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متحده آمريكا، كانادا، بشر در كشورهاي اياالتمربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها و اخبار آشكار به دست ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397فرانسه و انگليس، در خردادماه 

قرار گرفته  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينبشري مردمهاي حقوقنآمده از سازما
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

روند مهاجرت و پناهندگي در آمريكا در بشر به بان حقوقاز سوي كارشناسان سازمان ديدهنگاهي  -1
  2رياست جمهوري دانلد ترامپزمان 

جمهوري ياستراتخاذ اقدامات خصمانه و ظالمانه از سوي دانلد ترامپ در نخستين سال از دوره الف) 
ان جويان، تغيير مأمورجويان و مهاجران، ازجمله دشوار نمودن فرآيندهاي اسكان پناهوي در قبال پناه

ت براي رانه از سوي اين افراد، ايجاد ممنوعيگيجويان و اجراي مقررات سختهاي پذيرش پناهبخش
   ژ؛ن نروورود مسلمانان به خاك آمريكا و اولويت بخشيدن به درخواست مهاجران از كشورهايي چو

                                                            
 Losآنجلس تايمز ()؛ روزنامه لسHuman Rights Watchبشر (بان حقوقديده )؛Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين. 1

Angeles Timesتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –سايت خبري  )؛ خبرگزاري رويترز؛The Hill) ؛ نشريه نيويوركر(The New 

Yorker) ؛ سايت حقوق قانوني شما(Your Legal Rights) وابسته به بنياد حقوقي اونتاريو (The Law Foundation of Ontaro ؛(
 Theروزنامه تورنتو استار ( Star) ؛ كمپين تغيير(Change.org) ؛ شوراي اروپا(Council  of  Europeبشر اروپا )؛ دادگاه حقوق

)European Court of Human Rights بشر ()؛ كميسيون برابري و حقوقEquality and Human Rights Commission و شبكه (
  ).Aljazeeraزيره (خبري الج

  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگر ديدهبشر و برايان روت، تحليلبان حقوقدر ديده انيجوپناهبيل فرليك، مدير برنامه حقوق . 2
 http://www.latimes.com/opinion/op‐ed/la‐oe‐frelick‐root‐refugee‐slowdown‐mortensen‐20180607‐
story.html 
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سال از عمر  40ترين سطح خود در نزديك به گذشت جويان به پايينكاهش ميزان اسكان پناهب) 
آميز ترامپ در خصوص مهاجران و پراكنانه و تعصبرتسو و تأثير گفتمان نفاجراي اين برنامه، از يك

  ينش مليت اين افراد، از سوي ديگر؛جويان، بر روندهاي گزپناه

، با سابقه نظامي و تجارب بشردوستانه، همچنين از منتقدان سرسخت 3انتخاب رانلد مورتنسنج) 
عنوان ، از سوي دانلد ترامپ، بهوارد جويان تازهبراي پناه مهاجرت غيرقانوني و حامي اعمال محدوديت

جويان و مهاجرت، البته پس از دريافت رأي اعتماد از دستيار وزير خارجه آمريكا در اداره جمعيت، پناه
  سوي كنگره آمريكا؛

درصدي در قياس با  74جو تا اواسط سال مالي جاري ميالدي (كاهش پناه 10548پذيرش تنها د) 
هاي كشورهاي خاورميانه در اين برهه از زمان : لزوم توجه به چالش)2017همين دوره زماني در سال 

رمه هزار تن از مردم روهينگيا از ب 700جوي سوري، فرار ميليون پناه 5,6براي پذيرش و سكني دادن به 
جو در سراسر جهان در شرايط نامناسب براي مدت زمان ميليون پناه 20به بنگالدش و قرار داشتن 

  اميد براي بازگشت به وطن و سرزمين خود؛ طوالني و بدون

سي ميزان جو از كشورهاي اروپايي با جمعيت عمدتًا سفيدپوست، با بررافزايش ميزان مهاجر و پناهه) 
از  درصدي 110سال گذشته: پذيرش  5در قياس با متوسط مجموع  2018اين آمار در سال مالي 

 درصدي پذيرش از 67رهاي جهان، كاهش درصدي از ساير كشو22كشورهاي اروپايي و پذيرش
 كاي التين ودرصدي از كشورهاي خاورميانه، آسياي جنوبي، شرق آسيا، آمري 80كشورهاي آفريقايي و 

