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للحدود أفضل بحماية إسبانيا يطالب األوروبي اإلتحاد  

 قاطن بإزالة اإلسبانية الحكومة األوروبي اإلتحاد يطالب الالجئين، أعداد الرتفاع نظرا

 إلى له تقرير في األوروبي اإلتحاد مجلس ويشير. اإلسبانية دودالح مراقبة في الضعف

 ساسيةاأل البنية توفر وعدم اإلسبان، الموظفين لدى والتجهيز التدريب مستوى ضعف

 في طةالشر مراكز لدى األصابع بصمات أخذ أجهزة تتوفر ال فمثال. المهاجرين لتسجيل

 نوكبب اإلتصال إمكانية الموظفين ىلد تتوفر وال. اإلسبانية الحدودية المعابر جميع

 كما ةاألجهز تعمل فال اإلمكانيات، هذه توفرت وإن. األمنية الدوائر لدى الموجودة المعلومات

 تعمل حدودال لمراقبة الالزمة األجهزة تكون بأن اإلسبانية الدوائر التقرير ويطالب. ينبغي

كاملة بطريقة   

 

عمل عن الباحثين الالجئين تواجه مشكلة أكبر اللغوي الضعف: العمل بحوث معهد دراسة  

 إستفتاء عشر وسبعة ألفين عام نهاية اإلتحادية العمل لوكالة التابع العمل بحوث معهد أجرى

. العمل وصبخص لالجئين اإلرشادات لتقديم العمل وكاالت في يعملون خبراء بين إلكترونيا

 إللماما وعدم واألقرباء، األطفال يةرعا وواجبات التأهيل، وقلة, اللغوي الضعف أن وتبين

 سوق يف اإلندماج أمام العقبات أكبر تشكل األلمانية العمل سوق ومجريات األدوار بطبيعة

 انية،األلم اللغة تعلم تدعم أن العمل ومكاتب وكاالت على يتعين ولذلك. األلمانية العمل

الالجئين لدى الوظيفي التأهيل درجة وتحسن   

 

 

 

 



أجرة يدفعوا أن الالجئين على ينيتع: فرانكفورت   

 مساكن إلى اآلن حتى ينتقلوا لم الجىء وتسعمائة آالف ألربعة مساكن فرانكفورت بلدية توفر

 شهر من اإعتبار األجرة من قسطا يتحملوا أن منهم وخمسين مائتين على وينبغي. بهم خاصة

 من هم منهم يركب وفسم. فقط ضئيال مبلغا أو شيئا يتقاضون فال الباقون أما. القادم ديسمبر

كاملة األجرة سيتحملون الذين األشخاص عدد العمل مكتب يحدد ولم. األطفال   

 

كابل في تحط ترحيل طائرة  

 من نمرحلي أفغانيا أربعين حوالي متنها على تحمل طائرة اليوم صباح كابل في هبطت

 وستة نألفي عام ديسمبر في األولى الرحلة منذ عشرة الثامنة هي الرحلة هذه وكانت. ألمانيا

 تمت التي رحلةال وبعد. أفغانيا وثمانين وثالثة ثالثمائة ترحيل تم السابقة المرات وفي. عشر

 قوقح منظمات وطالبت. المرحلين والستين التسعة من واحد إنتحر الماضي، يوليو في

 في نيةاألم األوضاع فيه تسوء الذي الوقت في أنه وترى. األفغان ترحيل بوقف اإلنسان

 أن دوليةال العفو منظمة وأعلنت. الترحيل مواصلة على ألمان سياسيون يصر أفغانستان،

 للقانون خرقا يعتبر ترحيل وكل. إليها الجئين ترحيل يجوز وال آمنا، بلدا ليست أفغانستان

األوروبي اإلنسان حقوق وميثاق الدولي  

 

األمريكية ودالحد إلى تصل الالجئين طالئع: المتحدة الواليات  

 إلى اأمريك وسط من الالجئين طالئع وصلت المكسيك عبر الكيلومترات آالف قطع بعد

 لحدودا خفر دعا الذي األمر الحدودي، السياج منهم عشرين حوالي وتسلق. األمريكية الحدود

 الجانب إلى المتسلقون رجع دقيقة عشرين حوالي وبعد. التدخل دون التأهب إلى األمريكي

 ووصل. دىءالها المحيط إلى ويمتد البلدين، بين الشاطىء الحدود سياج ويفصل. المكسيكي

 هاجرم وأربعمائة ألفين حوالي ومازال. المهاجرين من وخمسون وسبعة ثالثمائة األمس في

المكسيك في ينتظرون  

 

 

 
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) 



 
 


