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’مواءمة‘ الالجئني
الهجــرة القرسيــة  2016، نرشنــا مقالــة يف نــرشة  يف عــام 
نظــام  يف  واألولويــات  والتفضيــالت  ’الخيــارات  بعنــوان 
ــا  ــا وخلصن ــنا فيه ــي ناقش ــني‘ 1 الت ــق بالالجئ ــة املتعل املواءم
الالجئــني  توطــني  إعــادة  يكــون  أن  مــن  بــد  ال  أنَّــه  إىل 
اللجــوء قامئــاً عــىل  البلــدان يف حصــص  وتوزيعهــم عــىل 
ــني  ــالت الالجئ أســاس برنامــج مواءمــة مركــزي يراعــي تفضي
النظــام  يشــبه  مــا  وهــذا  البلــدان،  لتلــك  وأولوياتهــم 
يف  املخصصــة  األماكــن  لتحديــد  العــامل  يف  بــه  املعمــول 
املــدارس. ويناقــش هــذه الفكــرة اآلن مكتــب دعــم اللجــوء 
ألزمــة  حلــول  عــن  بحثــاً  محتملــة  كمقاربــة  األورويب 

أوروبــا.  يف  الالجئــني 

ــني يف مناطــق  ــادة توطــني الالجئ ــا أنَّ إع ــا أدركن ــان م ورسع
بلــد مضيــف معــني هــي مشــكلة ملحــة  محليــة ضمــن 
ــري إىل  ــل تش ــة بالفع ب ــة امُلجرَّ ــن األدل ــري م ــة كث ــاً. ومث أيض
لــه  الالجئــني  توطــني  فيــه  ُيعــاد  الــذي  األول  املــكان  أنَّ 
ــاالت  ــم يف مج ــة نجاحه ــق بكيفي ــام يتعل ــوى في ــة قص أهمي
ــا رضورة  ، اقرتحن ــمَّ ــن َث ــل. وم ــم والعم ــل التعلي ــة مث معين
ــىل  ــيل. فع ــتوى املح ــىل املس ــة ع ــة املواءم ــتخدام أنظم اس
ــب:  ــايئ الجوان ــة ثن ــتخدام املواءم ــن اس ــال، ميك ــبيل املث س
مــن قبــل اململكــة املتحــدة إلعــادة توطــني 20 ألــف الجــئ 
ــادة توطــني  ــام 2020 يف إطــار برنامــج إع ــول ع ســوري بحل

األشــخاص املســتضعفني يف أماكــن محــددة، ومــن خــالل 
ــني  ــد توط ــي تعي ــعة الت ــة التس ــامت التطوعي ــن املنظ أيٍّ م
خــالل  ومــن  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  يف  الالجئــني 
ــا الخــاص  ــعت مؤخــراً برنامجه ــي وّس ــة الت ــة الكندي الحكوم
بإعــادة توطــني الالجئــني مبســاعدة الحكومــة، أو حتــى مــن 
ــني  ــني الالجئ ــادة توط ــويدي إلع ــرة الس ــس الهج ــالل مجل خ
الذيــن يعيشــون حاليــاً يف أماكــن إقامــة مؤقتــة إىل مســاكن 

ــويد.  ــن الس ــة ضم دامئ

 2016 ســبتمرب/أيلول  يف  أطلقنــا  الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق 
ــكول  ــز س ــن مرك ــم م ــني )بدع ــمى رأي الالجئ ــاً يس مرشوع
للريــادة يف أكســفورد) الــذي يهــدف إىل التأثــري يف السياســة 
العامــة إلعــادة التوطــني وتطويرهــا. نرحــب باستفســاراتكم 
ــم  ــادة تصمي ــم أو إع ــىل تصمي ــن ع ــون قادري ــل أن نك ونأم
ــني يف  ــادة التوط ــة يف إع ــة الفعال ــة املواءم ــن أنظم ــري م كث

جميــع أنحــاء العــامل. 

ويل جونز رويال هولواي، جامعة لندن، وأليكساندر تيتلبويم، 
 جامعة أكسفورد 
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مرشوع لغات ليخنيشتاين 
www.liela.li 

يف فرباير/شباط 2016، أدخلت ليخنيشتاين مرشوع لغات 
ليخنيشتاين ملساعدة طالبي اللجوء والالجئني عىل االندماج برسعة 

أكرب يف بلدهم الجديد. ويستند هذا املرشوع إىل طريقة التعلم 
الجديدة التي طورتها ليخنيشتاين يف التسعينيات وتركز عىل 

مهارات التحدث ليك يتمّكن املشاركون من تعلم كيفية التعبري عن 
أنفسهم باللغة األملانية ويتغلبوا عىل العوائق املاثلة أمام تعلمهم. 

ويركز املرشوع عىل جعل التعلم ممتعاً ومتنوعاً وفعاالً إذ ُيدِخل 
مدربو املرشوع األلعاب والحركات يف الدروس عالوًة عىل أن 

الوسائل التعليمية مصممة بطريقة تسمح بتنشيط مشاركة أكرب 
عدد ممكن من املتعلمني يف وقت واحد. وثبت من خالل التجارب 

األولية أنَّ هذه الطريقة إيجابية وفعالة يف إرشاك املشاركني يف 
وقت مبكر جداً بغض النظر عن العمر والجنس أو الظروف. 

وتركز الجلسات الدراسية عىل املوضوعات ذات الصلة املبارشة 
بأوضاع طالبي اللجوء مثل التعامل مع السلطات العامة وخدمات 
الرعاية الصحية والتعرف عىل مرافق املدينة واملشاركة يف جوانب 

أخرى من الحياة اليومية. ومن خالل الدروس، يهدف املرشوع 
إىل تعزيز اإلحساس بقيمة الذات وقيم التعايش السلمي. 

وتستقبل ليخنيشتاين عدداً ال ُيسَتَهان به من طالبي اللجوء 
كل عام )154 يف 2015) مقارنة بحجم سكانه البالغ 37686 

نسمة كثري منهم أىت من البلقان الغربية لعدة أسباب أهمها أنَّ 
ر من دول البلقان خالل  ليخنيشتاين استقبلت أكرث من ألف مهجَّ

التسعينيات. ومع أنَّ ليخنيشتاين ليست دولة من دول االتحاد 
األورويب، فقد شاركت يف برنامج االتحاد األورويب إلعادة نقل 

لالجئني عىل أساس تطوعي وشاركت يف برنامج إعادة التوطني 
التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني. ومنذ عام 2014، 
أُعيد توطني 23 الجئ سوري من تركيا كام سيعاد نقل 43 طالب 

لجوء إىل ليختنشتني كانوا قد جاؤوا من إيطاليا واليونان.

املوقع الرئييس ملرشوع لغات ليخنشتني متاح باللغة األملانية، لكنه 

يحتوي أيضًا عىل مقطع فيديو تعريفي باملنهجية والحاالت قيد 

 .http://liela.li/videos الدراسة باإلنجليزية عىل الرابط التايل

 office@liela.li ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:refugees.say@gmail.com
http://www.refugees-say.com
mailto:refugees.say@gmail.com
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe/jones-teytelboym
http://www.liela.li
http://www.liela.li
http://liela.li/videos/
mailto:office@liela.li