جو و مهاجر از كشورهاي تحت فرمان كشورهاي حوزه درياي كارائيب، متوقف شدن پذيرش پناه
و افزايش  درصد) 4,5درصد و سومالي:  1,8درصد، سوريه:  2,2ممنوعيت سفر دانلد ترامپ (ايران: 

پذيرش  درصدي براي روسيه، همچنين افزايش ميزان134درصدي پذيرش براي كشور اوكراين و 109
  رصد؛د 72جويان و مهاجران غير مسلمان به پناه

                                                            
٣. Ronald Mortensen 
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ر روز ريكا، دانتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز به نقل از يكي از مقامات ارشد دولت آم -2
   :، مبني بر1397خردادماه  19 شنبه

تا فوريه  2016خانواده مهاجر در مرز اين كشور با مكزيك، از اكتبر سال 1800جدا شدن اعضاي  الف)
مدت  متحده درسال جاري ميالدي (نخستين آمار شفاف و جامع ارائه داده شده از سوي دولت اياالت

منظور (به تر مرزي از سوي دانلد ترامپ، بهانهگيرهاي سختماه)، با توجه به اتخاذ سياست 17زمان 
نظر از رفادعاي دولت وي) حمايت از كودكان و مقابله با عبور غيرقانوني از مرزهاي آمريكا، ص
 وزشكي پشرايط خانوادگي اين افراد، ازجمله جدا كردن كودكان از والدين خود به دليل مسائل 

متحده  ياالتونده جزايي در كشور خود يا در اوالدين از پر هاي امنيتي، برخوردار بودندرماني، دغدغه
ت كان تحمورد) و يا مظنون شدن مقامات مرزي به واقعي بودن ادعاي والدين در خصوص كود 1768(

  مورد)؛ 237نظارتشان (

و  ها از سوي سازمان ملل، حاميان مهاجران و كودكان، وكالي دموكراتمحكوم كردن اين سياست ب)
   :نهاد، ازجملهالمللي و مردمبشري بينحقوق نهادهاي

، مبني بر محكوم 1397خردادماه  15شنبه بشر سازمان ملل، در روز سهصدور بيانيه از سوي دفتر حقوق*
اي اين جويشان در مرزهكردن اقدامات دولت آمريكا در زمينه جدا كردن كودكان از والدين مهاجر و يا پناه

  ؛4الحن نيكي هيلي، نماينده آمريكا در سازمان ملل، به اين بيانيهيدكشور و البته اعتراض شد

) و درخواست از 1397خردادماه  11( 5بشر از روز ملي اقدام براي كودكانبان حقوقحمايت ديده*
دولت وي و در عوض » عدم تحمل«دولت دانلد ترامپ در اين روز براي پايان بخشيدن به سياست 

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 4

 https://www.hrw.org/news/2018/06/05/us‐bashes‐un‐critiquing‐trump‐family‐separation‐policy 
٥. National Day of Action for Children 
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پناهندگان و جدا شدن  وگذار در زمينه كاهش ميزان بازداشت مهاجران حمايت از تغييرات تأثير
  و 6ها از يكديگرخانواده

جوي اهل از دولت به دليل جدا كردن يك مادر پناه 7هاي شهروندي آمريكاشكايت اتحاديه آزادي*
ر كنگو از دخترش توسط مأموران مرزي كاليفرنيا و قرار دادن اين دختربچه تحت كفالت دولت د

  مايل دورتر از كاليفرنيا) براي مدت چندين ماه متوالي؛ همچنين 2000شيكاگو (

 26استاين، سناتور ارشد دموكرات در كميته امور قضايي، به همراه ارائه طرحي از سوي دايان فين ج)
، مبني بر ايجاد 1397خردادماه  18سناتور مستقل، در روز جمعه  2سناتور دموكرات ديگر و 

ها براي جدا كردن هاي جديد براي مأموران فدرال مجري قانون، در زمينه اختيارات آنمحدوديت
موارد خاص برخوردار از حكم دادگاه، مبني بر در اولويت  استثناءبههايشان، كودكان مهاجر از خانواده

