حصة الالجئين السويدية

اعادة توطين الالجئين في السويد
الحصة” ولكن البعض يُفضّ ل تسمية ”الجئي األمم
غالباً ما يُطلق عليهم ”الجئي ّ
ً
املتحدة” .ويحدث أيضاً أن يُطلق عليهم – خطأ بوعي أو بدون وعي – ”الالجئني
الحقيقيني” عىل النقيض من أولئك الذين ،أتوا اىل السويد مبجهودهم الخاص وقاموا
بطلب اللجوء .ويتعلق املوضوع بنحو  1900شخصاً ،الذين ت ّم اختيارهم يف إطار حصة
الالجئني السنوية السويدية وحازوا عىل ترصيح االقامة قبل بدء السفر.
عندما يقف عبدي محمد وابنته هابون التي
تحمل الصغري عبد الحكيم عىل ذراعيها ،خارج
املحطة الطرفية الدولية يف مطار آرلندا ،فإنهم
انتهوا من سفرة طويلة وراءهم .إبتدأت يف أكرب
مخيم لالجئني يف العامل يف داداب  Dadaabيف
كينيا ،حيث كانت تسكن العائلة بأكملها
كالجئني لعدة سنوات دون أن يتمكنوا من
العودة اىل الصومال أو اإلستيطان بشكل دائم يف
كينيا.
إ ّن مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني – ،UNHCRهي الجهة املسؤولة عن
املخيم يف كينيا ،ومفوضية األمم املتحدة العليا
لشؤون الالجئني هي من قيّمت أن عائلة عبدي
بحاجة اىل وطن جديد وأقرتحت عىل السويد
استقبالهم .وبعد أن درست مصلحة الهجرة

 Migrationsverketأيضاً ما اذا كانت أسباب
العائلة للجوء تدخل ضمن الخطوط العامة
لقانون األجانب السويدي ،وافقت عىل منحهم
وسمح لهم بالسفر اىل السويد.
االقامة الدامئة ُ
لهذا السبب تصعد عائلة عبدي من
الصومال ،يف يوم ربيعي اىل الحافلة التي ستقلّهم
اىل منطقتهم الجديدة يف شامل السويد .إنهم
”حصة األمم املتحدة” ،مبعنى آخر ،مقبولون
ّ
حصة اللجوء .وهم من ”الجئي األمم
اطار
ضمن
ّ
املتحدة” أي ت ّم اختيارهم وتقدميهم من ِقبل
مفوضية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .إنهم إما
الجئني أو اشخاص بحاجة اىل حامية أخرى طبقاً
لرشوط قانون األجانب .وهم ليسوا أكرث أو أقل
”الجئني حقيقيني” من طالبي اللجوء الذين
يحصلون عىل ترصيح االقامة لنفس األسباب.

صورة الغالفUNHCR/N.Bose :
وداع مؤث ّر يف السلّوم عىل الحدود املرصية الليبية ،حيث بدأ أول الجئي الحصة ،الذين ت ّم
قبولهم يف أيار/مايو  ،2011رحلتهم اىل السويد.
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مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
UNHCR (United Nations High Commis )sioner for Refugeesلديها مكتب اقليمي يف
ستوكهومل يعمل يف قضايا اللجوء والالجئني يف
بلدان البلطيق ودول الشامل .يشمل عملهم
اعطاء معلومات عامة عن إعادة التوطني ،ومن
ضمنها ماهي األسباب التي تُق ّيم املنظمة بناءا ً
عليها أنه ينبغي عرض وطن جديد عىل بعض
الالجئني .ولكن املكتب االقليمي الميكنه استقبال
الطلبات املتعلقة بالقبول العادة التوطني.

