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Arab.Meldungen 12.03.2018 

 هو األسوأ بالنسبة ألطفال سوريا 2017

 كان األسوأ على اإلطالق بالنسبة لألطفال في سوريا 2017أفادت منظمة اليونيسيف إلغاثة األطفال التابعة لألمم المتحدة بأن العام 

وواحد وستين طفالً في ذلك العام، أي بواقع زيادة  حيث لقي ما ال يقل عن تسعمائة وعشرة أطفال حتفهم في حين أصيب نحو ثالثمائة

األرقام غير المبلغ عنها أعلى من ذلك بكثير، وال سيما   قدرها خمسون في المئة عن العام الذي سبق. وأضافت المنظمة الدولية أن

ة من الشعب السوري يعيشون مع عدم توفر أي بصيص أمل يبشر بانتهاء الحرب هناك.  وأفادت اليونيسيف بأن تسعة وستين في المئ

وأن مستوى معيشة الفرد فيها ال يتجاوز دوالرين يومياً. كذلك ، في فقر مدقع مع مرور سبعة أعوام على اندالع الحرب في سوريا

فإن الفقر أصاب األطفال من الالجئين الذين نزحوا إلى األردن وأجبروا على العمل أو الزواج المبكر. وأضاف المصدر أن عدد 

 ألطفال السوريين ممن حرموا من التعليم بات يتجاوز الماليين ا

 

 فروق في نسب منح اللجوء تبعاً للوالية األلمانية

ذكرت صحيفة "راينشه بوست" بأن مكان تقديم طلبات اللجوء يلعب دوراً كبيراً في االعتراف باللجوء، حيث أن نسبة منح حق 

في المئة في براندنبورغ العام الماضي، وذلك استناداً إلى  24.5إلى في والية سارالند في المئة  72.8الحماية لالجئين تراوحت من 

وأشار التقرير إلى أن عملية إتمام إجراءت اللجوء لم تكن على قدر  بيانات مستقاة من الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين.

كبر من غيرهم من األفغان في بعض المناطق في الحصول على حق متساو من والية إلى أخرى. حيث كان لالجئين السوريين حظ أ

اللجوء. وأظهر التقرير مثالً أن أعداد الالجئين العراقيين واإليرانيي واألفغان الذين حصلوا على حق الحماية في كل من  والية 

 هم على المستوى االتحاديغير أقل من كان براندنبورغ وبافاريا وساكسونيا مثالً 
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 رفة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي تساند زيهواألمين

كارينباور عن تأييدها لموقف وزير الداخلية المعين هورست زيهوفر  –أعربت األمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي كرامب 

كارينباور النهج الذي  –وامتدحت كرامب فيما يخص النقاش الدائر حالياً بشأن وضع خطة عامة لتعجيل إجراءات طلبات اللجوء. 

يسلكه زيهوفر في معالجة هذا الملف واصفة ذلك بالعملي واألقرب للتوصل إلى حلول. يشار إلى أن زيهوفر قد أعلن عن عزمه 

وتوخي الحزم والصرامة في مسألة ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم. من جانبه أبدى مويتن رئيس حزب  تسريع معامالت اللجوء

تشككاً إزاء تطبيق الخطط التي يتبناها زيهوفر. أما رئيسة حزب الخضر بيربوك فقد صرحت بأن زيهوفر  "مانيابديل من أجل أل"

 ينوي من وراء خططه الجديدة استعراض العضالت فقط

 

 تزايد معدالت تجارة السالح عالمياً 

لى مستوى العالم قد ارتفعت بشكل كبير خالل أفاد معهد "سيبري" ألبحاث السالم ومقره ستوكهولم بأن معدالت االتجار في السالح ع

السنوات الماضية، حيث بلغت الزيادة نسبة عشرة في المئة عن السنوات الخمس التي سبقتها. وتجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا تحتل 

ار إلى أن أكبر الدول يشالمرتبة الرابعة على سلم الدول المصدرة للسالح، بعد الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا، وتليها الصين. 

 المستوردة لألسلحة الهند والسعودية ومصر

 

 الجيش في ميانمار يحول قرى المسلمين إلى مواقع عسكريةأمنستي إنترناشيونال: 

أفادت منظمة "أمنستي إنترناشيونال" بأن الجيش في ميانمار يعمد حالياً إلى بناء قواعد عسكرية على األراضي التي كانت تضم في 

ق قرًى لسكان مسلمين. وأضافت المنظمة أن الجيش ينشىء حالياً مساكن جديدة ومواقع حدودية وأماكن لهبوط طائرات الساب

ها أجهزة تصوير باالستعانة بأقمار تالهليوكبتر باإلضافة إلى منشآت أخرى. وتستند أمنستي إنترناشيونال في ذلك إلى صور التقط

ضم أراضي كانت تتبع المسلمين بسرعة تنذر بالخطر. وأضافت أن القوات بصناعية من الفضاء. وتتهم المنظمة الجيش في ميانمار 

واجب أصالً أن األمنية التي اقترفت الجرائم بحق أقلية الروهينغيا هي نفسها تقوم اآلن بإنشاء قواعد عسكرية، في حين أنه كان من ال

 يتم البدء في إعادة الالجئين المشردين من بنغالديش، األمر الذي لم يتحقق بعد

 

 

Refugee Radio in COSMO – täglich in Al-Saut Al-Arabi um 22:30 Uhr im Radio und um 18 Uhr 

im Livestream.     

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |  

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 


