
	
 
  
 
 
 
	

	

 

بیان صحفي  
ادماج الالجئین اكتساب اللغة والحیاة الیومیة مھماشباك  - 	

 

فبرایر  27شمال الراین ویستفالیا" یوم  والیة تم عقد ثالث ورشات العمل التابعة لمشروع "عملیة ادماج الالجئین في مدن ومجتمعات 
وكان الھدف من ورشة وكانت ورشة العمل برعایة وزارة األطفال والعائالت والالجئین واالندماج في مدینة دوسیلدورف، ، 2018

خبراء االندماج  مع ومناقشتھاوع المتعلقة بمواضیع اكتساب اللغة و دخول سوق السكن والھیاكل التنظیمیة العمل عرض نتائج المشر
 في البلدیات والالجئین وموظفي الوزارة العاملین في قسمي االندماج وشؤون األجانب والالجئین.

غة، حیث كان من الواضح أن العمل یلعب دور أحد النتائج الرئیسیة للمشروع ھي الرغبة بفرص أكثر لربط العمل واكتساب الل
في دورات اللغة واالندماج في  توسعالمن  وبالرغمدورات اللغة ال تأخذ السوق الوظیفي بالحسبان.  رئیسي في اكتساب اللغة وأن 
باإلضافة إلى ذلك، فإن ھناك  ھناك نقص في الدورات المتاحة في األماكن القریبة من سكن الالجئین.مدینتي كولن و ھاینزبیرغ، 

نقص في دورات اللغة التي توفر خدمة رعایة األطفال مما یؤدي إلى إضعاف مشاركة النساء المصطحبات لألطفال في دورات 
-فإن والیة شمال الراین )ال یستطیعون االلتحاق بدورات اللغة (وبالتاليخاص الذین لم یتم تأكید إقامتھم وبخصوص األش اللغة.
  .ھذه الفجوة بشكل متزاید في دورات اللغة تقوم بسدالیا وستف

حیث یصعب على الالجئین لیس فقط في أسواق اإلسكان الحضریة ولكن أیًضا في أجزاء من المناطق الریفیة.  سكنن دخول سوق الإ
المطلوبة سمسرة اً ما تكون مبالغ الغالب. جعل البحث أكثر صعوبةت المدى قامة قصیرةاإلالمتطلبات القانونیة مثل تصریح اإلقامة وأن 

في مرحلة  أنھ یجب إعالم الالجئین بالحقوق والمعاییرعلى اإلجماع ، وقد تم مرتفعة ، والشقق في حالة سیئة واإلیجار غیر مؤكد
ماً مالیاً خاصاً ، حیث  تحتاج ھذه األحیاء دعأحیاء سكنیة منخفضة التكلفة إلىالھجرة في الغالب تم في المدن الكبیرة ، ت .مبكرة

.إلدماج الالجئینلمساعدتھا في جھودھا  	

حول الھیاكل التنظیمیة ، تم التشدید على الھدف المتمثل في ممارسة إداریة واحدة ، حیث إن السلطات في عملھا  وبخصوص النقاش
وتھدف وكاالت التوظیف إلى االندماج السریع في سوق العمل ، في حین تخشى  .مع الالجئین غالباً ما تتبع منطق عمل متضارب

من أجل تنسیق العملیات اإلداریة ، بدأت التغییرات في الھیكل التنظیمي بالفعل في ة الالجئین. سلطات الھجرة أن یعزز ذلك من إقام
.نفي كول  	"NRW	gestalten	Einwanderung"والمسمىنطاق المشروع الممول من الوزارة  	

 
إلحضار خبراتھم وآرائھم إلى المستوى السیاسي ولصیاغة متطلبات العمل  المساھمینوعموًما ، أتاحت ورشة العمل فرصة لجمیع 

وفي  نفي مدینة كول ندماجخبیراً حول عملیة اال 30الجًئا وحوالي  40كجزء من مشروع البحث ، أجریت مقابالت مع حوالي   .المشتركة
مستوى الدولة أیًضا  ةشاركتم م،  2017األولیة مع الخبراء والالجئین في یونیو ونوفمبر  بحاثبعد مناقشة نتائج األ .بیرغزمقاطعة ھاین
ویتم تمویلھ من قبل معھد  نثالث جامعات في آخن وبون وكولبین ھذا المشروع ھو تعاون . من خالل ورشة العمل ھذه في المناقشة  

.افي والیة شمال الراین وستفالی (FGW) للتنمیة االجتماعیة بحاثاأل  
 

  :إذا كانت لدیك أسئلة حول المشروع ، فیرجى االتصال بـ
Francesca Adam  

aachen.de-francesca.adam@geo.rwth  
 

ولمزید من المعلمات، یرجى االطالع على الموقع التالي:  
https://ankommen-nrw.com/  