Tel: 08-457 48 80

ثالث فئات من المحتاجين الى حماية
في قانون األجانب

يحتوي قانون األجانب السويدي عىل ثالث
الحصةن هم،
فئات من املحتاجني اىل حاميةّ .
طبقاً لتعريف معاهدة األمم املتحدة
الخاصة بالالجئني ،من يشعرون بخوف مرب ّر
من االضطهاد واملالحقة بسبب قناعاتهم
السياسية أو الدينية أو بسبب االنتامء
العرقي ،الجنس ،القومية ،امليول الجنسية أو
النتامءهم اىل مجموعة أثنية معينة.
الشخص الذي بحاجة اىل حامية بديلة هو
من يكون مهدد بحكم االعدام ،التعذيب أو
أي تعامل مهني آخر أو ،بصفته شخصاً مدنياً،
يتع ّرض اىل خطر حقيقي لإلصابة بأذى ج ّراء
نزاع مسلّح.
اآلخرون املحتاجون اىل حامية هم األشخاص
الذين يحتاجون اىل حامية لغرض الهروب
من نزاع مسلّح أو رصاعات حا ّدة يف البلد
األم أو اعتداءات جديّة أو من اليستطيع
العودة اىل وطنه بسبب كارثة بيئية.
تع ّرف املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة
الخاصة بالالجئني الالجئ بأنه الشخص
“الذي ف ّر من بالده بسبب خوف مرب ّر من
االضطهاد واملالحقة بسبب العرق أو الدين
أو االنتامء إىل فئة اجتامعية معينة أو اآلراء
السياسية ،والذي هو خارج البلد ،الذي هو
أحد مواطنيه ونتيجة الخوف املذكور سابقاً
اليستطيع أو اليرغب يف العودة إىل ذلك
البلد” ...

تصويرMigrationsverket/W.Samuelsson :

تعريف الالجئ

بعد رحلة طويلة من مخيم الالجئني يف كينيا ينتظر عبدي محمد مع ابنته هابون وحفيده عبدي حكيم أن يستقلوا الحافلة التي
ستأخذهم من آرلندا اىل موطنهم الجديد يف شامل السويد.
حصة الالجئين السويدية
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تصويرUNHCR/E.Hockstein :

حصة من أكرب مخيم الجئني يف العامل يف داداب يف كينيا.
خالل سنوات عديدة إستقبلت السويد الجئي ّ

األكثر حاجة ُيع َرض عليهم وطن ًا جديد ًا

عدد قليل جدا ً من الجئي العامل يحوزون عىل تسمية الجئي األمم املتحدة ويحصل 1900
من هؤالء عىل امكانية املجئ اىل السويد .إن مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
االلحصة .اليستطيع
هي التي تقوم بدراسة وتق ّييم األشخاص الذين ُهم بحاجة اىل مكان يف
ّ
حصة الالجئني السويدية.
أي شخص أن يق ّدم طلباً ملكان يف ّ
من مهام مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني ،حامية ومساعدة الالجئني كام تشمل تلك
املهام البحث عن حلول دامئة لهم .فللبعض تكون
العودة الطوعية اىل البلد األم هي الخيار األفضل،
بينام يستطيع آخرون البقاء والعيش يف البلد الذي
يتواجدون فيه .أما بالنسبة للذين اليستطيعون
العودة أو بناء مستقبلهم يف املكان الذين ُهم فيه،
الحل الوحيد
فإن إعادة التوطني يف بلد جديد تكون ّ
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املتبقي .تتوىل مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني التحقيق وتقييم من ُهم الالجئني الذين
يرسي عليهم ذلك .إذا ما رغب أحد الالجئني بإثارة
إنتباه مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني حول وضعه الحرج فعليه االتصال
باملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أو
أي من رشكاءها الذين تتعاون معهم ،يف البلد الذي
ّ
يوجد فيه هو/هي.

حصة الالجئين السنوية السويدية
ّ

من أجل هوالء الالجئني تناشد مفوضية األمم
املتحدة العليا لشؤون الالجئني دول العامل األكرث
حظاً ملساعدتهم بحصص  -يُفضّ ل أن تكون سنوية
 مخصصة إلعادة التوطني .والسويد هي واحد منحصة الجئني
 25بلدا ً يف العامل ،ممن يقدمون ّ
سنوية لتكون تحت ترصف مفوضية األمم املتحدة
العليا لشؤون الالجئني .منذ عدة سنوات وامليزانية
التي يحد ّدها الربملان ،يت ّم حسابها لتكون كافية
ألغراض اإلختيار ،والتحضريات ونقل حوايل 1900
الجئ من الجئي األمم املتحدة .أما حجم مجموعات
الالجئني التي سيتم اختيارها يف مختلف البلدان ،فإن
مصلحة الهجرة هي التي تقر ّره طبقاً إلقرتاحات

تصويرMigrationsverket/Angre :

وفد ميثل مصلحة الهجرة ،وبلدية أولريكاهامن ومكتب العمل يف هلنسنغبورغ يتحدثون عن الحياة يف السويد لالجئي
األمم املتحدة يف الهول يف سوريا.

