
1 
 

 
20.09.2019 

الترحيل عمليات أثناء األطفال حقوق انتهاك من تحذر هيئات  

 تمثل ئاتهي تحذر الحالي سبتمبر/أيلول من العشرين في للطفل العالمي اليوم بمناسبة

 والية يف الالجئين مجلس وأعلن. الترحيل عمليات أثناء األطفال حقوق انتهاك من الالجئين

 وينتزعون يل،الل منتصف في النوم من يوقظون الالجئين األطفال أن اليوم السفلى سكسونيا

 وهم. ميهممعل أو أصدقائهم لتوديع الفرصة منحهم أو مقتنياهم جمع دون ألمانيا في حياتهم من

": حدود بدون أطفال" رابطة ممثل خليل، جبران وقال. الموقف هذا في قوة وال لهم لحو ال

 هيئاتال وتطالب. نهارا ليال حياتهم في لآلطفال الدائم المرافق هو الترحيل من الخوف إن

 األمم ضعتهو الذي األإطفال حقوق ميثاق أحكام بتطبيق المختصة األلمانية السلطات المعنية

األولى بالدرجة األطفال سعادة ويركزعلى سنة، الثينث قبل المتحدة  

 

االجئ عشر وثمانية لمئتين ميناء عن تبحث" فيكينغ أوشيان" اإلنقاذ سفينة   

. الجئا شرع وثمانية لمئتين آمن ميناء عن الخاصة" فيكينغ أوشيان" اإلنقاذ سفينة تبحث

 وتم. موانئها أحد في بالرسو لسفينةل السماح والمالطية اإليطالية السلطات السفينة طاقم وناشد

 ستة اذإنق تم األمس ومساء. المتوسط البحر في الثالثاء يوم منذ الغرق من الالجئين إنقاذ

 ليلة يوف. مالطية بحرية وحدات إشراف تحت خشبي قارب متن على كانوا الجئا وثالثين

 مسةالخ األيام فيو. طرابلس إلى الجئا وعشرين مئة الليبي السواحل خفر أرجع الجمعة

 المنظمة وأعلنت. الليبية المخيمات من الهرب من الجىء خمسمائة حوالي منع الماضية

 مإرجاعه محاولة الالجئين من مجموعة قاومت عندما سوداني الجىء مقتل للهجرة العالمية

طرابلس في اإلعتقال مخيم إلى   
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ليبيا مع القاتهاع قطع إلى األوربية الدول تدعو" ميديكو" اإلغاثة منظمة  

 قفوو ليبيا، مع عالقاتها بقطع األوروبي اإلتحاد دول" ميديكو" اإلغاثة منظمة تطالب

 للهجرة ياسةإطارس في مناسبين شريكين ليسا آلنهما الليبي السواحل خفر مع فورا التعاون

 يف اذهمإنق يتم من بإرجاع الليبي السواحل حرس يقوم سنوات ومنذ. اإلنسان حقوق تحترم

 من األكبر مالقس ويوضع. معها والتعاون األوروبية، الدول بموافقة ليبيا إلى المتوسط البحر

 المنظمة حبتور. والقتل واإلغتصاب للتعذيب فيها يتعرضون اعتقال مخيمات في الالجئين

 من يرمص لبحث مالطا في القادم اإلثنين يوم األوروبي اإلتحاد دول داخلية وزراء باجتماع

 لتقوقعا سياسة تتغير أن المنظمة تنتظر وال. المتوسط البحر في الغرق من قاذهمإن يتم

الراهنة األوروبية   

 

 هوفرزي خطط ينتقد تورنغيا والية في الديمقراطي المسيحي الحزب في بارز سياسي

الالجئين لحصص  

 لخططا يا،تورنغ والية في الديمقراطي المسيحي الحزب في البارز السياسي مورنغ، إنتقد

 ألمانيا نإ وقال. الالجئين من إنقاذهم يتم من لتوزيع  الداخلية، وزير زيهوفر، وضعها التي

 تصبح أن على قادرة الحلول هذه مثل إن وقال. الالجئين هؤالء ربع استيعاب على قادرة غير

 أكثر وإن. البحار في للغرق يتعرضون من إنقاذ يحتم اإلنساني الواجب وإن. مستديمة حلوال

 األوروبي اإلتحاد دول وقررت. التهريب شبكات ألعمال حد وضع هو فعالية األجراءات

 ةالمفوضي واجبات أهم من وهذا. اإلفريقية البلدان في الالجئين لتجميع مراكز إقامة

 في ريعيةتش إنتخابات القادم أكتوبر من والعشرين السابع في وتجري. الجديدة األوروبية

 الجىء عراب كل الستقبال مستعدة ألمانيا أن زيهوفر أعلن الماضي األسبوع وفي. الوالية

إيطاليا إلى يصل  

 

مالحقين مسيحيين الستقبال برنامجا تعد براندنبورغ والية   

: الوالية في نكنيستي أكبر مع بالتعاون مالحقين مسيحيين الستقبال برناج إعداد المقرر من

 والحزب الديمقراطي اإلشتراكي الحزب وضعها التي الخاصة الورقة في جاء ما هذا

 علنهأ ما هذا. بينهم حكومي ائتالف تشكيل إطار في الخضر وحزب الديمقراطي المسيحي

 تقبالاس ستواصل الحكومة أن وأضاف. بوتسدام في األمس مساء الوزراء، رئيس فويتكه،

 استعدادها نع الثةالث األحزاب أعربت كما. القادمة التشريعية القترة في السوريين الالجئين

األلمانية الحكومة مع بالتعاون الالجئين من إنقاذهم يتم من الستقبال  
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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) 

 