به عمل بودن منافع كودك در اين شرايط: براساس اين اليحه هيچ كودكي نبايد تنها به دليل ممانعت 
  ؛8متحده، از والدين و يا كفيالن قانوني خود جدا شودجويان به اياالتآوردن از مهاجرت پناه

بشر، ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور فقر مطلق و حقوق9انتشار گزارش از سوي فيليپ الستون -3
رامپ مبني بر هايي از سوي دولت ت، در خصوص اتخاذ سياست1397خردادماه  15شنبه در روز سه

ترين اقدامات حمايتي از فقيرترين اقشار جامعه، مجازات كردن فقرا و تبديل حقوقي حذف ضروري
چون، سالمت، بهداشت و درمان، از حقوق مسلم شهروندي به مزيتي خاص، با توجه به، به رسميت 

لد ترامپ براي لغو المللي از سوي دولت آمريكا و تالش داننشناختن حق سالمت بر مبناي قوانين بين
  هاي پيشين و از اين رو، بروز پيامدهايي چون،هاي درماني اتخاذ شده توسط دولتسياست

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 6

 https://www.hrw.org/news/2018/06/01/us‐policy‐forcibly‐separating‐children‐parents‐inhumane 
٧. The American Civil Liberties Union (ACLU) 

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 8
 https://www.reuters.com/article/us‐usa‐immigration‐children‐exclusive/exclusive‐nearly‐1800-families‐

separated‐at‐u‐s‐mexico‐border‐in‐17-months‐through‐february‐idUSKCN1J42UE 
٩. Philip Alston 
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پوست، زنان بومي و زنان ساكن نواحي روستايي، با ويژه زنان سياهمواجه شدن زنان، به الف)
  درماني؛ بهداشتي و خدماتهاي ويژه در زمينه دستيابي به چالش

  و يا زايمان؛ پوست در قياس با سفيدپوستان براثر سرطانمرگ زنان سياهافزايش آمار  ب)

  آوري؛ا و مراكز تنظيم خانواده و فرزندنهاده قطع بودجه ج)

 زارت دادگستري آمريكا، در قبال معتادان بهومحور از سوي - تمحور و مجازا-اتخاذ اقدامات تنبيه د)
ع ه به شيوا توجبرخورداري از سالمت، بهداشت و درمان، مواد مخدر و ناديده گرفتن حق اين افراد از ب

  واد (اوردوز)؛ همچنينمهاي ناشي از مصرف زياد اين مرگ

هاي بهداشتي درخواست الستون از رهبران سياسي آمريكا براي اتخاذ اقدامات عملي در قبال سياست ه)
المللي از سوي ق با قوانين بينبار دولت ترامپ، تالش براي پذيرش حق بر سالمت مطابو درماني زيان

  ؛10بارهاي فاجعهدار شدن اين سياستدولت آمريكا و ممانعت به عمل آوردن از ريشه

   :، در خصوص1397خردادماه  15شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -4

ها به نآديد، در صورت اعتراض مثابه تهبه پوست اين كشور،نگاه دولت آمريكا به شهروندان سياه الف)
  يه شهروندان؛دليل و غيرقابل توجهاي مأموران پليس، ازجمله كشتار بيهاي نژادي و خشونتعدالتيبي

ي و سخگويعدم برخورداري شهروندان از فرصت الزم براي دفاع عادالنه از حقوق خود و عدم پا ب)
  ناپذيري نهادهاي متولي؛مسئوليت

، قهرمان جام فوتبال 11ترامپ از عدم تمايل اكثريت بازيكنان تيم فيالدلفيا ايگلزاستفاده دانلد  ج)
اي براي منزله بهانهآمريكا، به دعوت وي براي حضور در كاخ سفيد و سرانجام لغو اين ديدار، به

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 10

 https://www.hrw.org/news/2018/06/05/us‐slammed‐failure‐address‐poverty‐and‐health 
١١. Philadelphia Eagles 
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هاي نژادي از سوي بازيكنان ليگ ملي فوتبال، در محكوم كردن اعتراض به خشونت پليس و نابرابري
  ، با زانو زدن و برنخواستن در برابر سرود ملي آمريكا؛ همچنين 2017هاي سال بازي