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني .وقد
قامتالحكومةأيضاًبتكليفمصلحةالهجرةبدراسة
ما إذا كان الالجئني الذين تختارهم مفوضية األمم
املتحدة العليا لشؤون الالجئني وتقوم بتقدميهم
يل ّبون تعريفات قانون األجانب السويدي .يف نصف
الحاالت تعتمد مصلحة الهجرة يف تقييمها ألسباب
اللجوء أو الحامية عىل الوثائق التي تقدمها مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني .أما يف ما يتبقى من
الحاالت فيتم استكامل الوثائق املكتوبة مبقابلة
شخصية قبل اتخاذ القرار .تسافر وفود من مصلحة
الحصة .وغالباً ما
الهجرة اىل البلد الذي ينتظر فيه ّ
يكون ذلك يف مخيامت يف أفريقيا وآسيا ،ولكن هناك
الكثري من الالجئني موجودين أيضاً يف مدن كربى مثل
طهران ،الخرطوم ،دمشق أو القاهرة.

مكان جاهز في البلدية قبل السفر

عىل الالجئني الذين حصلوا عىل ترصيح اإلقامة
االنتظار فيام بعد ألن تق ّدم لهم احدى البلديات
السويدية سكناً واستقباالً قبل أن تبدأ مصلحة
الهجرة التخطيط لرحلتهم .إن مسؤول التوطني يف
مصلحة الهجرة هو من يقوم بالبحث عن املناطق
املناسبة بني البلديات ،والتي لديها اتفاقيات مع
مصلحة الهجرة بخصوص استقبال الالجئني واألمر
ليس هي ّناً دامئاً .ففي بعض األحيان التوجد شقق
تتسع للعائالت الكبرية ولكن عىل األغلب
كبرية ّ
يكون هناك نقص يف الشقق الصغرية لالجئني الذين
يأتون لوحدهم .عندما يصبح واضحاً اىل أي بلدية
سينتقل الالجئ يبقى ترتيب كافة األمور العملية من
أجل رحلة املغادرة ،جوازات ووثائق السفر

والبطاقات .وتلعب السفارة السويدية دورا ً ها ّماً يف
هذا العمل ،وكذلك منظمة الهجرة الدولي ة�Interna
،tional Organization for Migration IOM
التي تقوم بتكليف من مصلحة الهجرة بتنظيم
رحالت الالجئني.
برنامج التحضير عند اإلمكان

إذا كان تجميع مجموعات كبرية من الالجئني قبل
الرحلة اىل السويد ممكناً ،تستطيع مصلحة الهجرة أن
الحصة.
تق ّدم برنامجاً تحضريياً ملن ت ّم اختيارهم يف ّ
ويسافر مساعدون من مصلحة الهجرة وموظفون من
بلديات اإلستقبال املختلفة اىل البلد الذي توجد فيه
مجموعة الالجئني ،ليقوموا خالل  2-3أيام بتنفيذ ما
يُطلقعليهبرنامجالسويد.Sverigeprogram
حصة الالجئين السويدية
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اعادة توطين الجئي األمم المتحدة في السويد
حصة لجوء سنوية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  .UNHCRويستطيع بهذا الشكل
السويد هي واحد من حوايل  25بلدا ً تقدم ّ
حوايل  1900الجئاً يعيشون يف ظروف غري أمينة وبدون امكانية العودة اىل بالدهم ،أن يحصلوا عىل وطن جديد يف السويد.

حصة لجوء سنوية
ّ

يقرر الربملان السويدي  Riksdagenكل عام مقدار
الحصة.
األموال التي متنحها السويد إلستقبال الجئي ّ
بعدئذ يت ّم تكليف مصلحة الهجرة من قبل الحكومة
إلختيار ونقل الالجئني طبقاً ألقرتاحات منظمة األمم
املتحدة العليا لشؤون الالجئني.

