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“ “Willy-Brandt-Platzويلي برانت بلتس \

“ “Willy-Brandt-Platzويلي برانت بلتس \

مقابل المحطة الرئيسية )المدخل الغربي( في

مقابل المحطة الرئيسية )المدخل الغربي( في

ليبزيغ

ليبزيغ

في يوم  16شهر عشرة يخطط البارلمان

في يوم  16شهر عشرة يخطط البارلمان

والمجلس التحادي من جديد تضيقات في حق

والمجلس التحادي من جديد تضيقات في حق

:اللجئين .الحكومة تريد تحقيق النقاط التالية

:اللجئين .الحكومة تريد تحقيق النقاط التالية

إلغاء نفقة العيش لغلبية اللجئين )قضايا(

إلغاء نفقة العيش لغلبية اللجئين )قضايا(

دبلن

دبلن

قرار عن قبول إجراء عملية اللجوء من قبل

قرار عن قبول إجراء عملية اللجوء من قبل

شرطة الحدود

شرطة الحدود

إعادة إلتزام القامة ومزايا العينية بدل من

إعادة إلتزام القامة ومزايا العينية بدل من

النفقة المالية

النفقة المالية

تمديد الرعاية الجبارية في مراكز الستقبال

تمديد الرعاية الجبارية في مراكز الستقبال

الولى من ثلثة إلى ستة أشهر

الولى من ثلثة إلى ستة أشهر

ز الستقبال الولى إلى فترة غير محددة

ز الستقبال الولى إلى فترة غير محددة

للنأس هؤلء نزحوا من بلدانهم الصلية التي

للنأس هؤلء نزحوا من بلدانهم الصلية التي

نصفت دول أمنة من قبل الحكومة اللمانية

نصفت دول أمنة من قبل الحكومة اللمانية

تمديد الرعاية الجبارية في مراك

تمديد الرعاية الجبارية في مراك

منع أوتحديد العمل والتدريب للجئين أصلهم

منع أوتحديد العمل والتدريب للجئين أصلهم

دولة أمنة ولجئين بوثيقة السماح بالقامة

دولة أمنة ولجئين بوثيقة السماح بالقامة

المؤقتة

المؤقتة

تنصيف دول كوسوفو ,مونتينيغو وألبانيا دول

تنصيف دول كوسوفو ,مونتينيغو وألبانيا دول

بحالة أمنة رغم نقص الحماية وعنصورية ضد

بحالة أمنة رغم نقص الحماية وعنصورية ضد

سكان بإنتماء مجموعة شعبية خاصة

سكان بإنتماء مجموعة شعبية خاصة

كل التحسينات من السنوات الماضية في حقوق

كل التحسينات من السنوات الماضية في حقوق

اللجئين تقع على الحافة .نريد تضامن مع اللجئين.

اللجئين تقع على الحافة .نريد تضامن مع اللجئين.

اعتراض ضد الخناق في حق اللجئين يعني

اعتراض ضد الخناق في حق اللجئين يعني

.تضامن

.تضامن

