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15.03.2018 

 

الخارجية العسكرية المهمات يناقش اإلتحادي النواب مجلس   

 هاومن خارجية، عسكرية مهمات في ألمانية قوات مشاركة اليوم اإلتحادي النواب مجلس يناقش

 وثالثمائة ألف إلى جنديا وثمانين تسعمائة من العدد يرتفع حيث وأفغانستان العراق في تمديدها

 بل راق،الع شمال في األكراد الجنود بتدريب فقط األلمانية القوات تقوم لن العراق وفي. جندي

 وافقو. اإلرهابية داعش ميليشيا مقاتلي دحر أجل من النظامية العراقية القوات بتدريب أيضا

القادم وعاألسب بحر في نهائيا اإلتحادي النواب مجلس وسيقرر. ذلك على األلماني الوزراء مجلس   

 

اإلنسان لحقوق يتنكر األوروبي اإلتحاد": أسيل برو" منظمة  

 تجاه روبياألو اإلتحاد سياسة تشديد الالجئين حقوق عن تدافع التي" أسيل برو" منظمة تعتبر

 حديث يف التنفيذي، المدير بوركهارت، غونتر وانتقد. اإلنسان لحقوق مشينة خيانة الالجئين

 رفضت الذين مواطنيها استقبال على البلدان إجبار إلى الرامية األوروبي اإلتحاد خطط صحفي

 في بياألورو اإلتحاد دول وتريد. األوروبي اإلتحاد بلدان في بها يتقدمون التي اللجوء طلبات

 العائدين مواطنيها استقبال على توافق التي البلدان تلك لمواطني فقط دخول تأشيرات منح المستقبل

 طالب كما. ضمير تأنيب دون الالجئين من التخلص تريد األوروبي اإلتحاد بلدان أن وأضاف. إليها

سنتين حوالي قبل األوروبي واإلتحاد تركيا بين المبرمة اإلتفاقية بإلغاء   

 

خطر في اإلتفاقية يرون األوروبي واإلتحاد تركيا بين الالجئين حول اإلتفاقية منظرو  

 غيرالد وقال. خطر في أنها األوروبي واإلتحاد تركيا بين الالجئين حول اإلتفاقية منظرو يرى

 عبر قادمينال الالجئين عدد أن رغم إسطنبول، في صحفي حديث في السياسي، المستشار كناوس،

 كل تنفيذ دمع بسبب بالفشل مهددة اإلتفاقية أن إال ملموس، بشكل تراجع الضحايا وعدد إيجه، بحر

نفسها اليونان وفي إيجه بحر في اليونانية بالجزر يتعلق ما   
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اإلرهاب لمقاومة الجديد بالمركز يرحب دريغر  

 برلين، في الديمقراطي المسيحي الحزب لدى الداخلية السياسية الشؤون في الخبير دريغر، يرحب

 ىإل الصدد هذا في وأشار. أإلرهاب لمفاومة جديد مركز إنشاء إلى الرامية الوالية حكومة بخطط

 كما. فيه ينالعامل الموظفين لجميع أماكن توفر وعدم الوالية، في الجنايات مكتب في المكان ضيق

 بين التعاون صبحوي. البعض بعضهم من قريبين الخبراء يكون عندما أكبر بسهولة تتم التحقيقات أن

 في اخليةالد وزارة وتخطط. القرار اتخاذ مراكز بين المسافات وتقصر أفضل، المختلفة الوحدات

واحدة بناية في الوالية في األمنية الهيئات كافة موظفي لجمع الوالية   

 

ليبيا في الوحدة حكومة لشركاء بالتعذيب شديدة إتهامات توجه المتحدة األمم  

 لحكومة التابعة األمنية للقوى بالتعذيب شديدة إتهامات بعد ينشر لم تقرير في المتحدة األمم توجه

 هذه اليوم مساء أألولى األلمانية التلفزيونية االقناة في" مونيتور" برنامج وسينقل. الليبية الوحدة

 التابعة الخاصة دع الر قوات قبل من لالجئين التعسفية واإلعتقاالت بالبشر واإلتجار اإلتهامات،

 إن األوروبي اإلتحاد لدى الدولية العفو منظمة مديرة وقالت. الليبية الوحدة لخكومة الداخلية لوزارة

 من مباشرة تدرب الهجرة عن المسؤولة الليبية الوحدة حكومة تكون عندما الشديد للقلق مثير األمر

 الشراكة هذه أن كما. المجاالت كافة في منها الدعم وتتلقى األوروبي، اإلتحاد دول مبادرات قبل

 مسؤولة أنها العلم تمام نعلم جهات إلى تسليمهم يتم الالجئين من كثيرا ألن البالغ القلق إلى مدعاة

 البرنامج تقرير تجاه موقفها عن التعبير األلمانية الحكومة وترفض. التعذيب وسائل جميع عن

 الخارجية وزارة باسم متحدث وقال. المتحدة لألمم السري التقرير وقائع سيبث الذي التلفزيوني

 األولوية نطاق، أوسع على العالمية اإلنسان حقوق معايير تنفيذ تولي األلمانية لحكومةا إن األلمانية

  إنسانية معاملة والمهاجرين الالجئين بمعاملة دائما الليبية الوحدة حكومة تطالب كما. الكبرى

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

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) 

 