2
اإلختيار

خطي األشخاص الذين سيتم دراسة
تقرتح منظمة األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشكل ّ
قضاياهم لغرض إعادة التوطني يف السويد .يف ملفات مفوضية شؤون الالجئني يتم وصف
الالجئ واألسباب التي يحتاج بناءا ً عليها أن يذهب/تذهب اىل بلد آخر .يف أكرث األحوال
تكفي معلومات مفوضية شؤون الالجئني يف التحقيق ،وإال تقوم السويد باستكاملها
مبقابلة خاصة يف مخيم الالجئني أو املدن الكربى التي يوجد فيها الالجئون.
تقوم مصلحة الهجرة بدراسة كل
شخص عىل أساس القانون السويدي
واألعراف السارية يف املحاكم ومتنح
االقامة الدامئة اىل أولئك الذين يتم
تقييمهم كالجئني أو بحاجة اىل حامية.

3
التحضيرات

يت ّم تحضري مسكن وتقديم (متهيد) يف إحدى البلديات لجميع
األشخاص املختارين .وإذا كان ذلك ممكناً يقوم موظفون من
مصلحة الهجرة والبلديات ومكتب العمل بتنفيذ برنامج
تحضريي قبل االلتقاء بالوطن الجديد.

4
السفر

يُنظم السفر اىل السويد من قبل مصلحة الهجرة مبساعدة
منظمة الهجرة الدولية ( .)IOMيهبط معظم الجئي األمم
املتحدة يف مطار آرلندا .ويسافرون من هناك مبارشة اىل
بلدياتهم املختلفة.

5
حياة جديدة

يف البلدية يبدأ الجئو األمم املتحدة حياة جديدة .ويقوم
البالغون منهم سوية مع مكتب العمل بإعداد خطة
لرتسيخهم يف حياة العمل وتشمل أمورا ً من ضمنها تعلّم
اللغة السويدية ومعلومات عامة عن املجتمع .أما األطفال
فيبدؤون يف املدرسة التمهيدية أو املدرسة.
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حاالت طارئة

يحتاج الالجئون أحياناً اىل املجئ بشكل رسيع اىل مكان
آمن .لهذا السبب تقوم السويد بتقديم  350مكاناً
للحاالت الطارئة اىل مفوضية شؤون الالجئني كل عام
حيث يتم إعطاء األولوية لدراسة القضايا والتوطني.

تصويرLinkin AB/David Einar :

السويدية للمهاجرين ( )SFIهي جزء من خطة الرتسيخ لجميع الجئي األمم املتحدة القادمني حديثاً .إن البلدية هي املسؤولة عن تدريس السويدية للمهاجرين .SFI

جديد في البلدية مع الكثير مما ينبغي تعّلمه
يحصل الشخص الذي يتم إختياره كالجئ من الجئي األمم املتحدة عىل ترصيح االقامة ملدة
غري محدودة .وتنتهي الفرتة كالجئ تحت حامية مفوضية شؤون الالجئني لتبدأ حياة جديدة
كمهاجر يف السويد .وأن تقوم احدى البلديات باالستقبال يعني أن الالجئ يصبح مواطناً يف
البلدية كجميع املواطنني اآلخرين – ولكن مع وجود أشياء جديدة كثرية بشكل غري عادي
ليواجهها ويتعلمها.
إن البلديات السويدية املستقبلة هي الرشط
األسايس لتقديم حياة آمنة يف السويد لالجئني
الذين يتعرضون اىل مختلف املخاطر .فمبارشة بعد
الوصول ،غالباً اىل مطار آرلندا ،يواصلون سفرهم اىل
بلدياتهم املحد ّدة.

اذ تنتظرهم شقق سكنية ،ميكن ملواطني البلدية
ال ُجدد إستئجارها ،ولكنها يف أكرث الحاالت خالية
تقريباً .واليوجد فيها سوى األشياء الرضورية يك
يتمكن الجئو األمم املتحدة من النوم وطهي
طعامهم يف األيام األوىل .وسيقومون بأنفسهم فيام

بعد بتأثيث وتجهيز منزلهم الجديد ،بالشكل الذي
يرغبون .وإذا مل يكن لديهم نقود فيمكنهم تقديم
طلب للحصول عىل قرض لتجهيز املنز ل �hemut
.rustningslån
الكثير من األمور العملية في البداية

الفرتة األوىل سيتم ترتيب العديد من األمور
العملية ،من التسجيل يف قيد النفوس ،بطاقة
الهوية الشخصية والحساب املرصيف اىل العثور عىل
املحالت التجارية ،الذهاب اىل املحادثة الصحية
والتأكد من أن األطفال سيذهبون اىل املدرسة.
أما الكبار فسيبدؤون تخطيطهم للمستقبل مع
حصة الالجئين السويدية
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كاسانات ،سيصبح عمرها  3سنوات قريباً ،وجدت طريقها يف دار الحضانة وترسم سوية مع معلم املدرسة التمهيدية توماس.