اعتراض مأمور پليس شيكاگو به تصميم هيأت نظارت شهروندي  شدنگرفتهمورد تحسين قرار  د)
 ؛12پوست نوجوانبراي مجازات اين فرد به دليل كشتن دو سياهتوسط ترامپ 

دماه خردا14هاي مدني، در روز دوشنبه بشري و آزادياي حقوقهارسال نامه مشترك از سوي سازمان - 5
ر دتفحص  ، به وزارت دادگستري آمريكا و درخواست از بازرس كل اين وزارتخانه براي تحقيق و1397

   :خصوص

روي  هاي پيشآميز و نادرست پليس فدرال آمريكا (اف.بي.آي) مبني بر چالشدعاوي مبالغه الف)
هاي همراه: ارائه آمار ناصحيح در مورد تلفن نگارين به دليل پيچيدگي سيستم رمزتحقيقات اين سازما

  ها؛ات داخل تلفنپذير بودن دستيابي به اطالعامكان نا

 هاي فناوري از سوي اين سازمان باهدف ناديده گرفتنتحت فشار قرار دادن كنگره و شركت ب)
ناپذير انر امكبلي: ابراز ناخرسندي اف.بي.آي مبني امنيت سايبري اشخاص بر مبناي اعداد و ارقام جع

  تلفن در سال گذشته؛  7775بودن دستيابي آن به اطالعات 

ريزي براي ارائه اين اعداد و پذيري در اين خصوص و مقصر شمردن خطاهاي برنامهعدم مسئوليت ج)
  ارقام؛ همچنين

هاي ديجيتال مورد استفاده صدها و دستگاه بشر و امنيت ابزارتأكيد اين نامه بر آسيب ديدن حقوق د)
ها از اطالعات دولت سوءاستفادهها از امكان اطالعي اكثريت آنميليون نفر از مردم جهان و بي

  ؛13هاي مورد استفاده ربايندگان و هكرهاي سايبريشان، به كمك شيوهشخصي

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش ديده. 12

 https://www.hrw.org/news/2018/06/05/trump‐eagles‐and‐police‐killings 
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 13

 https://www.hrw.org/news/2018/06/04/us‐fbis‐encryption‐statistics‐inflated 
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   :متحده، در زمينه، وزير كشور اياالت14ن زينكهانتقاد نمايندگان دموكرات كنگره آمريكا از اقدامات اخير رايا - 6

  ا مكزيك؛هاي ملي، در مرزهاي آمريكا بافزايش تعداد مأموران مجري قانون، همچون مأموران پارك الف)

بار اين مناطق و حفظ امنيت مرزهاي كشور و محيطي فاجعهظاهراً به دليل مقابله با اوضاع زيست ب)
هاي سياسي و منظور تحقق بخشيدن به انگيزهدر حقيقت بهاما  (به گفته نمايندگان دموكرات)

  استفاده از اختيارات قانوني خود؛سوء

با دستگير و بازداشت كردن مهاجران غيرقانوني ازجمله، در اياالت آريزونا و تگزاس و در راستاي  ج)
  ؛ 15بي اين كشوردولت در قابل هرگونه عبور غيرقانوني از مرزهاي جنو» عدم تحمل«اجراي سياست 

ح نفر در دو روز نخست اجراي اين طرح توسط وزارت كشور، ضبط تمامي سال 13دستگير كردن 
   هاي قاچاق در اين منطقه؛غيرقانوني و مقابله با فعاليت

، 1397خردادماه  8شنبه ان دانشگاه هاروارد، در روز سهشده توسط پژوهشگر تهيه گزارشانتشار  -8
  ، مبني بر 16در نشريه پزشكي نيوانگلند

اس با زمان وقوع ماه گذشته در قي 3نفر) در  4665آمار باالي تلفات مردم ساكن جزيره پورتوريكو ( الف)
  )؛2017سامبر د 31تا  سپتامبر 20درصدي از  62سپتامبر سال گذشته ميالدي (افزايش  20طوفان ماريا در 

ها و نقيق آتأكيد پژوهشگران بر احتمال باالتر بودن اين اعداد و ارقام با توجه به شيوه تح ب)
  نفر)؛ 5740حتماالً ومير در اين شرايط (اگهاي سنجش نرخ مردشواري

