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التكنولوجيا
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أوجه التكامل بني حكومة لوكسمبورغ واملفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وسكايب
أنطوان بريتو ومارك ديبوريس ومحمد فيصل

ساعدت الرشاكة اإلسرتاتيجية التي متت مؤخراً بني املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وحكومة لوكسمبورغ ورشكة سكايب ( )Skypeاملتخصصة يف مجال االتصاالت عرب االنرتنت عىل
احتفاظ موظفي املفوضية املتواجدين يف مواقع األحداث واملصاعب بصلتهم بذويهم وأصدقائهم.
ويدرس الرشكاء اآلن كيفية تكييف التكنولوجيا لالستخدام من قبل املنظامت اإلنسانية األخرى.
يعمل حوايل  %٤٤من موظفي املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ميدانياً ،يف مراكز العمل
النائية واملتسمة باملصاعب غالباً .وقد يؤدي بهم
ذلك إىل االنفصال عن ذويهم وأصدقائهم عىل مدى
أشهر طويلة ،يف املرة الواحدة يف بعض األحيان.
كام تنحرص فرص تواصلهم مع ذويهم أو حتى
تنعدم كلياً .وقد أولت املفوضية األمر جل اهتاممها
واضطلعت بجانب من املسؤولية تجاه التعامل مع
شعور موظفيها بالوحدة والضغوط التي يواجهونها
يف تلك امل��واق��ع ،ليس فقط لصالح موظفيها
ورعايتهم وإمنا أيضاً لضامن كفاءة أدائهم وجودة
استجابتهم التنفيذية بشكل أسايس.
لذلك قررت املفوضية ،أواخر عام  ،٢٠٠٨وضع
إج��راءات عىل مستوى داخ�لي؛ بغية تحسني
الظروف املعيشية والوظيفية يف مراكز العمل
امليدانية النائية ،حيث تنوعت هذه اإلجراءات
ما بني مراجعة السياسات إليجاد التوازن بني
العمل واملعيشة وتنظيم رح�لات لبناء روح
الفريق وتقديم الدعم التكنولوجي .من بني هذه
اإلجراءات أحد االقرتاحات حول متكني املوظفني
من استخدام برنامج سكايب يف التحادث مع
زمالئهم وعوائلهم وأصدقائهم والتواصل معهم.

بداية الرشاكة والعمل

ظهرت حاجة املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني لنسخة سكايب معدّ ة خصيصاً
لتوفري مكاملات الصوت والصورة عرب اإلنرتنت،
بدون تكلفة أو بتكلفة مخ ّفضة ،وتعمل بعرض
نطاق ت��رددي منخفض؛ حتى ال تتأثر باقي
تطبيقات عمل املفوضية ،مع إمكانية عملها
بفاعلية مع الجدر النارية وغريها من وسائل
الحامية الحاسوبية الخاصة باملفوضية .حينئ ٍذ،
عمدت سكايب إىل تطوير هذه التكنولوجيا
لتوفري كل هذه املتطلبات؛ انطالقاً من حرصها
عىل دع��م املجتمع اإلن��س��اين ،مع رغبتها يف
اكتساب املزيد من التواجد والشهرة والتع ّرف