الرتكيز عىل أن يقوم املرء بإعالة نفسه بنفسه يف
أقرب وقت ممكن .يتم إعداد ما يُسمى بخطة
الرتسيخ سوية مع وسيط عمل .واعتامدا ً عىل
التأهيل الدرايس والخربات املهنية ،الس ّن والحالة
الصحية ،يتم وضع النشاطات يف الخطة الفردية .أن
الدخول اىل املجتمع السويدي وفهمه غالباً ما
يتطلب وقت دوام كامل .ومن يعمل يف ترسيخه،
طبقاً للخطة ،يحصل خالل عامني عىل تعويض
ترسيخ من الدولة.
اللغة السويدية وتحضيرات العمل

إن تعلّم اللغة السويدية والتعرف عىل املجتمع
السويدي هام نشاطان يدخالن ضمن جميع
8
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خطط الرتسيخ .والبلدية هي من تق ّدم للقادمني
حديثاً دراسة اللغة السويدية للمهاجرين ()SFI
و  60ساعة من دراسة املجتمع .باإلضافة إىل ذلك
 ،يقدم مكتب العمل نشاطات تحضريية ،مثل
الرتجمة وتقييم الشهادات ودراسة املؤهالت
املهنية ،ومعلومات عن سوق العمل ،التدريب
العميل والتأهيل.
مثل جميع مواطني البلدية

فيام عدا األمور التي يتضمنها االستقبال األول فإن
لدى الجئي األمم املتحدة امكانية الحصول عىل
الخدمات االجتامعية بنفس الرشوط كام لجميع
مواطني البلدية اآلخرين .نحن نذهب اىل نفس

دار الحضانة ،نفس املركز الصحي ونفس املكتبة.
كام نجلس يف نفس غرفة االنتظار لدى رعاية
األسنان الشعبية ،وندفع نفس الرسوم لدى
الطبيب ونفس املبلغ لألدوية املكتوبة يف وصفة
طبية .ومنارس لعب الكرة يف نفس فريق كرة
القدم ،نتمرن يف نفس النادي الريايض ونزرع
نفس البطاطا يف نفس املنطقة التي تضم قطعاً
من األرض للزراعة ،قد يصبح الطريق اىل املجتمع
السويدي أسهل قليالً وأقرص قليالً ألولئك
القادمني ال ُجدد يف السويد.

إعادة توطين مدروس
بقي
ومفيد حتى لمن
َّ
لعائلة عبدي من الصومال أو بوكريسون من أرترييا ،التي هي يف طريقها مع ابنتها الصغرى
حصة الالجئني واالنتقال اىل السويد فرصة
كاسانات اىل دار الحضانة ،يتضمن إختيارهم يف ّ
لبدء حياة جديدة .ولكن مفوضية شؤون الالجئني  -والسويد  -تسعى ألن يكون إعادة
التوطني بشكل غري مبارش أيضاً ذو فائدة ألولئك الذين بقوا يف مخيم الالجئني.
فمن خالل اتخاذ اختيارات حكيمة ومرتوية من
حصة اللجوء ،ميكن حتى لالجئني املتبقني الحصول
ّ
عىل فائدة منها .يف مخيم مكتظ ميكن مثالً أن
يؤدي نقل بعض الالجئني اىل سهولة الحصول عىل
بقي هناك
مدرسة لألطفال أو الرعاية الصحية ملن ّ
من الالجئني .وقد يكون من الصعب عىل الدول
التي تستقبل أعدادا ً كبرية من الالجئني أن تُبقي
حدودها مفتوحة .ويف نفس الوقت ميكن للحدود
املغلقة أن تعني تهديدا ً قاتالً لألشخاص الهاربني.
وإذا أبدت العديد من الدول استعدادها للمساعدة
يف حصص لجوء سنوية إلعادة التوطني ،فرمبا تطيق
الدول التي تتعرض لهكذا ضغوط أن تدع حدودها
مفتوحة وقد تستطيع أيضاً املوافقة عىل أن
يستوطن جزء من الالجئني فيها.