                                                            
١٤. Ryan Zinke 

  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش سايت خبري . 15
http://thehill.com/homenews/house/390257‐zinke‐cites‐environmental‐disaster‐in‐sending‐park‐police‐
to‐border?userid=310806 
١٦. The New England Journal of Medicine 
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لل ديگري به عهاي ناشي از وقوع طوفان، بلكه سيالبدر افزايش اين ارقام، نه تنها به دليل غرق شدن  ج)
ها و يا فقدان ها و بيماريكاره، شرايط غيربهداشتي، آسيبهاي تخريب شده و نيمهچون، فروريختن سازه

. در اين گزارش عنوان ياسيسها و تعصبات تفاوتيخدمات پزشكي و درماني الزم و يا به عبارت بهتر بي
يل عدم فراد به دلقوع پيوسته و مابقي اين انفر تنها مرگ يك نفر به علت وقوع طوفان به و10از هر  شده

  اند؛هاي پزشكي و درماني الزم و يا ايجاد وقفه در آن جان سپردهبرخورداري از مراقبت

زيره جردم اين ودن ملزوم توجه به اظهارات ناخوشايند دانلد ترامپ در اين زمينه مبني بر، ناآشنا نب د)
بار بودن فاجعه«ها، با توجه به اي آناين شرايط بر» دنعادي بو«زده كشور خود و به شرايط طوفان

  ؛»ها، پيش از وقوع طوفانآن ها و اوضاع اقتصاديوضعيت زيرساخت

به انتقادات در خصوص عدم رسيدگي مناسب به اين مناطق  ترامپواكنش توجه به همچنين  ه)
برداري از وقايع تلخ زندگي هرهمبني بر تالش مردم پورتوريكو براي بو بيان سخناني تلخ زده، بحران

  .17ها، به دليل وزيدن كمي باد و باريدن اندكي بارانخود، جهت دريافت برخي امتيازات و رسيدگي

  

  كانادا *

ها به اعالم مغاير بودن حذف مزاياي درماني، دندانپزشكي و بيمه عمر كارگران پس از رسيدن آن -1
 15شنبه ، در روز سه18بشر اونتاريوادگاه حقوقسالگي، با قانون اساسي، از سوي د 65سن 

برانگيزي در همين مورد و امكان پديد آمدن لزوم ، در پايان رسيدگي به پرونده بحث1397خردادماه
آميز خواندن اين قانون از سوي يوال تدوين قوانين جديد بر اساس اين حكم، با توجه به تبعيض

قانوني را تصويب  2006لس استان انتاريوي كانادا در سال مجگفتني است ، معاون اين دادگاه: 19گرنت
                                                            

  گزارش نشريه نيويوركر. قابل بازيابي در لينك:. 17
 https://www.newyorker.com/news/daily‐comment/the‐new‐estimate‐of‐deaths‐in‐puerto‐rico‐reflects‐
a‐broader‐and‐shameful‐
neglect?mbid=nl_Daily%20060118&CNDID=52900695&spMailingID=13623131&spUserID=MjU1MTQ4OT
Q1MDcyS0&spJobID=1420083744&spReportId=MTQyMDA4Mzc0NAS2 
١٨. Human Rights Tribunal of Ontario 
١٩. Yola Grant 
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كرد، اما سالگي منع مي65محض رسيدن به  كرد كه كارفرمايان را از ابطال قرار استخدامي كاركنان به
شمرد. بر همچنان حذف مزاياي اين كاركنان مجاز مي 21و قانون ضوابط استخدامي20بشرقانون حقوق

تر خود ساله و مسن 65رفرمايان از اين پس مجاز به محروم كردن كاركنان اساس تصميم اين دادگاه كا
  ؛22از اين مزايا نيستند

، وزير محيط زيست دولت ٢٣كينانهاد كانادا از كترين مكبشري مردمهاي حقوقدرخواست سازمان -2
   :، مبني بر1397خردادماه  7جاستين ترودو، در روز دوشنبه 

ميليارد دالري سدسازي  9,2ا از اجراي ابر پروژه غيرقانوني و غيراخالقي هحمايت آنلزوم عدم الف)
  و از اين رو،  24بر روي آبشار موسكرات