عىل ساحة جديدة الختبار تطبيقاتها االبتكارية
يف املناطق النائية وتحت الظروف الصعبة.
ٌ
طويل يف الرشاكة ومد
ولحكومة لوكسمبورغ باعٌ
يد العون واملساعدة للمفوضية ،حيث تشارك
باستمرار يف تعزيز أوجه التعاون يف املجتمع
اإلنساين للمساعدة يف استخدام الحلول االبتكارية
التي تشمل تعزيز االتصاالت وتقنية املعلومات
واالت��ص��االت ،بشكل أف��ض��ل؛ بغرض تحسني
املساعدة اإلنسانية للسكان املستضعفني.
ففي أوائ��ل عام  ،٢٠٠٩جمع وزي��ر التعاون
اإلمنايئ والشؤون اإلنسانية يف لكسمبورغ بني
رشكة سكايب واملفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني الستكشاف املزيد من إمكانيات
التعاون املشرتك ،ومنها إطالق مرشوع مبديئ
"لرعاية العاملني" ،يتم تطبيقه عىل نحو تنفيذي
كامل .ومع االلتزام القوي من جانب قيادة
سكايب تجاه ه��ذا امل�شروع ونجاح املرحلة
التجريبية األوىل ،وافقت حكومة لوكسمبورغ
عىل متويل املرحلة األوىل من م�شروع رعاية
العاملني ،وبذلك انطلقت الرشاكة بني حكومة
لوكسمبورغ واملفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني وسكايب.
وقد أظهرت النسخة املخصصة للمفوضية من
برنامج سكايب كفاءة عملية عند اختبارها يف ستة
مواقع تجريبية مختلفة .وبحلول أغسطس/آب
 ،٢٠١١تم طرح برنامج سكايب يف  ١١٨منطقة
من مواقع األح���داث واملصاعب يف مجمعات
األمم املتحدة عرب آسيا والرشق األوسط وأفريقيا
وأوقيانوسيا وأوروبا ،حيث يستفيد منه  ٣٠٦٨من
موظفي املفوضية .ومن املتوقع ،بحلول نهاية عام
 ،٢٠١١وطبقاً للمرحلة الثانية من املرشوع ،أن يتم
تزويد جميع مواقع األحداث بهذه النسخة.
فهذا هاريداس رسيرام ،مسؤول الحامية امليدانية
للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

يساعد برنامج سكايب عىل التقريب بني العائالت
واألصدقاء والزمالء ،دون أي مقابل مادي ،مع
إمكانية إرسال الرسائل الفورية والتخاطب بالصوت
والصورة عرب اإلنرتنت .وميكنهم أيضاً ،بتكلفة
بسيطة ،االتصال بالخطوط األرضية أو الهواتف
املحمولة يف أي مكان بالعامل .لقد صارت رشكة
سكايب واحدة من بني أشهر ،ورمبا أكرب ،رشكات
االتصاالت عرب اإلنرتنت.
يف مجمع األمم املتحدة يف مدينة أويل بجمهورية
جنوب السودان يقول إن "سكايب هو أهم طريقة
للتواصل مع أرسيت .أتصل بأرسيت كل يوم مستخدماً
سكايب" .ويضيف ضاحكاً" :ميكنني رؤية توأمي
الصغري البالغ من العمر أربعة أع��وام ونصف،
وأتحدث إىل زوجتي يومياً .فلوال سكايب لرتكتني
زوجتي!"
وهناك أيضاً سيمبليس كباندجي الذي يعمل يف
مركز املفوضية بغوما ،رشقي جمهورية الكونغو
الدميقراطية .يقول سيمبليس" :تعيش أرسيت يف
أبيدجان بكوت ديفوار ،وأراها كل مثانية أسابيع.
وليك أتواصل معهم بني فرتات الزيارة ،أستخدم
السكايب ،حيث ميكن ألطفايل الحديث معي وطرح
األسئلة حول ما أقوم به خالل اليوم ،ثم يخربونني
عن أنشطتهم وأصدقائهم .فعرب سكايب ،أراهم
يلعبون وميرحون .لذلك ،فهو مهم بالنسبة لكلينا".

