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 مؤتمر الهجرة لألمم المتحدة يبدا في مراكش

 

من المقرر أن يتم اليوم إصدار ميثاق الهجرة لألمم المتحدة في مراكش، ويضع مقاييس عالمية 

للمرة األولى حول كيفية تعامل الدول مع المهاجرين والالجئين . ويهدف المؤتمر، من بين 

غير الشرعية. وهو غير ملزم قانونيا للدول في العالم. ورغم أمور أخرى، إلى مقاومة الهجرة 

ذلك تتخوف بعض الدول مثل الواليات المتحدة وإسرائيل وبولندا والمجر، ودول أخرى، من 

أن يضر بسيادتها الوطنية وترفضه. أما الحكومة األلمانية فإنها تؤيده. واليوم تلقي المستشارة 

  .مراأللمانية ميركل كلمة أمام المؤت

 
 

 منظمة "برو أسيل" تحذر من أن اليمينيين يحضرون هجوما على حقوق اإلنسان

 

ترى منظمة "برو أسييل" أن اليمينيين الشعبويين يؤججون عمدا مسألة ميثاق الهجرة الخاص 

باألمم المتحدة من خالل إدعائهم أنه يشكل خطرا كبيرا على الدولة الديمقراطية. ويحرضون 

ل إرجاعه إلى ما قبل إعالن البيان العالمي لحقوق اإلنسان عام ألف وتسعمائة ضده بشدة من أج

وثمانية وأربعين. ويهدفون إلى تجريد هذا البيان العالمي من مضمونه الحقيقي. ويعتبر هذا 

البيان العالمي جزءا رئيسيا في الحياة الديمقراطية في أوروبا. ويتعين على الدول األوروبية 

ن ترفض هذا التوجه اليميني، وتدافع عن الحق في الحياة، والحماية من التعذيب الديمقراطية أ

  واإلهانة، والحق في اللجوء
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 جدل حول الجريمة المنظمة

 

تبحث لجنة الشؤون الداخلية التابعة لبرلمان والية برلين قبل ظهر اليوم أخطار الجريمة 

باتخاذ إجراءات ضد عائالت عربية كبيرة.  المنظمة. ويطالب حزب البديل من أجل ألمانيا

واستمعت اللجنة في سبتمبر الماضي آلراء بعض الخبراء. ومنذ سنوات يثير أعضاء هذه 

العائالت ضجة كبيرة من خالل أعمال السطو المثيرة واإلعتداءات. وفي مطلع سبتمبر الماضي 

  تم اغتيال عضو منها في وضح النهار

 
 

 ة في العالمإرتفاع مبيعات األسلح

 

يفيد تقرير لمعهد "سيبري" السويدي أن مبيعات األسلحة في العالم ارتفعت في العام الماضي 

للمرة الثالثة. وبلغ حجم مبيعات أكبر مائة مصدر حوالي أربعمائة مليار دوالر، أي بزيادة 

حجم  عإثنين فاصل خمسة في المئة، مقارنة بعام ألفين وستة عشر. وفي القترة نفسها إرتق

المبيعات في ألمانيا حوالي عشرة في المئة ليصل إلى ثمانية فاصل ثالثة مليارات دوالر. 

  وتتصدر الواليات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسالح، تتلوها روسيا وبريطانيا

 
 

 حراسة أمنية كبيرة على حفل زفاف لعائلة كبيرة في مولهايم

 

وف حفل زفاف لعائلتين كبيرتين في مدينة مولهايم قام مئات من رجال الشرطة بتفتيش ضي

على نهر الرور. وكثير من حوالي ألف ضيف لهم سجل جنائي حافل. واعتقلت الشرطة شخصا 

يبلغ من العمر ثماني وثالثين سنة بحجة أن إطالق النار غير مألوف أثناء حفالت الزواج. 

لفبض على ثالثة آخرين من أعضاء ويجب حماية المشاركين. وبدل المشاركة في الحفل، تم ا

 العائلة اللبنانية الكبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


