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19.02.2020 

مليون يورو لضمانات الالجئين 21تدفع أكثر من   الدولة  

رار تحمل معظم ما يسمى بضمانات الالجئين، تبين أن المؤسسات المختصة قي بعد سنة من صدور ق

الدولة والواليات األلمانية، دفعت أكثر من واحد وعشرين مليون مقابل ما يسمى ضمانات الالجئين. هذا 

ني. ما جاء في رد وزارة الداخلية األلمانية على إحاطة للحزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان األلما

ودفعت والية سكسونيا السفلى أكثر من ثمانية ماليين يورو، وهو القسم األكبر. وتتلوها واليتا نوردراين 

فيستفاليا وهسن. ودفعت والية برلين أكثر من مليون يورو. وفي ذروة أزمة الالجئين تحمل عشرات 

ف من الالجئين السوريين اآلالف من المواطنين األلمان والمؤسسات األلمانية ضمانات لعشرات اآلال

لتمكينهم من دخول األراضي األلمانية. وتعهدوا بتحمل الضمانات اإلجتماعية. ونظر لعدم إبالغ المواطنين 

بقدر كاف بمديات سريان مفعول هذه الضمانات، إتفقت الدولة األلمانية مع الواليات على تحمل هذه 

 الضمانات

 

أزمة الجئينمنظمة مكافحة الجوع: سوريا تمر بأسوء   

أعلنت منظمة مكافحة الجوع أن سوريا تمر بأسوء أزمة الجئين منذ اندالع الحرب عليها قبل نحو تسع 

سوات. وتفيد بيانات األمم المتحدة أن حوالي تسعمائة ألف سوري فروا منذ ديسمبر الماضي أمام تقدم 

لمانية إن المواطنين يهربون إلى القوات النظامية السورية. وقال مندوب المنظمة لوكالة الصحافة األ

مناطق أخرى، وهذا يعتبر مأساة إنسانية، ليس فقط بسبب الظروف المناخية الباردة جدا. ويواجه كثير من 

المنظمات اإلنسانية صعوبات شديدة في توفير اإلحتياجات لألعداد الكبيرة من الالجئين. وفي حالة 

من الالجئين. كما أن تركيا أغلقت الحدود في هذه األثناء، استمرار العمليات القتالية، سيتدفق آالف 

وترفض استقبال مزيد من الالجئين. وحسب بيانات األمم المتحدة يوجد في تركيا أكثر من ثالثة ماليين 

  ونصف المليون من الالجئين
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 الواليات األلمانية ترفض تشديد الحماية للمساجد

الروابط اإلسالمية بتوفير حماية أكبر للمساجد. ويفيد استطالع  تتخفظ الواليات األلمانية على مطالبة

للرأي أجرته خدمة الصحافة البروتستانتية مع وزراء الداخلية في عدد من الواليات األلمانية أن هذه 

الواليات ترفض تشديد إجراءات الحماية للمساجد. وأشارت واليات أخرى إلى اإلجراءات األمنية التي تم 

ثر اإلعتداء على الكنيس اليهودي في مدينة هاله. وأكدت الواليات التي تجاوبت مع اإلستطالع أن اتخاذها إ

السلطات المعنية تتحقق اآلن من فعالية اإلجراءات األمنية، وإمكانية تقويتها. وطالبت بوالت، خبيرة 

ة الشؤون الداخلية الشؤون الداخلية لدى حزب الخضر، بمناقشة هذا الموضوع في الجلسة القادمة للجن

 التابعة للبرلمان األلماني

 

 تراجع عدد الالجئين في الشمال في شهر يناير

هولشتاين إذ بلغ ثالثمائة وتسعة وأربعين  –في مطلع العام الحالي تراجع عدد الالجئين في والية شليسفيغ 

ة وخمسة وعشرين الجئا. الجئا في يناير الماضي. وفي الشهر نفسه من العام الماضي بلغ العدد أربعمائ

وفي العام الماضي بلغ العدد أربعة آالف وستة وتسعين الجئا، زفي عام ألفين وثمتانية عشر بلغ أربعة 

آالف وأربعمائة وسبعة وعشرين الجئا. وفي الشهر الماضي غادرثمانية وعشريون الجئا الوالية طواعية 

ئتين وثالثة وأربعين الجئاأو تم ترحيلهم. وفي العام الماضي شمل ذلك ألفا وما   

 

  حكومة جونسون تضع قواعد جديدة للهجرة إعتبارا من العام القادم

تريد الحكومة البريطانية المحافظة بعد الخروج من اإلتحاد األوروبي تقليل عدد المهاجرين غير المؤهلين 

ع نظام للنقاط يحدد إلى أقصى درجة ممكنة، والتركيز على جذب الخبراء والمؤهلين. ومن المقرر وض

الكفاءات والطاقات والرواتب والوظائف لمن يريد العمل في بريطانيا. وينتقد أصحاب العمل أن 

األجراءت المزمع اتخاذها ستؤثر سلبا على القطاع الصحي واإلجتماعي في بريطانيا. ومن أجل الحصول 

من العام القادم تحديد وظيفة براتب على فرصة عمل في بريطانيا، يجب على الراعبين في العمل إعتبارا 

سنوي ال يقل عن خمسة وعشرين ألفا وستمائة جنيه إسترليني. وعلى الراغبين في العمل أن يكونوا من 

   خريجي الجامعات

 

 

 

 

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) 