نرش تطبيقات الربنامج

بالنظر إىل رواج الخطة بني موظفي املفوضية وبعد
تقييم االحتياجات ،تدرس املفوضية ورشكة سكايب
وحكومة لوكسمبورغ حالياً إمكانية نرش سكايب
يك يستخدمه موظفيها املتواجدين يف املواقع
النائية وليس فقط مواقع األحداث واملصاعب .كام
يبحث الرشكاء جدوى تزويد دور ضيافة املوظفني
يف مواقع األحداث واملصاعب بهذه التكنولوجيا،
إىل جانب إتاحتها لالجئني والنازحني داخلياً يف
املخيامت املع ّينة.
أيضاً ظهر اهتامم الهيئات اإلنسانية األخرى،
مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر ،باالستخدام
املمكن لسكايب عىل أرض امليدان؛ إذ ال تزال
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اللجنة الدولية للصليب األحمر معتمدة بشكل
كبري عىل "الكتابة" يف عملها اإلنساين ،ومن ذلك،
عىل سبيل املثال ،مل شمل العائالت املشتتة وإعادة
االتصال بينها وأفرادها املعتقلني .لكن متكن موظفو
اللجنة يف قندهار عام  ٢٠١٠من استخدام مكاملات
الفيديو يف توصيل العائالت بأفرادها املعتقلني وهم
حريصون كل الحرص عىل نرش هذه اإلمكانية من
خالل خدمات سكايب ذات عرض نطاق ترددي
منخفض .وقد أعلنت حكومة لوكسمبورغ مؤخراً،
وهي أيضاً رشيك قديم للجنة وأحد أهم املتربعني
لها ،ضمن أنشطتها للحامية ،أنها تدرس إمكانية
إقامة رشاكة جديدة مع اللجنة الدولية للصليب
األحمر وسكايب لتطوير نظام أسايس مناسب؛
بغرض استيفاء احتياجات اللجنة.
وامل��زي��د من املناقشات جارية اآلن عىل قدم
وث��اق بني سكايب وحكومة لوكسمبورغ حول
إمكانية إقامة رشاكة ضمن إطار عمل مرشوع
" "emergency.luاملنطلق حديثاً بتمويل من
حكومة لوكسمبورغ .1جدير بالذكر أن هذا املرشوع

هو برنامج أسايس لالتصاالت الساتلية ويهدف
إىل تزويد املجتمع اإلنساين بخدمات االتصال
والتنسيق يف ظروف الكوارث والعمليات اإلنسانية
غري الطارئة .ويجري تنفيذ هذه املبادرة حالياً
بالتعاون الوثيق مع "مجموعة االتصاالت يف حاالت
الطوارئ" (Emergency Telecommunications
 ،)Clusterوسيبدأ تنفيذها يف عام  .٢٠١٢كام قد
املحسنة واملقدمة من
تساعد إمكانيات التواصل
ّ
مرشوع  emergency.luيف إفادة وتعزيز التطورات
املستقبلية للرشاكة بني حكومة لوكسمبورغ
واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وسكايب.
أنطوان بريتو ()antoine.bertout@skype.net
هو مدير عالقات الرشكاء برشكة سكايب
( .)www.skype.comويعمل مارك ديبوريس
( )Marc.debourcy@mae.etat.luكمنسق
للعالقات يف قسم املنظامت متعددة
األطراف ،إدارة التعاون اإلمنايئ ،وزارة
الشؤون الخارجية ،حكومة لوكسمبورغ
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"إننا رشكة تخصصت يف استخدام برامجها لتسهيل
التواصل بني األفراد حول العامل وإحداث التغيري
االجتامعي .وتحقق رشاكتنا مع املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني هذه املهمة بشكل
متميز".
توين بيتس ،الرئيس التنفيذي لرشكة سكايب.

( .)http://cooperation.mae.luيف حني يشغل
محمد فيصل ( )faisal@unhcr.orgوظيفة
مسؤول تقنية املعلومات/مدير مرشوع سكايب،
قسم أنظمة املعلومات واالتصاالت ،املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
(.)www.unhcr.org
 /http://emergency.lu .1انظر أيضاً مقال ماريكو هول عىل
الصفحة .٩

االتصال الهاتفي باألهل يف الوطن
ليندا ليونغ

مجرد الحصول عىل التكنولوجيا ال يحل مشكلة التواصل بني املرشدين وعائالتهم.
يعد الهاتف أهم أداة تكنولوجية لتمكني االتصال ما
بني املرشدين الذين أعيد توطينهم وأفراد أرسهم وأفراد
عائالتهم .ومع ذلك فإ َّنه ال يخلو من التحديات تتضمن
عىل سبيل املثال محدودية الخيارات املتاحة إلجراء
االتصال يف "الوطن" والتكاليف املادية املرتتبة عىل ذلك.
ونظراً لندرة الدراسات التي تتناول ال��دور الرئييس
لتكنولوجيا االتصاالت يف الحفاظ عىل العالقات بني
الالجئني وأف��راد العائالت امل�شردة يف الخارج ،فقد
قرر باحثون من جامعة التكنولوجيا يف مدينة سيدين
إجراء بحث حول استخدام الالجئني وطالبي اللجوء
لتكنولوجيا االتصاالت يف عدة سياقات وهي الترشد،
واالحتجاز ،وإعادة التوطني .ونرشت نتائج البحث عام
 ٢٠٠٩يف تقرير بعنوان "( Technology’s Refugeمالذ
1
التكنولوجيا").
ويف ورشة عمل الحقة ُأقيمت ملتابعة القضية 2،سلط
الالجئون ،املدافعون عن القضية ،واملنظامت الدولية غري
الحكومية ،وإدارات خدمات إعادة التوطني ،والباحثون
االضو َء عىل القضايا املتعلقة بتحديات اإلبقاء عىل
االتصال من بلدان إعادة التوطني مع أفراد العائالت
املرشدين :وتحديداً وضع اتصال الالجئني املعاد توطينهم

