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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------- وله( چهیاست )دو دهیبخش عیاخراج مهاجران را تسر ونانی دیقانون جد

 5 ----------------- ه(ول چهیشود ) دو ینم یتوجه چیه بایتقر یانسان یاز بحران ها یامدادگران: به برخ

زمندان حدود ایدارند/ شمار ن ازیو سرپناه ن ییو چهارصد هزار نفر به مواد غذا ونیلیدر افغانستان ُنه م

 7 ------------------------------------------------------- افغان آوا( ی)صدا است افتهی شیپنجاه درصد فزا

 7 (کیشان بر خواهند گشت )اسپوتن یبه خاطر داعش در جوزجان به خانه ها یشدگان داخل جایمحب: ب

 9 ---------------------------------- وله( چهیکرد ) دو دییکرونا را تا روسیمورد ابتال به و نیآلمان نخست
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، ده ها  ادونیس گیورگیادیس، نماینده حکومت یونان روز دوشنبه گفته است که در روزهای اخیر

 آنان رد شده بود، به ترکیه پس فرستاده است
ی

 .پناهجویی را که درخواست پناهندگ

گزاری  « مهاجر را برگشت یم دهیم.  ۳۰ما روزانه حدود »یونان گفت:  «Real» گیورگیادیس به خیر

 
ی

گیوگیادیس افزود که با این کار یونان یک قانون جدید را عمیل یم کند که برمبنای آن تقاضای پناهندگ

 .ترسی    ع یم شود

 

 
ی

در اول جنوری در یونان یک قانون جدید تصویب شد که بر مبنای آن با رسعت به تقاضاهای پناهندگ

 یم شود. قبل از این به دلیل کمبود کارمندان در ماه های گذشته اخراج ها به ترکیه تقریبا متوقف 
ی

رسیدگ

 .شده بود

ین نکته در ق  متقاضان، اگر آنان خواسته باشند مهمیر
ی

انون جدید اینست که، پس از رد تقاضای پناهندگ

وارد مرحله دوم شوند، باید با یک تصدیق قانویی آنرا استدالل بتوانند. قبل از این مهاجران یم توانستند 
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 به تقاضای آنان 
ی

ارائه که با یک درخواست کتبر خییل عادی، درخواست خودرا برای دور دوم رسیدگ

اندازند . حبر در بعضی موارد مهاجران  کنند و به این ترتیب زمان اقامت خودرا تا چندین ماه دیگر به تأخیر

 بمانند
ر

ی درخواسبر چندین سال در یونان باق  .یم توانستند با چنیر

ی این عملکرد یونان را مورد انتقاد قرار یم دهند. بر اساس قرار داد مهاجرت میان  سازمان های برسر

ز ترکیه به مهاجرایی که به طور غیر قانویی ااتحادیه اروپا و ترکیه، اتحادیه اروپا یم تواند تمایم پناهجویان و 

 .جزایر یونان وارد یم شوند را به ترکیه بارگرداند

ر با وجود اخراج ها و انتقال بسیاری از مهاجران از کمپ ها به مناطق دیگر یونان، کمپ های پناهجویان د

      .جزایر این کشور هنوز هم کامال ُپر وبه شدت مزدحم اند

 

ی گفتند؛ در حایل که راجع به برخی   ای گزارش در برلیر
ی

مسئوالن این سازمان امروز سه شنبه ضمن معرق

کشورها مانند سوریه یا یمن گزارش های زیادی نرسر یم شوند، شماری از بحران های دیگر از نظر رسانه 

 .ها به دور یم مانند

برای زنده ماندن   میلیون تن در رسارس جهان۱۶۰حدود در این گزارش آمده است که در سال گذشته، 

دوستانه بودند. نویسندگان این گزارش از  نام برده اند که رسانه ها   بحران ۱۰نیازمند کمک های برسر

 
ی

ین توجه را به آنان دارند، اما زندگ  .میلیون تن را متاثر کرده اند ۵۱کمیر

ی الملیل نسبت به آن ها  ۱۰« گ یر»به گفته سازمان  ان توجه رسانه ها و جامعه بیر ی ی که میر بحران برسر

