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 الواليات المتحدة: جمع العائالت بعد تفريقها

 

أمر قاض أمريكي في سان دييغو سلطات أمن الحدود األمريكية بلم شمل تلك العائالت التي 

تم تفريقها عند الحدود خالل ثالثين  يوما. ويتعين إرجاع األطفال دون سن الخامسة إلى 

قد فرقت بين   أولياء أمورهم خالل أربعة عشر يوما. وكانت سلطات أمن الحدود األمريكية

العائالت التي عبرت الحدود بطريقة غير شرعية لمنع الهجرة. وأثارت هذه اإلجراءات 

ردود فعل غاضبة في العالم، األمر الذي أجبر الرئيس األمريكي ترامب على سحب قراره 

  السابق في هذا الشأن

 
  إستمرار الخالف داخل الحزبين المسيحيين حول سياسة الهجرة

 

مازال الخالف بين الحزبين المسيحيين حول سياسة الهجرة مستمرا. كما أن القمة بين هذين 

الحزبين والحزب اإلشتراكي الديمقراطي مساء األمس لم تنه هذا الخالف. وحسب بيانات 

من يناير وحتى منتصف يونيو أربعة وخمسين منظمة الهجرة في جنيف بلغ عدد الالجئين 

ألفا وثالثمائة مهاجر، مقارنة بحوالي مائة وسبعة وثمانين ألفا في العام الماصي، ووصل 

مائة وتسعون ألفا وخمسمائة في العام الذي سبقه. ويصل معظم المهاجرين إلى أوروبا عبر 

ر يونان. ووصل إلى إيطاليا ستة عشالبحر المتوسط إلى إيطاليا أوال، ومن ثم إلى إسبانيا وال

ألفا وأربعمائة مهاجر، بينما بلغ العدد سبعة أضعاف في العام الماضي. وإلى إسبانيا وصل 

ثالثة عشر ألفا وستمائة مهاجر عبر البحر، وألفان وسبعمائة مهاجر برا، وإلى اليونان جاء 

 ثالثة عشر ألفا عبر البحر، وثمانية آالف برا

 
  ومية تخشى من تقويض حماية الالجئين أثناء القمة األوروبيةمنظمات غير حك

 

قبل إنعقاد القمة األوروبية إلدخال إصالحات على نظام اللجوء األوروبي ، أعربت 

منظمات غير حكومية، ومدافعون عن حقوق اإلنسان، عن خوفهم من أن يتم تقويض حماية 

ن منظمة بعدم منع األشخاص الذي ة الالجئين. وفي بيان مشترك نشر اليوم تطالب سبع عشر

يطالبون بحماية لهم من دخول البلدان األوروبية. ومن المنظمات الموقعة على هذا البيان 
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البحر المتوسط، وسي ووتش.  –هي "برو أسيل"، ومنظمة العفو الدولية، وإس أو إس 

 بات اللجوءوتطالب هذه المنظمات بتوفير الحق في إتخاذ إجراءات قانونية عادلة في طل

التي يتقدمون بها. وهناك قلق اليوم من أن تؤدي سياسة اللجوء األلمانية واألوروبية الحالية 

  إلى حماية الحدود بالدرجة األولى

 
 "حكومة والية برلين تريد استقبال الالجئين على متن سفينة "اليف الين

 

اد تسوية أوروبية لسفينة طالبت حكومة والية برلين الحكومة األلمانية بالمساهمة في إيج

الالجئين "اليف الين". وقال المتحدث باسم حكومة والية برلين: "إننا ننتظر من الحكومة 

األلمانية بأن تتقدم بمقترح مسؤول يراعي حقوق اإلنسان بالدرجة األولى. وإن حكومة 

مانية. ة األلبرلين مستعدة الستقبال هذه السفينة وركابها، لكنها بحاجة إلى موافقة الحكوم

وأعلنت الحكومة المالطية في األمس قتح أحد الموانىء للسفينة التي تحمل مائتين وثالثين 

 الجئا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