يف أسرتاليا مع أقربائهم املرشدين يف أفريقيا منوذجاً.
كام طرح املشاركون يف ورشة العمل املذكورة عدداً من
التوصيات وأفكار املرشوعات رغم عدم قدرتهم يف ذلك
الوقت عىل تحديد جدواها.
ويف حني َّأن الالجئني املعاد توطينهم يف أسرتاليا كانت
الخيارات التكنولوجية متوافرة ،إال أن األشخاص الذين
يريدون االتصال بهم يف الوطن يعانون من محدودية
النفاذ إىل تلك التكنولوجيات .وحتى بالنسبة ملن كانوا
يحظون بالنفاذ إىل تكنولوجيا االتصال فقد كانت لديهم
مشكلة رداءة خطوط االتصال األريض أو ضعف تغطية
شبكة الهاتف املحمول ،يقابلها ارتفاع التكاليف املالية
املرتتبة عىل املستخدمني يف أسرتاليا إلجراء االتصال .وكان
االتصال يجري بني الجهتني بعد موازنة األمور والتفكري
بأفضل الطرق املناسبة ألفراد العائلة املرشدين وذويهم
يف أسرتاليا حسب توافر اإلمكانات والقدرة املالية عىل
دفع فواتري االتصال.
وقد ذكر املشاركون يف ورشة العمل َّأن بعض األماكن يف
أفريقيا تفتقر إىل تغطية االتصاالت ،وحتى يف األماكن
التي تتوفر فيها التغطية يالحظ أ َّنها تنقطع باستمرار،
مع وجود مشكلة تداخل الخطوط التي تظهر بني حني

وآخ��ر .كام عاىن بعض املستخدمني خ��ارج البالد من
مشكلة ضعف إرسال الشبكة وعدم موثوقية خدمة
مصدر تزويد الكهرباء يف بلد املستقبل التي تشكل
مشكلة كبرية ،رغم تفاوت حجمها من منطقة إىل أخرى.
كام َّأن النمو السكاين يف بعض املناطق ُيضعف من قوة
الشبكة نظراً لشح الطاقة الكهربائية .عدا عن ذلك ،قد
يعاين بعض األفراد من صعوبة يف الحصول إىل الكهرباء
لشحن هواتفهم النقالة.

مواءمة التكنولوجيا لحاجات العائالت

قد ال تخلو مساعي التوصل إىل أفضل التكنولوجيات
الالزمة لالتصال ملختلف العائالت من مصاعب خاصة
إذا كان أفراد العائلة مرشدين ،ويعود ذلك إىل بعض
العوامل كتنوع خدمات االتصال ،وقدرة أفراد العائلة
املادية إزاء استخدامها وما إذا كانت لديهم املهارات
الالزمة الستخدامها .وقد الحظ أحد املشاركني َّأن أغلب
أف �راد أرست��ه خ��ارج البالد كانوا مضطرين لالستعانة
بالغري للنفاذ إىل تكنولوجيا االتصال .كام ذكرت إحدى
املشاركات الصعوبات التي واجهتها يف االتصال بزوجها
يف املخيم قائلة إنها أرسلت إليه ماالً لرشاء هاتف لكنَّ
األشخاص اآلخرين يف املخيم كانوا يستخدمون ذلك
الهاتف ما يجعلها تنتظر ساعات طويلة إىل أن تتمكن
من االتصال به.