جيوه، با توجه به استفاده ساكنان بومي و هاي جاري از اين آبشار به سم متيلآغشته نكردن رود ب)
  غيربومي اين منطقه از آب اين رودها و همچنين 

ماه  14، توسط دولت كانادا، حدود 25آور ميناماتا در مورد جيوهبا توجه به امضاي كنوانسيون الزام ج)
  ها؛زيست و سالمت انسانفرستي جيوه و از اين رو، حمايت از محيطپيش، مبني بر كاهش ميزان برون

كشي ابه نسلمثتواند بهگفتني است كه بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد ساخت اين سد مي د)
ها از جمعيت بومي كانادا هستند، همچنين اين درصد آن 90فرهنگي ساكنان اين منطقه به شمار آيد، كه 

                                                            
٢٠. Human Rights Code 
٢١. Employment Standards Act 

  گزارش روزنامه تورنتو استار. قابل بازيابي در لينك:. 22
 https://www.thestar.com/news/gta/2018/06/04/cutting‐off‐workers‐from‐benefits‐at‐65-
unconstitutional‐human‐rights‐tribunal‐rules.html 
٢٣. Catherine McKenna 
٢٤. Muskrat Falls 
٢٥. Minamata Convention on Mercury 
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بوده، مضاف بر اينكه در صورت  26مثابه نقض اعالميه سازمان ملل در زمينه حقوق مردم بومياقدام به
  ؛27افتدشكسته شدن آن جان هزاران نفر به خطر مي

نهاد، در روز سازمان مردم 70، ائتالفي متشكل از بيش از »28اونتاريو براي همه«ين درخواست كمپ -3
نهاد كارگري و عدالت هاي مردم، از تمامي مقامات سياسي و رهبران گروه1397شنبه اول خردادماه سه

جنسيتي، هاي هاي حمايت از كاهش نابرابريها و برنامهها به سياستاجتماعي، مبني بر متعهد ماندن آن
كارهايي براي فراهم آوردن رفاه و آسايش براي نزديك به دو ميليون نفر نژادي و درآمدي و ايجاد راه

فقير در اين استان (اونتاريو)، ازجمله كمك به تهيه مسكن براي اين افراد، با بهاي مناسب، حمايت از 
طبقه از مردم و احياي شبكه مشاوران مواد مخدر و مددكاران اجتماعي براي ياري رساندن به اين 

  .29امنيت اجتماعي اونتاريو

  

  انگليس*

، مبني بر 1397خردادماه  15شنبه (لندن)، در روز سه30گزارش مركز حقوقي كنزينگتون شمالي -1
سوزي برج گرنفل (در محدوده كنزينگتون سكني نيافتن دائمي بسياري از بازماندگان حادثه آتش

  از وقوع اين حادثه:شمالي) پس از گذشت يك سال 

  هاي اضطراري؛تن در اقامتگاه 72زندگي كردن  الف)

                                                            
٢٦. UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

  يابي در لينك: ). قابل بازChange.orgگزارش كمپين تغيير (.  27
https://www.change.org/p/11852386/u/22796636?utm_medium=email&utm_source=petition_update&
utm_campaign=339897&sfmc_tk=p8DHHySt%2FBw9tQDER2WJJQJuKeGHkQaPcFlR775V7q37pQ8r9Cuhag
o7XHAwsCKe&j=339897&sfmc_sub=59087496&l=32_HTML&u=60781152&mid=7259882&jb=2 
٢٨. Ontario for All 

). قابل The Law Foundation of Ontaro) وابسته به بنياد حقوقي اونتاريو (Your Legal Rightsگزارش سايت حقوق قانوني شما (. 29
  بازيابي در لينك:

 http://yourlegalrights.on.ca/news/ontario‐election‐campaign‐brings‐focus‐nearly‐2‐million‐people‐living‐
poverty 
٣٠. North Kensington Law Centre 
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  هاي موقت؛نفر به اقامتگاه 57انتقال  ب)
  نفر؛ 81اسكان يافتن دائمي  ج)
  هاي اضطراري يا موقت؛هاي نزديك اين برج، در اقامتگاهخانواده ساكن ساختمان 89باقي ماندن  د)
ثار روحي هاي ساكن همسايگي برج گرنفل، به دليل آري از خانوادهناپذير بودن بازگشت بسياامكان )ه