یا، کوریای  بسیار اندک است در کشورهای ماداگاسکار، جمهوری افریقای مرکزی، زامبیا، بوروندی، ارییر

امون دریاچه چاد وجود دارد   شمایل،    .کنیا، بورکینا فاسو، اتیوپیا و مناطق پیر

قاییع مانند خشکسایل، منازعات و شیوع امراض باعث ایجاد اوضاع بحرایی یم براساس این گزارش، و 

 .شوند

 مردم ماداگاسکار در زیر خط فقر
ی

 زندگ

یه آمده ا ی از شش مورد بحران دست کم دو در ادامه گزارش این سازمان خیر ست که در سه گزارش پیشیر

بار سخن به میان آمده است. از جمهوری افریقای مرکزی و منطقه دریاچه چاد تا به حال هر بار یاد شده 

 .است
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میلیون مقاله انالین به زبان های  ۲،۴سازمان امدادگر مذکور گفت که برای تدوین این گزارش حدود 

، اسپانیایی و عریر که در سال انگلییس، فرانسوی ته نرسر شده بودند، مورد ارزیایر قرار گرف ۲۰۱۹، آلمایی

 دست کم یک میلیون تن  ۴۰اند. نویسندگان 
ی

ا ر بحران را شناسایی کردند و گفتند که هرکدام از آن ها زندگ

ین توجه را به آن دا ۱۰تحت تاثیر قرار داده است. از میان  ره مورد در قا ۹رند، بحرایی که رسانه ها کمیر

 .افریقا جریان دارد

 به بحران ها توجه نکند، حمایت از « گ یر»در ادامه گزارش 
ی

آمده است، وقبر که دنیا به اندازه کاق

اشخایص که به شدت نیاز به کمک دارند، دشوارتر یم شود. این سازمان از سیاستمداران، رسانه ها و 

 .بحران های نادیده گرفته شده، توجه کنندشخصیت های شناخته شده خواست که به 

ده درج اند که در تناسب با  کل این سازمان گفت، سه کشور در فهرست نامیر کارل اتو سنتل، دبیر

ان پول برای آن ها جمع آوری یم شود.  ی ین میر او افزود که سازمان   درخواست های کمک سازمان ملل، کمیر

ن فهرست فعالیت ندارد و به این مساله باید نگاه انتقادی در برخی از کشورهای مندرج در ای« گ یر»

 .داشت

 

 مهاجران از کشور جمهوری افریقای مرکزی در کامرون

، دیپلمات آلمایی  ی در وزارت خارجه این کشور به تاثیر گزارش دیه رسانه ها برای جلب کمک های  پیر فلیر

معموال توجه کمیر در حداکیر موارد باعث یم شود که امکانات مایل کاهش »خصویص اشاره کرد و گفت: 

ی شد و افزود،«. یابد و به این ترتیب امکانات کمک هم کمیر یم شود   او خواهان تحلیل بهیر نیازهای برسر

باید افزایش « بحران های فراموش شده»با سازمان های امدادگر و حامیان دیگر مایل راجع به   فتگوهاگ

ی انجام شوندب  فزون براینا  یابد.    ..رای جلب نظر جامعه جهایی باید تبلیغات بیشیر

https://baztab.news/article/1253237
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ر، معاون نماینده ویژۀ این سازمان مللاس ی میلیون  ۷۳۰  ان با بیان اینکه، امسالمتحد برای افغانستتویی لیی

ی کمک ی در افغانستان نیاز است گفت: این رقم نسبت به سال دالر برای تامیر بیشیر  ۲۰۱۹های برسر

 .است

 به افراد متأثر از جنگ و خشکسازمان ملل
ی

 ۶۰۰سایل در افغانستان، خواهان کمک متحد برای رسیدگ

 .یه شده بودهای خیر ها و سازمانمیلیون دالری حکومت

ز گفت: "جنگ در افغانستان همچنان به گزاری روییر ر دوشنبه به خیر ی بارترین جنگ جهان عنوان مرگلیی

 ".شودشناخته یم

ی دو چند ساخته است ۲۰۱۸سایل در سال های خشکگفته او، پیامد به ان فقر در این کشور را نیر ی  .میر