الحصة غير كافية
أماكن
ّ

كل عام تقوم مفوضية شؤون الالجئني بإعداد
موجز عن عدد الالجئني الذين يحتاجون اىل
إعادة التوطني من نحو الـ  10ماليني الجئ الذين
ُهم تحت حامية املنظمة .أظهرت تقديرات عام
 2012أن نحو  780 000الجئاً بحاجة اىل وطن
جديد خالل السنوات القادمة.
ولكن يف نفس الوقت تُكافح مفوضية شؤون
الالجئني الفجوة الكبرية بني الحاجات ملحالت حصة
اللجوء والعرض املتوفر منها .ال ّ
شك أن املزيد من
بلدان العامل ،تق ّدم أكرث من أي وقت مىض حصص
لجوء سنوية أو مؤقتة ،ولك ّن املحالت التي ت ُق ّدم
هي أقل عىل األغلب من الناحية العددية يف
الوقت الذي تزداد االحتياجات بوتائر رسيعة.

تعمل مفوضية شؤون الالجئني عىل أن يشارك
املزيد من بلدان العامل يف إعادة توطني الجئي
الحصة وأن تُزيد البلدان الـ  ،25التي تقدم حصص
ّ
سنوية حالياً ،من استقبالها لالجئني .كام تدعم
مفوضية شؤون الالجئني أيضاً التعاون بني بلدان
إعادة التوطني يك يكون لالختيارات املشرتكة تأثريا ً
إيجابياً قدر اإلمكان .تقوم مفوضية شؤون الالجئني
بجمع بلدان اعادة التوطني ،واملنظامت الطوعية،
يف لقاء سنوي ثاليث ( ،)ATCRحيث يت ّم مناقشة
املشاكل املشرتكة وكذلك الجهود املشرتكة.
طريقة لمنح األمان لألشخاص األكثر
تعرض ًا للخطر

تنتمي السويد اىل مجموعة البلدان ،التي اختارت
الجئي األمم املتحدة منذ  60عاماً وتقوم كل عام
بإعداد برنامج إعادة توطني سنوي 1بالتعاون مع
مفوضية شؤون الالجئي ( .)RUNHCبدأ تطوير
إعادة التوطني يف أوروبا بعد الحرب العاملية
الثانية ،عندما كان مايزال يف مخيامت الالجئني
أكرث من مليون شخص مل يكونوا قادرين عىل
الرجوع اىل وطنهم أو مل تكن لديهم الرغبة بذلك.
حصة الالجئين السويدية
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 1البلدان واملجموعات املشمولة بربنامج إعادة التوطني الحايل مذكورة يف موقع
الويب www.migrationsverket.se/kvot
 2من خطاب Wei-Meng Lim-Kabaaمديرة إعادة التوطني يف مفوضية
شؤون الالجئني ،عند إفتتاح املداوالت بني األطراف الثالثة ( )ATCRعام 2011
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وط ّدت الواليات املتحدة ،كندا وأسرتاليا مكانتها
برسعة كأكرب بلدان إعادة التوطني ومازالت حتى
يومنا هذا .أما يف السويد فقد بدأ أختيار الجئي
األمم املتحدة أيضاً يف املخيامت األوربية عام
.1950
ومنذ الحرب العاملية الثانية غيرّ إعادة توطني
الجئي األمم املتحدة إتجاهه ،من املحاولة
بالدرجة األوىل إليجاد موطن جديد ألكرب عدد
ممكن.إذ تط ّور ذلك اليوم اىل أداة لضامن إنقاذ
وحل
رسيع لألشخاص املهددين بشكل طارئ ّ
دائم لألكرث تعرضاً للخطر .أما أولئك الذين -
اليق ّدم لهم عرضاً إلعادة التوطني يف بلد جديد -
املنيس ”.2
”ف ُيرتكون اىل قدرهم يف عامل العذاب
ّ
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