ها در بازسازي مجدد خانه و جاي مانده از مشاهدات خود از اين فاجعه و ناتواني آنو رواني به
  زندگاني خود در سايه اين ساختمان؛

  زان؛ن عزيداددشوار بودن تداوم زندگي با داشتن تنها يك چمدان و به سر بردن در غم از دست  )و
ديده و هاي الزم به اين شهروندان آسيبناكامي مقامات محلي شهر در ارائه خدمات و كمك )ز

  ؛31ها بدون نشان دادن كمترين حس همدردي و درك متقابلبرخورد با آن
، 1397خردادماه 10شنبه ، در روز پنج32نظام سالمت همگاني انگلستانسازمان وابسته به 13موافقت  -2

بشري خود، پس از هاي درماني غيرقانوني و متناقض با ضوابط و معيارهاي حقوقبازبيني سياستبا 
، به اتخاذ اقدامات قانوني عليه اين نهادها، ازجمله با توجه به 33بشرتهديد كميسيون برابري و حقوق

ه بيماران، هاي درماني، ناديده گرفتن نيازهاي ويژهايي چون، محدود كردن خودسرانه بودجهسياست
هاي درماني در قبال بيماران، عدم دسترسي يكسان بيماران به بشري سياستتوجهي به الزامات حقوقبي

ويژه در روزي، بههاي شبانههاي پزشكي و درماني و وادار نمودن افراد به زندگي در آسايشگاهمراقبت
  .34خود صورت فراهم بودن امكان زندگي بيمار با افراد خانواده و عزيزان

  

                                                            
  گزارش مركز حقوقي كنزينگتون شمالي. قابل بازيابي در لينك:. 31

 https://www.equalityhumanrights.com/en/our‐work/blogs/why‐are‐so‐many‐grenfell‐survivors‐still‐
without‐home‐their‐own 
٣٢. National Health System (NHS) 
٣٣. Equality and Human Rights Commission 

  گزارش كميسيون برابري و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. 34
 https://www.equalityhumanrights.com/en/our‐work/news/nhs‐u‐turns‐discriminatory‐policies 
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  فرانسه *

  ، 1397خردادماه  17شنبه در روز پنج 35،36بشر اروپاصدور رأي از سوي دادگاه حقوق -1

هزار يورو بابت  60(حق حيات) و پرداخت  37بشر اروپاكنوانسيون حقوق 2الف) مبني بر نقض بند 
طوباچه در مقابل «ه ها و مخارج صرف شده، به شاكيان پرونديورو بابت هزينه 9874خسارات غيرنقدي و 

(در شمال  40، شهروندان فرانسوي ساكن شهر مونتتر39هاي محمد و سكينه طوباچه، با نام»38دولت فرانسه
گونه پليس از قواي ميالدي، به دليل استفاده افراط 1987اين كشور) و والدين ان. طوباچه، متولد سال 

  ؛آميز و شليك به اين جوان در يك خودروي در حال گريزقهر

، به دنبال مشاركت در وقوع يك فقره سرقت، هنگامي كه به 2008نوامبر سال  27ب) اين جوان در 
همراه دو فرد ديگر سوار بر خودرويي در حال گريز بوده، مورد تعقيب گشت ژاندارمري شهر قرار 

ها مگرفته و به دليل عدم تمكين به هشدارهاي مكرر پليس براي توقف، مورد شليك يكي از ژاندار
گلوله به خودروي در حال گريز شليك نموده بود. بنا بر رأي دادگاه از آنجاكه  6واقع شده است، كه 

آمده و متوقف كردن خودرو امري اضطراري نبوده راننده خودرو عامل تهديد فوري به شمار نمي
  ؛41استفاده مأمور قانون از سالح گرم را مجاز نشمرده است

، در خصوص 1397خردادماه  16شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي  -2
هاي فقيرنشين و محروم شهر هويتي و ازخودبيگانگي در حومهاي چون، بيوجود مسائل پيچيده

شده به دولت، در خصوص احيا و پاريس، با توجه به مورد پذيرش واقع نشدن پيشنهادات ارائه

