ننساكم لم نحن
في شخص  50000من اكثر بقي البلقان طريق اغالق بعد
يأملون لكنھم مزرية اوضاع في يعيشون انھم .عالقين اليونان
.أوروبا دول الى طريقھم إكمال في
قامت اذا كبيرا االحتمال سيكون التوطين إعادة برنامج بوجود
.الموضوع تجاه بإلتزاماتھا أوروبا دول
 Relocationرنامجب ھو ما
دعم على اوروبا دول اغلبية اتفقت  2015سبتمبر في
بين .الالجئين موضوع بخصوص وايطاليا اليونان ومساعدة
 160000وايطاليا اليونان الى دخل مارس و  2015سبتمبر
االتحاد في الكبرى الدول على يتوجب لالتفاقية طبقا .الجئ
.اراضيھا على االشخاص ءھؤال توزيع باعادة تقوم ان االوروبي
تاريخ من عامين خالل الجئ  27500باستقبال المانيا تعھدت
 57سوى تستقبل لم  2016يونيو حتى لكن .االتفاقية
.شخص
االتفاقية بھذه العمل يتم لم لماذا
بشكل نسبيا مقبولة اعداد تسجيل الحكومة رفض بسبب
توضيح على صلنح لم االن وحتى .ايطاليا و اليونان من شھري
.اجابة او
ايطاليا و اليونان في المتواجدين لالجئين ھذا يعني ماذا
و اليونان في اللجوء مخيمات في جدا سيئ المعيشي الوضع
السيئ االقتصادي والوضع الكبيرة االعداد بسبب ايطاليا
الخاصة االغاثة منظمات تقوم حيث .الدول ھذه منه تعاني الذي

.الحياة مقومات ابسط تأمين في نالالجئي بمساعدة
ألمانيا في المتواجدين األصدقاء و لألھالي ھذا يعني ماذا
والندم شيء اي فعل على القدرة وعدم باليأس الشعور و القلق
.لوحدھم اليونان في األقارب ترك على
السفارة من الفيزا على الحصول في التشكيك بسبب وذلك
مم لوحدھم البقاء من االطفال على الخوف و انقرة في االلمانية
.الموقف خطورة من يزيد
األوروبي والمجتمع ألمانيا لسمعة بالنسبة ھذا يعني ماذا
ھذا لكن .تراخيھا بسبب المانيا األوروبية المفوضية انتقدت
.اإلعالم وسائل في ذكره يتم بالكاد التصرف
يرةجد غير اصبحت بالتضامن األوروبي االتحاد اقوال كل
.التصرفات ھذه بسبب بالثقة
بالقدوم للناس السماح يتم لكي أفعل ان أستطيع ماذا
او رسالة ارسال وبضرورة الموضوع حول اصدقاءك تخبر ان حاول
و االلمانية المستشارة السيدة من كل الى الكتروني بريد
.االلماني الداخلية وزير السيد
Frau Dr. Angela Merkel:
www.bundesregierung.de Adresse: Willy-Brandt-Straße 1,
10557 Berlin
اتفاقية تفعيل اجل من اآلخرين مع أفعل ان أستطيع ماذا
Relocation
مجلس من تطلب ان يمكنك الالجئين مساعدة منظمات بمساعدة
في الموجودة عائلتك اجل من معا بالعمل البلديات و المدينة

 Relocation.ال تفعيل اعادة خالل من وذلك ايطاليا او اليونان
.الموضوع لھذا ايجابي مثال  Osnabrückمدينة تعتبر
ھذا بخصوص المدينة ھذه في النشاطات على االطالع يمكنك
التالي الرابط خالل نم الموضوع
www.50ausidomeni.de