ه میلیونسازمان ملل
ُ

و چهارصد هزار نفر به مواد غذایی و رسپناه نیاز  متحد گفته است، امسال حدود ن

 .دارند

 .ها سال گذشتۀ میالدی شش میلیون و پنجصد هزار تن گفته شده بودشمار افراد نیازمند به این کمک
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داکیر حمدهللا  دلو( نوشت:  8به گزارش اسپوتنیک، دفیر شورای امنیت میل افغانستان امروز سه شنبه )

افغانستان امروز در دیدار با مردم والیت جوزجان گفت:   مشاور امنیت میل جمهوری اسالیم محب

شان های که به خاطر تهدیدات و خطرات داعش بیجا شده بودند دوباره به مناطق اصیلخانواده

 برخواهند گشت. 

غان و ولسوایل  تپه و درزاب های منگیجیک، قوشمشاور امنیت میل در نشسبر با بزرگان و متنفذین شیر

وهای امنیبر و دفایع کشور به اساس خواست مردم علیه تروریستان عملیات نموده و  اطمینان داد که نیر

 این مناطق را امن نمایند. 

نامه آمده است، که مردم جوزجان به مشاور امنیت میل گفته اند، که خواست های اسایس در ادامه خیر

ی امنیت، صلح، بازگشایی ر آن ش ساحات اهها تأمیر ، گسیر داری محیل، امن، بهبود حکومتهای مواصالیر

 باشد. های شهدا و زخمیان یمزایی و توجه حکومت به خانوادهاشتغال

شان را ترک های والیت جوزجان مردم بخاطر حضور داعش مناطقها افزودند، که از شماری ولسوایلآن 

 وباره شان همکاری الزم نماید. خواهند تا در برگشت دنمودند و حاال از حکومت یم

های مردم به اداره محیل سفارش داد تا در اخیر این دیدار، مشاور امنیت میل پس بعد از شنیدن خواست 

داری محیل زمینه مشورت با مردم را به وجود آورده و در راستای عرضه خدمات، امنیت، صلح و حکومت

ی امنیت و صلح به همواره نظریات مردم را گرفته و در زمینه اجراات نمایند وی حمایت مردم را د ر تأمیر

 عنوان عنرص کلیدی یاد نمود. 

 

https://baztab.news/article/1253361
https://baztab.news/article/1253361
https://baztab.news/article/1253361
https://baztab.news/article/1253361
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ی مورد ویروس   رونا در یک سخنگوی وزارت صحت در ساعات پایایی روز دوشنبه اعالم کرد که نخستیر
ُ

ک

 .آلمان تایید شده است

ده با نرسر بیانیه ای اعالم کرد که فرد بیمار در قرنطینه تحت نظارت قرار دارد و خطر رسایت  وزارت نامیر

 .ارزیایر یم شود« اندک»این ویروس به مردم ایالت بایرن در حال حاضی 

ارتباط بوده اند، راجع به نشانه های افرادی که )با فرد مبتال( در » در ادامه این بیانیه آمده است: 

در «. احتمایل این بیماری، اقدامات بهداشبر و راه های رسایت آن، اطالعات الزم را دریافت کرده اند

ی برگزار خواهد  ادامه تایید شده است که سه شنبه صبح، برای اطالع رسایی در این باره یک نشست خیر

   .شد

 تن گذشت ۱۰۰شمار قربانیان این ویروس از 

ی دیده شده است، یم تواند مانند بیماری ذات  این ویروس جدید که در شهر ووهان، واقع در مرکز چیر

تن و ابتالی بیش از  ۱۰۶الریه، باعث عفونت دستگاه تنفیس شود و تا به حال به مرگ دست کم بیش از 

ی حال مواردی از ابتال به این بی ۴۵۰۰از  ی انجامیده است. در عیر ماری در چند کشور دیگر تن در چیر

ی گزارش شده است  .جهان نیر
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، تایوان، تایلند، نپال، ویتنام، عربستان سعودی، سنگاپور، ایاالت متحده  کشورهایی مانند کوریای جنویر

الیا وجود بیمارایی را که به این ویروس مبتال شده اند، تایید کرده اند  امریکا، فرانسه و آسیر


