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23.09.16 

 لم يتم التوصل إلى إتفاق حول وقف إطالق النار في سوريا

لم تتمكن الواليات المتحدة األمريكية وروسيا من التوصل إلى توافق من أجل العودة إلى وقف إطالق النار، بحسب تصريحات وزير 

العمومية في  الجمعية   إجتماعات هامش  على  سوريا   لدعم الدولية  الخارجية األمريكي كيري بعد لقاء عقدته المجموعة 

نيويورك. وتسعى الواليات المتحدة إلى االستمرار في التحقق من كافة المقترحات التي تعد بتحقيق سالم، وهو الذي يعد السبيل 

يشار إلى أن الهدنة المتفق  وأضاف كيري بأنه سيجري مشاورات مع روسيا بهذا الشأن اليوم.  األوحد لوقف سفك الدماء في سوريا.

عليها من قبل الطرفين لوقف إطالق النار قد باءت بداية األسبوع بالفشل. وكان الجيش السوري قد أعلن في هذه األثناء عن شن غارة 

 على المناطق التي يسطر عليها الثوار في حلب

 

 شولتس يقترح اتفاقية حول الالجئين مع مصر

لمان األوروبي من الحزب االشتراكي الديمقراطي لمصر بمقترح أوروبي يخص الالجئين من شأنه تقدم مارتين شولتس رئيس البر

أعداد الالجئين الذين يجتازون البحر ويخاطرون  لتزايد   مراعاة االتفاقية  هذه   االستناد إلى االتفاق المبرم مع تركيا.  وتأتي

واالتحاد األوروبي من تنامي أعداد المهاجرين القادمين من   األلمانية  الحكومة بحياتهم. وأضاف شولتس بأن القلق يزداد لدى 

 مصر، وال سيما إذا زادت الحالة اإلقتصادية في مصر التي يبلغ تعداد سكانها إثنان وتسعون مليوناً تردياً 

 

 يونكر ينتقد سياسة بعض دول االتحاد األوروبي حيال الالجئين

تحاد األوروبي جين كالود يونكر انتقادات لسياسة التعامل الصارمة مع الالجئين التي تنتهجها وجه رئيس المفوضية األوروبية في اال

بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. وقال بأن الحجج التي تتقدم بها هذه الدول بأنها كاثوليكية المذهب وأنه ليس لديها مكان 

ظمة أمنستي إنترنشايونال لحقوق اإلنسان الظروف التي يعيش فيها الالجئون للمسلمين تعتبر غير مقبولة. من جانبها انتقدت من

 المهاجرون إلى اليونان

 

 فرض تعليمات صارمة بحق شركات حراسة الالجئين

من المقرر أن يتم مستقبالً فرض تعليمات أكثر صرامة بحق شركات األمن التي تكلف بحراسة دور الالجئين. وسن البوندستاغ قراراً 

بموجبه التفتيش على طواقم الحراس كل ثالثة أعوام. يشار إلى أنه خالل األعوام الثالثة الماضية قد تم توجيه عدة اتهامات يتم 

 لطواقم الحراسة بأنها قد أساءت معاملة الالجئين في أماكن إيوائهم
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 أماكن إيواء جديدة للنسوة في دورتموند

نة دورتموند يضم ثمانين مكاناً. ومن المقرر أن ينتقل إلى هذا المسكن إعتباراً تم عرض مسكن جديد مخصص إليواء النساء في مدي

أو األمهات المعيالت ألبنائهن مع أطفالهن حتى سن الرابعة عشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن الصالتين  النساءمن من نهاية شهر أكتوبر 

 ن وخمسين شخصاً من الالجئينالرياضيتين الموجودتين في شرق المدينة قد امتألتا بحوالي مائتي

 

 دورات إندماج قليلة للغاية

ال يوجد العدد الكافي من دورات اإلندماج لتغطية األعداد الكبيرة المتدفقة من الالجئين. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن  

فة أنه من الصعب الحصول على معلمين واحداً من بين كل اثنين من الالجئين عليه انتظار مقعده في هذه الدورات. وأضافت الصحي

لهذه الدورات، لذا فإن العروض تبقى شحيحة. وعليه فلم يتم صرف نصف المبلغ المخصص لدورات االندماج والذي فاقت قيمته 

 مئات الماليين من اليوروهات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa. 

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 


