، خاصة يف أوضاع النزوح املطّول. ويسلط البحث الذي أُجري مؤخراً 

يف ست دول يف أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية الضوء عىل عدد من العوامل التي 

قد تساعد أو تعيق االندماج. 

www.hijra.org.uk/technology/ferris-halff-htm
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www.hijra.org.uk/technology/hijra38listing.pdf

وال يفوتنا أن نعرب عن امتناننا الكبري لكل من بول كريون ولندا ليونغ عىل املساعدة 

واالستشارة التي تفضال علينا بها يف املوضوع الرئييس لهذا العدد. كام نتوجه بالشكر 

ملجلسنا االستشاري عىل املراجعات والنصح والدعم الذي تقدم به إلينا.

والشكر موصول أيضاً إىل كل الجهات التي قدمت إلينا الدعم الكريم لتمويل هذا 

العدد عىل وجه الخصوص وهي: الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية، وزارة التنمية 

الدولية الربيطانية، ومنظمة أوكسفام أسرتاليا، ومنظمة ستيفان وهنرت هنت/معهد 

هنت للهندسة واإلنسانية، وقسم املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

الخاص بدعم الربامج واإلدارة، ودائرة وضع السياسات والتقييم يف املفوضية العليا 

لشؤون الالجئني، وجامعة كوينزالند، والسيد محمد أبوريشة. جميع أسامء املانحني 

مدرجة عىل الغالف الخلفي لهذا العدد.

كام نود كذلك أن نشكر كافة الجهات املانحة عىل دعمها املستمر والثمني.

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حافل بالتبادل املستمر للخربات العملية واملعلومات 
تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن  داخلياً  والنازحني  والالجئني  الباحثني  بني  واألفكار 

باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.
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إخالء املسؤولية

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

حقوق الطبع:

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا أمكن أو إىل املقالة املعينة. ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم النرشة - الرجاء االتصال بنا عن طريق الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.


