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05.07.2019 

السودان في والمعارضة العسكر بين إتفاق   

. مشتركة ليةإنتقا حكومة تشكيل على اتفاق إلى السودان في والمعارضة الحاكم العسكري المجلس توصل

 مرحلة على اقاتف إلى توصلوا والتغيير الحرية وقوى العسكر إن اإلفريقي، اإلتحاد مبعوث ليبات، لوقا

 إنتخابات إجراء المقرر ومن. الرئاسة الطرفان فيه يتبادل أعلى مجلس بقيادة سنوات ثالث من إنتقالية

 هذا إلى صلوالت في أيضا إثيوبيا ساهمت اإلفريقي، اإلتحاد وساطة جانب وإلى. الفترة هذه بعد تشريعية

 سكرالع وكانوا. الجماهيرية التظاهرات خالل من العسكر على قويا ضغطا رضةالمعا ومارست. اإلتفاق

الماضي نيسان/أبريل في البشير السابق بالرئيس اإلطاحة بعد السلطة على استولوا قد . 

 

الدعم تواصل ألمانيا – سوريا إلى العائدين عدد إرتفاع  

 من ولىاأل األشهر وفي. سوريا إلى يعودون الذين الالجئين عدد يزداد سوريا، في القتال راستمرا رغم

 اتإحصائي حسب ذاتية، بمبادرات سوري وخمسمائة ألفا وثالثين خمسة من أكثر عاد الحالي، العام

 العائدين عدد بلغ الماضية الثالثة األعوام وفي. المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون العليا وضيةالمف

 وبسبب .ولبنان تركيا إلى لجأ قد معظمهم وكان. سوري ألف وستمائة ماليين خمسة من أكثر السوريين

 العمل وأوقفت سوريا، إلى الطوعية العودة للهجرة العالمية المنظمة تشجع ال الراهنة، األمنية األوضاع

 وفي. مالية مساعدات على سوريا ىإل العائدون يحصل ألمانيا وفي. الموضوع بهذا تتعلق برامج في

. ألمانيا نم مالية مساعدات على سوريا عائدا وتسعون واثنان سبعمائة حصل الماضيين والنصف العامين

 اإلتصال عدب العودة وتتم. الضعف إلى ألمانيا من طواعية العائدين عدد إرتفع عشر وسبعة ألفين عام ومنذ

 حوالي نياألما إلى السوريين الالجئين عدد وبلغ. األلمانية لطاتالس من تدخل أي دون سوريا في األهل مع

ألفا وثمانين سبعمائة .  

 

 

المتوسط البحر في الالجئين من كبير عدد إنقاذ   

 الكشف ندو المتوسط، البحر في الغرق من الجئا وخمسين أربعة إنقاذ تم أنه إيطالية إغاثة منظمة أعلنت

 في إنقاذهم ميت من إستقبال اإليطالي، الداخلية وزير سالفيني، يرفضو. إليها سيرسلون التي الجهة عن

  .إيطاليا
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الغرق من اإلنقاذ يؤيدون األلمان غالبية   

 ظهرهأ ما هذا. المتوسط البحر في الغرق من الالجئين إنقاذ األلماني الشعب أرباع ثالثة حوالي يؤيد

 األلماني الشعب نم المئة في وسبعون إثنان يؤيد ذلك لىع وبناء. األولى فزيونيةالتل القناة أجرته استفتاء

 روريالض من أنه ترى المئة في وثمانين ثمانية من تتألف أكثرية   أن كما. الغرق من اإلنقاذ عمليات

 ميعج لىع بعدالة الالجئين وتوزيع ية،الخارج الحدود عند األوروبية الدول كاهل على من األعباء تخفيف

وبياألور اإلتحاد دول . 

 

الطوعية والعودة الترحيل عمليات عدد تراجع   

 إلى نادا  إست إعالمي، مصدر وذكر. أيضا الحالي العام في الطوعية والعودة الترحيل عمليات عدد يتراجع

 وستة   ائةوستم أالف   تسعة   ترحيل الماضي أيار/مايو نهاية حتى تم أنه األلمانية، الداخلية وزارة بيانات

 وتسعمائة   لف  أ مقابل شهريا   وثالثين   وثالثة   وتسعمائة   ألف   بمعدل أي لجوئهم، طلبات ترفض ممن وستين  

 وثالثمائة   األف وعشرين خمسة   ترحيل تم عشر وستة   ألفين عام ومنذ. الماضي العام في وستين   وثمانية  

 ممن ون  وثالث مسة  وخ ومائة   ألف   حصل الحالي العام من يونيو حتى يناير ومن. شخصا وسبعين   وخمسة  

نوعشري وثمانية وثالثمائة ألفا العدد بلغ الماضي العام وفي. مالية مساعدات على شهريا عادوا . 

 

اليميني التطرف بسبب القلق تنامي   

 بالقلق يشعرون نياأللما الشعب من المئة في وستين سبعة أن األولى التلفزيونية القناة أجرته استفتاء أظهر

 حوالي ويرى .األلمانية الدولة هيكلية يغير أن المحتمل من الذي اليميني السياسي تطرفال تنامي بسبب

 خمسة دوأي  . جدا كبيرة أو كبيرة أصبحت المتطرف اليمين اعتداءات خطر أن المئة في وسبعين واحد

 اإلجتماعي التواصل مواقع لمراقبة الصالحيات من مزيدا االمنية األجهزة منح المئة في وستون

 .اإللكترونية

 

 

 

 

 

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) 