                                                            
٣٥. European Court of Human Rights 
٣٦. https://hudoc.echr.coe.int/eng‐press#{%22fulltext%22:[%2219510/15%22]} 
٣٧. European Convention on Human Rights 
٣٨. Toubache v. France 
٣٩. Mohammed Toubache and Sikina Toubache 
٤٠. Montataire 

  گزارش شوراي اروپا. قابل بازيابي در لينك:. 41
 http://www.humanrightseurope.org/2018/06/france‐human‐rights‐judges‐make‐e69000‐award‐to‐

parents‐of‐youth‐shot‐by‐police/ 
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رغم به جمهوري فرانسه، به دليل كمبود بودجه، بهوئل مكرون، رئيسبازسازي اين مناطق از سوي امان
  برخي از اين مسائل عبارتند از:رسميت شناختن اين معضالت، 

 هاي نژادي،مورد هدف و آزار و اذيت قرار گرفتن از سوي نيروهاي پليس به دليل ويژگي الف)
، چند ساعت پس از 2016سال  پوست فرانسوي، درظاهري و مليتي: كشته شدن يك نوجوان سياه

آميز در دستگيري وي توسط پليس به دليل خفگي و رقم خوردن موجي از اعتراضات خشونت
  ر؛اي و فقيرنشين شههاي حاشيهمحله
ي افراد ي برايابر بودن مراحل شغلوجود تبعيض نژادي در نظام اشتغال شهروندان، ازجمله دشوارت ب)
  دي ديگر؛هاي نژاپوست و يا اقليتسياه
ان  به نشين و حومه شهر و از اين رو ارتكاب نوجوانان و جوانوجود فقر شديد در مناطق حاشيه ج)

اري هاي تبهكار براي گذران زندگي و همچنين عدم برخورداعمال خالف قانون و يا ورود به گروه
جامعه: بروز  هاي تحصيلي، شغلي و اجتماعي يكسان با طبقات متوسط و سفيدپوستها از فرصتآن

وم سهاي دوم و حس به حاشيه رانده شدن از جريان اصلي جامعه و ازخودبيگانگي عمدتاً براي نسل
  مهاجران به فرانسه؛

ها، ي آنت برابرخورد نامناسب جامعه با اين دسته از ساكنان شهر، قائل نشدن حق زندگي و موفقي د)
د تمامي اعتما ي كثيف و منفي و سرانجام از بين بردنهامثابه مكانها، بهانگ زدن به مناطق سكونت آن

  ها؛و روابط اجتماعي آن
چون جبهه ملي، به  گراييها و معضالت اين مناطق به رشد يافتن احزاب راستشدن ناآراميمنجر ه)

گرايي در راستاي هاي افراطپن و متهم كردن اين مناطق از شهر توسط وي به كانونرهبري ماري لو
  ؛42ي اسالمي كردن فرانسهتالش برا

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: . 42

https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2018/06/paris‐divided‐city‐french‐

180604052632073.���� 
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خردادماه 9الملل در امور مهاجرت، در روز چهارشنبه، فعال ارشد سازمان عفو بين43اظهارات ماريا سرانو - 3
   :، مبني بر1397

سال حبس در زندان و  5سال سن، با حكم تحمل تا  73، با 44مواجه شدن خانم مرتين الندري الف)
  ساله؛ 15جوي ل كمك كردن به دو پناههزار يورويي به دلي 30پرداخت جريمه 

و تنها  ن فردتأكيد بر عدم انجام اقدامي نادرست و خالف قانون و يا ارتكاب به جرم از سوي اي ب)
نام و سوي اداره پليس، جهت قرار گرفتن در روند ثبتجو بهتالش وي براي هدايت اين دو جوان پناه

  جويان نوجوان؛ حمايت از پناه
أكيد بر به پاي ميز محاكمه كشاندن يك شهروند مهربان و متهم كردن وي به جرائم همچنين ت ج)

مثابه به تمسخر كشيدن عدالت و لزوم رفع اين جاي حمايت، ترغيب و تحسين وي، بهغيرواقعي، به
 .45اتهامات از اين شهروند فرانسوي

                                                            
٤٣. Maria Serrano 
٤٤. Martine Landry 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .45
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/france‐pensioner‐facing‐jail‐term‐for‐showing‐

compassion‐to‐children/ 


