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 تراجع طلبات اللجوء في شهر نوفمبر الماضي

 

شهد شهر نوفمبر الماضي تراجعا في عدد طلبات اللجوء إذ بلغت عشرة أالف ومائتين وثالثة 

ا في ألمانيا، أي بتراجع بنسبة سبعة فاصلة خمسة في المئة مقارنة بشهر أكتوبر، وستين طلب

من عام ألفين وثمانية عشر. وتم  نوفمبر      وخمس عشرة فاصلة ثالثة في المئة مقارنة بشهر

الجئين من سوريا والعراق وتركيا. وفي األشهر العشرة األولى تم تقديم لتقديم القسم األعظم 

ن وعشرين ألفا ومائتين واثنين وعشرين طلبا. وهذا كان أقل مما تم تقديمه في األشهر مائة واثني

فاصلة ثمانية في المئة. وتوقعت  رالعشرة األولى من عام ألفين وثمانية عشر بنسبة أحد عش

اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين في مطلع نوفمبر الماضي تقديم حتى مئة وخمسة وأربعين 

  .عام ألفين وثمانية عشر ألفا   وستين   جديد، بينما بلغ العدد مئة   لجوء   ألف طلب  

 
 

  الشرطة تقتحم ديرا لترحيل الجئ

 

قتحمت الشرطة ديرا في مدينة النغنلواز النمساوية من أجل اعتقال الجىء أفغاني. وذكر أ

ألفين  مصدر إعالمي نمساوي أن دير راهبات قدم لهذا الالجئ األفغاني المتدرب منذ عام

وسبعة عشر ملجأ في الدير. وكان من المقرر ترحيله ليلة اإلثنين الماضي إلى أفغانستان. 

واعتبرت الراهبات مداهمة الشرطة للدير خرقا للمحظورات، وإزعاجا شديدا لحياتهن الخاصة 

والدينية. ويعيش األفغاني البالغ من العمر إثنين وعشرين عاما منذ أكثر من أربع سنوات في 

الدير. ومنذ ألفين وسبعة عشر يزور معهد اإلدارة اإلجتماعية والمدرسة العليا المتخصصة 

في يونيو عام ألفين وعشرين. ويوم األحد  ماعية التابعة للدير لينهي دراستهبالمهن اإلجت

ستعطاف للرئيس النمساوي لوقف ترحيل أرسلت ثالث راهبات مدرسات رسالة إالماضي 

  .الالجئ األفغاني
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  بسبب التحايل بالماليين مع مالجىء الالجئين ثالثة متهمين جدد 

 

كمين بحق رجلين ثالثة رجال آخرين بعد أن أصدرت ح إتهمت المحكمة اإلقليمية في هيلدسهايم

بقضية التحايل بالماليين مع مالجئ الالجئين. ومن المحتمل أن تبدأ اإلجراءات القضائية في 

الثالثة مع اإلثنين السابقين بأنهم في عامي ألفين وستة عشر وألفين مطلع العام القادم. ويتهم 

وسبعة عشر إستغلوا طريقة الحساب اإلجمالية لوزارة الداخلية إلصدار حسابات وهمية مقابل 

خدمات أمنية. وكانت مؤسسة الخدمات اإلجتماعية منذ عام ألفين وخمسة عشر قد أدارت بعض 

رة الداخلية. وانطالقا من عام ألفين وسبعة عشر حولت وزارة مالجئ الالجئين بتكليف من وزا

الداخلية في والية سكسونيا السفلى ثمانية ماليين ومائة ألف يورو على حساب يبدو أنه كان 

مخصصا لمؤسسة الخدمات اإلجتماعية. وتم الحكم على المتهم، المدير التنفيذي لشركة 

ما، بالسجن ست سنوات ونصف السنة مع التنفيذ. البالغ من العمر سبعا وأربعين عا فرعية، 

وصدر الحكم على الثاني، وعمره سبع وثالثون سنة، بالسجن ثالث سنوات ونصف السنة, 

  .ضد هذا الحكم ا  فوقدم إستئنا

 
 

 تطالب ليا أكرمان، المدافعة عن حقوق المرأة، بإجراءات لجوء عادلة

  

هبة الكاثوليكية المدافعة عن حقوق المرأة، في يوم حقوق اإلنسان تطالب ليا أكرمان، الرا

بإجراءات لجوء عادلة، بدل إجراءات الترحيل المتسرعة. وأعلنت أن حقوق اإلنسان تتضمن 

تأمين إجراءات لجوء عادلة لطالبي اللجوء والحماية. كما أن إجراءات الترحيل السريعة 

طالق. وبدل التقوقع يجب اليميني ال تشكل حال على اإل –الناجمة عن التطرف السياسي 

بالدرجة األولى مساعدة أؤلئك الذي يعانون بشدة ال متناهية، ومنهم النساء واألطفال 

 واستغلكي ال ي المالجئوالمصابون والمرضى. وال بد من إيواء الالجئين حسب الجنس في 

لحقوق  عديدة إنتهاكات   ون عادة  تصاب وتجارة البشر. ويواجه الالجئلممارسة العنف واإلغ

اإلنسان أثناء الهروب، ويصابون بصدمات نفسية حادة. وال بد من الحفاظ على حقوقهم عندما 

  .يصلون إلى ألمانيا

 
 

  مركز اإلنقاذ يطالق بتحمل نفقات عالج الالجئين

 

طالب مركز اإلنقاذ في يوم حقوق اإلنسان بأن تتحمل شركات التأمين الصحية تكاليف عالج 

ن الالجئين والمهاجرين عبر طرق نون من صدمات نفسية حادة. وكثير مالالجئين الذين يعا

يواجهون حاالت مروعة يعجز اإلنسان العادي عن تصورها. وفي ألمانيا ال تتم حيث ل ليبيا مث

لمئة فقط من شركات التأمين الصحية عشرين في امعالجة هذه الحاالت بالقدر الكافي. وتتحمل 

  .نقاذ. ويتم تمويل الباقي من تبرعات ومساعدات أخرىتكاليف العالج لدى مركز اإل
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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) 

 


