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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.
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بالنسبة للخيارات غري املكلفة كالربيد
اإلل��ك�تروين ،واالت��ص��االت الصوتية
عرب بروتوكول اإلنرتنت ()VOIP
والرتاسل اآلين فقد ال تكون متوافرة
أو رخيصة الثمن خاصة َّأن النفاذ
إىل اإلنرتنت يف أفريقيا مكلف جداً.
باإلضافة إىل ذلك ،قد ال يعرف أفراد
العائلة املرشدين كيفية استخدام
تلك التكنولوجيات.

UNHCR/F Noy

أما الذين أعيد توطينهم فقد كانوا
يتكفلون بدفع معظم نفقات
االت��ص��ال ب��األق��رب��اء امل�شردي��ن أو
املقيمني يف مخيامت الالجئني ،وعادة
ما يكون ذلك من خالل إنشائهم
لالتصال ودفعهم لألجور املرتتبة
عليه .لكن غريهم كان يفضل إرسال
املال ألقربائهم إلجراء االتصال بهم
يف أسرتاليا حيث كان ذلك ،يف بعض
األحيان ،أقل كلفة.

وكان االتصال مع العائلة يف الخارج مكلفاً بالنسبة لكثري
من الالجئني املعاد توطينهم ممن كانوا يعانون من
مشكلة عدم قدرتهم عىل تحديد الخيارات الرخيصة
واملالمئة ملنطقتهم يف أفريقيا وذلك عندما يجدون عدداً
كبرياً من الخيارات يف صناعة االتصاالت أكرث مام ينبغي
ناهيك عن عدم توفر الخدمة املستمرة من قبل مزودي
تلك الخدمات .واقرتح املشاركون تأسيس آليات أفضل
ملسائلة م��زودي خدمات الهاتف املحمول وبطاقات
الهاتف املدفوعة ُمس َّبقاً وذلك من خالل جهة تنظيم
مناسبة .وعىل وجه الخصوص ،دعا املشاركون إىل وجود
مراقب لخدمات بطاقات الهاتف املدفوعة ُمس َّبقاً مبا
يضمن الحد األدىن من الجودة.
وكانت الهواتف املحمولة أو خدمات البطاقات املدفوعة
ُمس َّبقاً الوسائل األكرث شيوعاً واستخداماً إلجراء االتصال
رغم اختالفها من إقليم آلخر .وغالباً ما كان الالجئون
املعاد توطينهم يستخدمون عدداً متنوعاً من مزودي
الخدمات املختلفة ليك يتمكنوا من تخفيض النفقات ثم
رسعان ما يصبح من املعروف بني أفراد مجتمع أولئك
الالجئني عندما يقدم مزود الخدمة خياراً قليل الكلفة
لالتصال.
كام إنه من ال�ضروري أن يشتمل دورات التدريب
الستخدام تكنولوجيا االتصال يف مخيامت الالجئني وبني
الالجئني املعاد توطينهم عىل تعليم املستخدمني الطرق
التي ميكن لالجئني استخدامها لالتصال بذويهم يف الخارج
مقابل تكلفة أقل ،ومنها عىل سبيل املثال التدريب عىل
استخدام االتصال الصويت أو الدردشة عرب اإلنرتنت ،عل ًام
َّأن قلي ًال من الالجئني حديثي القدوم إىل بلد إعادة التوطني
عىل علم بطريقة االستفادة من تلك التكنولوجيات.

يستخدم الجئي مبورورو من األطفال يف غبيتي بالكامريون "الهواتف الن ّقالة" يف اللعب .ورغم بُعد أقرب اتصال هاتفي بحوايل  20كم ،فإن الشبكة ضعيفة دامئاً.

وأشار املشاركون إىل أ َّنه من املفيد توفري مصدر رسمي
لتقديم املعلومات املح َّدثة حول خيارات االتصال مع أفراد
العائالت يف الخارج .وميكن الحصول عىل تلك املعلومات
من وجهاء املجتمع املحيل ،ومزودي خدمات االتصال،
ومنظامت املهاجرين التي لديها ّاطالع جيد عىل السوق
ومعرفة تجريبية .ومثل تلك املعلومات ال بد من نرشها
يف مجتمعات الالجئني عن طريق األشخاص املناسبني يف
تلك املجتمعات أو عن طريق املتطوعني أو العامل.
كام ميكن السعي إلنشاء موقع عىل اإلنرتنت ترعاه رشكات
االتصال املوجودة يف سوق االتصاالت يف أفريقيا لتوفري
خيارات االتصال لالجئني املعاد توطينهم ليك يتمكنوا من
االتصال بأفراد أرسهم وأصدقائهم.
واقرتح املشاركون فكرة أخرى تتمثل يف إقامة "غرفة
للدردشة" عىل شبكة للتواصل االجتامعي وذلك لتوفري
منرب عىل اإلنرتنت مي ِّكن الالجئني من مناقشة تحديات
االتصال وتحديد الخيارات األفضل لالتصال بعائالتهم
النازحني أو املقيمني يف مخيامت الالجئني .ومثل هذا
املنرب التفاعيل عىل اإلنرتنت سيساعد الالجئني عىل تجنب
الوقوع ضحية االعتامد عىل املعلومات القدمية غري
املحدثة .لكن املشاركني الحظوا أيضاً َّأن نسبة محو األمية
ورجحوا َّأن
الحاسوبية ضئيلة يف املجتمعات األفريقية َّ
قلي ًال من الناس هناك يعرفون طريقة استخدام الشبكات
االجتامعية عىل اإلنرتنت.
ومن أهم املخاوف املنترشة بني بعض الالجئني إمكانية
تتبع الحكومات التي هربوا من اضطهادهم ملكاملاتهم
ورصد أماكن وجودهم ما ُيص ِّعب من قدرتهم عىل البوح
عام "يشعرون به حقيقة يف وجدانهم" لألصدقاء والعائلة.
فهناك رقابة شديدة تمُ ارس عىل االتصاالت مع بعض
الدول عدا عن َّأن املكاملات تخضع للتنصت.

الخالصة
أكد املشاركون يف ورشة العمل عىل مالحظة التقرير
التي تفيد َّ
بأن صحة الالجئني العاطفية وقدرتهم
عىل التوطني مرهونة إىل درج��ة كبرية بإدامة
شبكات االتصال التي يستخدمونها للتواصل مع
عائالتهم وذلك لضامن أماكن وجودهم وسالمتهم.
ومن العوامل الحاسمة والحيوية يف الحفاظ عىل
سالمتهم هو توفري تكنولوجيات االتصال الالزمة
ليك يتمكن الالجئون من العثور عىل أفراد عائالتهم
املفقودين ،والتواصل معهم ،وإع�لام العائلة
واألصدقاء بحاجاتهم واستالم املعونات املالية.
وميكن تسهيل تلك العملية من خ�لال توفري
املنظامت للتوجيه الالزم حول تكنولوجيا االتصال
ومنتجاتها وخدماتها باإلضافة إىل تقديم التدريب
عىل استخدامها .وميكن للمنظامت تحقيق ذلك
أيضاً من خالل تسهيل الشبكات غري الرسمية
ضمن مجتمعات الالجئني وبينها .كام َّ
أن لصناعة
االتصاالت دور يف توفري التوعية للمستهلكني
واملعلومات والخدمات املناسبة لهذه الرشيحة
من السوق.
ليندا ليونغ ( )Linda.Leung@uts.edu.auمحارضة
أوىل أقدم يف معهد وسائل اإلعالم التفاعلية والتعلم يف
جامعة التكنولوجيا ،سيدين)www.iml.uts.edu.au( .
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