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 مشاورات في إسطنبول حول القدس
 

تعقد منظمة التعاون اإلسالمي مؤتمر أزمة في إسطنبول بناء على دعوة الرئيس التركي 

الرئيس األمريكي ترامب قبل أسبوع اإلعتراف بالقدس عاصمة قرار إردوغان ردا على 

إلسرلئيل. ويعتبر إردوغان من أشد ناقدي هذه القرار. ويدعو إلى الرد بعنف عليه. ولم 

منظمة التعاون اإلسالمي إلى موقف موحد حتى اآلن، مع أنها نددت جميعا تتوصل دول 

تقريبا بهذا القرار، إال أن البعض ال يريد تعريض عالقاته مع أمريكا للخطر. وأعلن فقط 

  حوالي عشرين رئيسا مشاركتهم في هذه القمة اإلسالمية

 
 

 ؤون جدد إلى بيروسأثينا تقلل عدد الالجئين في مخيم في الجزيرة، بينما يصل الج

 

نقلت وزارة الداخلية اليونانية مجددا مائة وثالثة وثمانين الجئا من جزيرتي خيوس 

إلى منطقة بيروس البرية حيث سيسكنون في شقق أو فنادق أو مخيمات منظمة  وليسبوس 

وذكرت مصادر حكومية أن عدد الالجئين  لالجئين، كما قالت اإلذاعة الرسمية اليونانية. 

ن انتقلوا منذ منتصف أكتوبر من الجزر اليونانية شرق بحر إيجة إلى مناطق برية أو إلى الذي

جزيرة كريت، بلغ ستة آالف وخمسمائة الجىء. ومن غير المعروف ما إذا كان اإلتحاد 

األوروبي على علم بذلك. وتنص اإلتفاقية المبرمة بين تركيا واإلتحاد األوروبي عام ألفين 

قل الالجئين القادمين إلى جزر بحر إيجة الشرقية إلى تركيا، إذا لم وستة عشر، على ن

يحصلوا على لجوء في اليونان. كما أن المخيمات في الجزر اليونانية مكتظة جدا بالالجئين. 

وتطالب منظمات إغاثة إنسانية ورؤساء بلديات هذه الجزر منذ أشهر باتخاذ إجراءات 

  لتخفيف األعباء عن هذه الجزر
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 شهير بنواقص مستديمة في الرعاية وفي إنجاز إجراءات اللجوءالت

 

 

يفيد تقرير قدمته إثنتي عشرة منظمة غير حكومية، منها أوكسفام وكير، اليوم في برلين، أن 

في فصل الشتاء القريب.   أكثر من ألفي طفل في الجزر اليونانية مهددون بمخاطر داهمة

غير المناسبة مشكلة من مشاكل أخرى عديدة تتعلق وتعتبر النواقص المستديمة في المالجىء 

برعاية األطفال الالجئين. وأعلن ممثل منظمة أوكسفام أن البؤس السائد هنا منذ سنين يجب 

أن يتوقف. ويعيش حوالي ألف طفل فقط في ظروف مناسبة، بينما يعيش مئات آخرون في 

لمنظمات من أن انعدام مراكز الشرطة أو مالجىء غير آمنة أو في الشوارع. وشكت ا

  اإلستشارات القانونية يساهم في إطالة إجراءات اللجوء

 
 

 بيك يتحدث عن نتائج المساعدات المقدمة إلى ضحايا اإلرهاب

 

يقدم بيك، مفوض الحكومة األلمانية للضحايا، بعد مضي عام تقريبا على الهجوم على سوق 

قوانين ذات الصلة، من أجل تحسين عيد الميالد في برلين، تقريرا يطالب فيه بتعديل ال

أوضاع أقارب الضحايا والجرحى. ويطالب أيضا بتأسيس دائرة للضحايا للجوء إليها في 

وزارة العدل األلمانية. وأعلن فيبر، مفوض والية برلين لشؤون الضحايا، أن مثل هذه الدائرة 

دفع  الداعي إلى ستؤسس في العام القادم في برلين. وأيد في حديث تلفزيوني مطلب بيك

  تعويضات أعلى للضحايا

 
 

 مدن تطالب بعقوبات أشد بحق الجناة الالجئين األحداث

 

تطالب رابطة المدن األلمانية بفرض عقوبات أشد بحق الجناة الالجئين األحداث. وقال هيلموت 

الذين يرتكبون جنايات  ديدي، المدير التنفيذي، في حديث صحفي، يجب وضع الجناة األحداث 

شكل متكرر في أماكن مغلقة، وتوفير رعاية نفسانية لهم. وقال إنه من الصعب دمجهم في المجتمع ب

فقط من خالل المساعدات التي تقدمها البلديات التي لم تتمكن حتى اآلن من توفير مساكن لهم 

اء يقيمون فيها بشكل دائم. وتفيد بيانات الرابطة أن حوالي أربعة وأربعين ألف طفل بدون أولي

 أمورهم يتلقون مساعدات من البلديات األلمانية

 

 

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) 
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