
1 
 

 

29.08.2018 

 المستشارة ميركل تشد الرحال إلى إفريقيا الغربية

حطتها األولى محيث ستكون تبدأ المستشارة أنغيال ميركل اليوم رحلة إلى إفريقيا الغربية تستغرق عدة أيام، 

رة بساط البحث الهجالسنغال، ومن ثم تستكمل زيارتها إلى غانا ونيجيريا. ومن أهم القضايا المدرجة على 

ومسألة استعادة مواطني هذه الدول الثالث ممن لم يفلحوا في الحصول على حق إقامة في ألمانيا. يشار إلى 

أن المهاجرين المنحدرين من نيجيريا باتوا يشكلون السواد األعظم من بين المهاجرين العابرين للبحر 

دول تبذل مساعي حثيثة في إطار حلف إيكوفاس من األبيض المتوسط إلى أوروبا. جدير بالذكر أن هذه ال

هة مخلصة ويعتمد عليها من وج أجل تحقيق االستقرار في إفريقيا الغربية. لذا فإن هذه الدول تعتبر دوالا 

ومن بين الملفات األخرى التي ستتطرق إليها ميركل في مباحثاتها مع المسؤولين نظر الحكومة األلمانية. 

المجال االقتصادي، حيث يرافقها في هذه الزيارة عدد من مدراء الشركات والمؤسسات  األفارقة التعاون في

 االقتصادية.

 

 إيطاليا مستعدة للتعاون بالمثل فيما يخص تبادل الالجئين

تعاون بأنه يعتبر االتفاقية الثنائية المنشودة من قبل ألمانيا فيما يخص ال سالفيني صرح وزير الداخلية اإليطالي

، إال أنه شدد على أن إيطاليا لن تسمح إال باستقبال وممكن التحقيق في مجال الهجرة واللجوء أمراً متاحاً 

أللماني هورست ية انفس العدد من الالجئين الذي تسمح ألمانيا باستيعابه في المقابل. يشار إلى أن وزير الداخل

زيهوفر قد لوح في روما بأن ألمانيا على استعداد الستقبال عدد من المهاجرين ممن تم إنقاذهم في إيطاليا 

 في عرض البحر يساوي عدد الالجئين الذين تمت إعادتهم إلى إيطاليا. 
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 تضاؤل عدد دعاوى اللجوء في المحكمة اإلدارية ببرلين

أن عدد الدعاوى الخاصة باللجوء في المحكمة اإلدارية في والية برلين ب صرح ديرك بيرينت وزير العدل

آخذ في التراجع، ففي حين تم تسجيل أحد عشر ألفاً وتسعماية وعشرة معاملة  –األكبر اتحادياً  –في برلين 

ائة إال ألفين وثالثم 2018جديدة في العام الماضي لم يبلغ عدد هذه الحاالت في النصف األول من العام 

. وأضاف أنه من بين تسعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعين دعوى تم رفعها لدى وتسعة وسبعين حالة

المحكمة اإلدارية، تم إسقاط  نحو واحد وستين في المائة في في العام الماضي، وفي المقابل بلغ هذا العدد 

في  د بلغ عدد دعاوى القضاء المستعجلسبعة وثالثين في المئة في الشهور الستة األولى من العام. كذلك فق

، في حين لم يتجاوز هذا العدد تسعمائة وثمانية دعوىحوالي ألفين وخمسمائة وتسعة وثمانين  2017العام 

وتسعين طلباً في النصف األول من هذا العام. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة باللجوء قد ازداد 

. وعليه فقد تم رفع عدد وظائف 2015تحادي منذ موجة الالجئين في عام على المستوى اال بشكل كبير

إلى مئة وثالثة وثالثين في العام  2016القضاء في المحكمة اإلدارية في برلين من أربعة وتسعين في عام 

 الحالي. 

 

 األمم المتحدة: أربعة ماليين من أطفال الالجئين لم يلتحقوا بالمدارس

التابعة لألمم المتحدة ومقرها جنيف بأن عدد   UNHCRمنظمة إغاثة الالجئين أفادت إحصائية أعدتها 

الالجئين ممن لم يتمكنوا من االلتحاق بالمدارس بلغ أربعة ماليين طفالً، حيث بلغت الزيادة مقارنة بالعام 

 نحوالي نصف مليون طفل. وكانت هيئة األمم المتحدة قد رصدت ما يزيد عن خمسة وعشرين مليو 2017

، وسبعة ماليين الجىء قد شردوا عبر الحدود جراء الحروب واالضطهاد، نصفهم تقريباً من القاصرين

ونصف من األطفال في سن المدارس. وتفيد اإلحصائية بأن عدد البشر المشردين في العالم بما في ذلك 

ليون اللجوء بلغ ثمانية وستين مالهاربون ضمن البلد أو اإلقليم الواحد البالغ عددهم أربعين مليوناً وطالبو 

نسمة إجماالً، أي بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وتضيف الدراسة بأن للحروب واألزمات 

ال تقتصر على عدم الذهاب إلى المدارس وإنما أيضاً تؤثر على  على األطفال المشردين آثار بعيدة المدى

لشخصية. وتعزو الهيئة هذه الكارثة إلى نقص الموارد الكفيلة ية واعمستقبلهم المهني وظروفهم االجتما

 بضمان حصص دراسية لهؤالء األطفال. 
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 وزراء الدفاع في دول االتحاد األوروبي يجرون مشاورات بشأن مهمة صوفيا والبلقان الغربي

لمباحثات مل ا. وتشتستغرق يومين يجري وزراء الدفاع في دول االتحاد األوروبي مشاورات اليوم في فيينا

في دول البلقان الغربي والعالقات مع هذه الدول. كما التي ستجرى مساء اليوم مشاورات حول األوضاع 

لف الخميس إلى م يوم غد   ستتطرق مفوضة الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريسيا موغريني

منقذين بعدم استقبال إيطاليا لالجئين الالبحرية. وكانت الحكومة اإليطالية قد طالبت  "صوفيا"مستقبل مهمة 

د كت على إفشال هذه المهمة، نظراً ألنها ال تريشقبالة السواحل اللليبية بشكل تلقائي. وكانت إيطاليا قد أو

استقبال مهاجرين من قوات البحرية التابعة لدول االتحاد األوروبي. غير أن الحكومة الشعبوية في إيطاليا 

ول االتحاد على تمديد المهمة حتى نهاية أغسطس إلى حين تم التوصل إلى حل. إال أن قد تفاهمت مع باقي د

در حسب مصا –اللقاء الذي عقد أمس الثالثاء مع ممثل االتحاد األوروبي المفوض للشؤون األمنية انتهى 

 دون جدوى. -دبلوماسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

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) 


