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 ضوابط جديدة فيما يخص إجراءات جمع شمل أقارب الالجئين

تدخل اليوم ضوابط جديدة لالجئين ممن حصلوا على حق إقامة محددة بشأن جمع 

لمانيا، إلى أشمل أقاربهم حيز التنفيذ، حيث بات يحق لهم استقدام ذويهم المقربين 

وذلك بعد فترة انقطاع دامت لعامين. غير أن اإلجراءات الجديدة ال تسمح إال بقدوم 

ألف شخص شهرياً على أقصى تقدير على مستوى ألمانيا. وتتيح التدابير الجديدة 

للبالغين استقدام أزواجهم وللقصر استقدام آبائهم وأمهاتهم. ويتوقف البت في المسألة 

أهمها مدة االنفصال ومصلحة الطفل ومدى الخطر الذي يشكله على عدة عوامل 

الوضع على الشخص القريب. كذلك فإن من بين المعايير التي تؤخذ بعين االعتبار، 

ما إذا كان أحد األشخاص المعنيين مريضاً أو بحاجة إلى رعاية طبية. أما من يسهم 

زير ومن جانبه وجه أوبرهوفي تأمين قوت العائلة فله حظ وفير في تسهيل إجراءاته. 

رئيس مجموعة عمل حقوق الهجرة في رابطة الحقوقين األلمان انتقادات لإلجراء 

 الجديد، واصفاً إياه بالمعقد والمبهم

 
 بافاريا تبدأ العمل في مراكز إيواء الالجئين من وصولهم إلى التقرير بشأنهم

ال إنشاء ما يسمى مراكز استقب في -كأول والية ألمانية  -باشرت والية بافاريا اليوم 

الالجئين، حيث سيتم إيواء الالجئين فيها فور قدومهم إلى ألمانيا إلى أن يتم البت في 

إجراءات طلباتهم. وتهدف التدابير الجديدة إلى اإلسراع في إتمام هذه اإلجراءات. 

ودائرة  نوتضم المنشأة الجديدة ممثلين عن الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئي

رعاية األطفال والقاصرين والسلطات القضائية وشرطة األجانب. وقال هيرمن 

وزير الداخلية البافاري إن هذا التعاون بين كل هذه الدوائر هو الفرق عن باقي 

المنشآت المعهودة حتى اآلن، األمر الذي يسهم بشكل فعال في التعجيل بهذه 

راكز ما ال يقل عن ألف وخمسمائة شخص. اإلجراءات. ومن المقرر أن تضم هذه الم

بيد أن منتقدي هكذا إجراء يخشون من تحول هذه المراكز إلى غيتوهات، حيث أنها 
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تشمل الوصول والفرز والتوزيع على المجالس البلدية واتخاذ القرار النهائي 

والترحيل. جدير بالذكر أن والية بافاريا استفادت من تحويل  منشآتها القديمة 

 قبال الالجئين لهذا الغرضالست

 
 

 

 

 هيرمن يتوقع فعالية أكبر بفضل مراكز اإليواء الجديدة

صرح وزير الداخلية في والية بافاريا هيرمن أن تجني السلطات الحكومية فعالية 

أكبر بفضل إنشاء المركز الجديدة المخصصة إليواء الالجئين فور وصولهم حتى 

منذ صباح اليوم على قدم وساق في  البت في أمرهم. وأشار أن العمل ماض  

المقاطعات الحكومية السبع التابعة للوالية. يشار إلى أن مقاطعة بامبيرغ هي األكبر، 

حيث تضم ما ال يقل عن ألف وخمسمائة مكاناً. وأضاف هيرمن بأن متوسط إقامة 

المهاجرين في المنشأة يبلغ ثالثة شهور. كما وصف هيرمن اتهامات خبراء حقوق 

نسان بأن المهاجرين يُحبسون في مثل هذه المراكز بأنها تعميمية ومغلوطة. جدير اإل

بالذكر أن العمل في هذه المراكز الجديدة يعود إلى خطة عامة تقدم بها وزير الداخلية 

 زيهوفر، تهدف إلى التعجيل في إجراءات اللجوء والترحيل 

 
س الشخصي السابق البن مدينة بوخوم قد تدفع غرامة مالية بسبب إبعاد الحار

 الدن

ثمة إجراءات قضائية قد تفرض على مدينة بوخوم دفع غرامة مالية بقيمة عشرة 

آالف يورو، بسبب إبعاد سامي أ. الحارس الشخصي السابق البن الدن. وكانت 

المحكمة اإلدارية في غيلزنكيرشن قد أمهلت المدينة إلعادة استقدام سامي تونسي 

هذه المهلة منتصف الليلة الماضية. ورغم أن المدينة قد رفعت  الجنسية، حيث انتهت

دعوى بهذه الخصوص، إال أنها باءت بالفشل أمام المحكمة اإلدارية العليا في 

يوليو الماضي،  13مونستر. وتجدر اإلشارة إلى أن سامي قد أبعد عن ألمانيا بتاريخ 

إجراءات اإلبعاد غير  رغم صدور قرار عن المحكمة اإلدارية عشية اإلبعاد بأن

 قانونية نظراً لمخاطر تعرض سامي للتعذيب في بلده تونس

 
 إعادة الجئين إلى ليبيا من إيطاليا
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أعادت سفينة إيطالية ما ال يقل عن مئة الجىء كانوا على متنها في عرض البحر 

األبيض المتوسط إلى ليبيا، دون أن يتم البت في حقهم في الحصول على لجوء. 

لمهاجرون قد أًنقذوا من الغرق على متن زورقهم المطاطي الليلة الماضية، وكان ا

بحسب إفادة وسائل اإلعالم اإليطالية. وكانت السفينة الخاصة قد أعادت الالجئين 

إلى طرابلس وفقاً لتعليمات السلطات اإليطالية، حيث ينص القانون الدولي على 

اء آمن. يشار إلى أن ليبيا ال تعتبر مكاناً وجوب إعادة من تم إنقاذهم في البحر إلى مين

آمناً، نظراً لحدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان في مخيمات الالجئين. عالوة على ذلك 

فإن إعادة الالجئين بشكل جماعي دون التيقن من أحقيتهم في الحصول على لجوء 

 يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي

 
 برلين: اإلعفاء من رسوم رياض األطفال 

تدخل في برلين إجراءات اإلعفاء من رسوم رياض األطفال اليوم حيز التنفيذ. وكانت 

القوانين تنص مؤخراً على إعفاء الوالدين من الدفع إذا كان سن أبنائهم أقل من عام 

واحد. جدير بالذكر أن والية برلين هي األولى على المستوى االتحادي التي تقر 

ندنبورغ فإن السنة األخيرة قبل دخول المدرسة مجانية، هكذا إعفاء. أما في والية برا

في حين تسعى الوالية إلى إدراج اإلعفاء الكامل لسنوات روضة األطفال أيضاً، 

 على المدى المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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