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متحده آمريكا، كانادا، بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
آمده ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397ماه انگليس و فرانسه، در بهمن

قرار گرفته  يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمز سازمانا
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

ص اقدام ، در خصو1397 ماهبهمن 13سوي شبكه خبري الجزيره، در روز شنبه  انتشار گزارش از  -1
هت جيكي از قضات آمريكا به مردود شمردن شكايت مطرح شده از سوي دادستان عمومي مريلند 

ارش ين گز. نكات محوري احمايت به عمل آوردن از قانون بيمه سالمت همگاني، موسوم به اباماكر
  عبارتند از: 

 12روز جمعه  ، قاضي شهر بالتيمور واقع در ايالت مريلند، در2صدور حكم از سوي الن هالندر الف)
، دادستان عمومي ايالت مريلند از حزب 3، مبني بر مردود دانستن شكايت برايان فرُش1397 ماهبهمن

و همچنين اجتناب ورزيدن از اعالم  –اباماكر  –دموكرات، در راستاي حفظ طرح بيمه سالمت همگاني 
  دادستان كل موقت؛ عنوانبهمپ، ، از سوي دانلد ترا4تصميم در زمينه قانوني بودن انتصاب متيو ويتكِر

                                                            
 Thomson Reutersرگزاري رويترز ()؛ خبTime Magazine)؛ نشريه تايم (Euronewsشبكه خبري يورونيوز (. 1 Foundation ؛(

 Humanبان حقوق بشر (ديده )؛The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ سايت خبري France 24( 24خبرگزاري فرانس 

Rights  Watch) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeera شبكه خبري بي.بي.سي ( شبكه خبري دويچه وله؛)؛BBC.Comخبرگزاري  )؛
)؛ روزنامه The Canadian Pressخبرگزاري كانادا پرس ()؛ City News)؛ شبكه خبري سيتي نيوز (Associated Pressاسوشيتدپرس (

 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ سايت خبري The Guardian)؛ روزنامه گاردين (The New York Timesنيويورك تايمز (

East Monitor (MEMO) () و روزنامه ديلي بيستDaily Beast.(  
٢. Ellen Hollander 
٣. Brian Frosh 
٤. Matthew Whitaker 
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كست اشاره به اقدامات دولت ترامپ در راستاي تضعيف طرح بيمه سالمت همگاني، پس از ش ب)
، اوباماراك از سوي با شدهوضعروند لغو كامل اين قانوِن  خواه كنگره، درخوردن نمايندگان جمهوري

  ؛متحدهاياالتجمهور پيشين رئيس
هاي وي در راستاي دفاع دستان عمومي مريلند، مبني بر تداوم يافتن تالشاشاره به اظهارات دا ج)

جمهور درنگ اين دعواي حقوقي، در صورت عدم پايبندي رئيسكردن از اين قانون و ازسر گرفتن بي
  ؛5ي قانون مزبوراجرابه تعهد خود مبني بر تداوم يافتن 

  
شنبه و هاي پنجبان حقوق بشر، در روزانتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي و ديده -2

ن اجباري به ، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در خصوص غذا داد1397 ماهبهمن 12و  11جمعه 
   . نكات قابل توجه در اين گزارش عبارتند از:مهاجران زنداني در ايالت تگزاس

ره شده ي صادري از مجوز قانونادعاي مقامات اداره مهاجرت و امور گمركي آمريكا به برخوردا الف)
ي ز راه بيناهاي پالستيكي از سوي دادگاه، جهت تغذيه اجباري مهاجران زنداني، از طريق رد كردن لوله

و رسيدگي به  زندان مورانمأدر اعتراض به رفتارهاي  كه جويانيپناه –ها و دادن مايعات مغذي به آن
  ؛ندشان اعتصاب غذا كرده بوددرخواست پناهندگي

د مهاجر در مر 6پاسو در ايالت تگزاس، به دادن غذاي اجباري به اشاره به اقدام مقامات زندان ال ب)
تناوب، موعده غذايي  9حال اعتصاب، پس از صدور حكم قاضي و امتناع اين زندانيان از دريافت 

 هاي پالستيكيز لولها ، مبني بر استفادهمتحدهاياالتاداره مهاجرت و گمرك  مأمورانهمچنين اظهارات 
چون خونريزي  و منجر شدن اين اقدام به بروز عواقبي جوپناهمرد  4براي وارد كردن غذا به حلق 

  شديد از بيني و تهوع مكرر؛
در ميامي در ايالت فلوريدا،  - عمدتًا اهل هند و كوبا  –مرد مهاجر زنداني ديگر  4اشاره به اقدام  ج)

، به اعتصاب غذا، به دليل نفرانسيسكو در ايالت كاليفرنيااو س گوهيدنسفينيكس در ايالت آريزونا و 
                                                            

  . گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:5
 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/judge‐throws‐maryland‐bid‐protect‐obama‐healthcare‐plan‐

190201213625430.���� 
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والني شدن مدت زمان زندان، تهديد به اخراج از خاك آمريكا و ط مأموراناز سوي  آزار و اذيتمورد 
  شان؛بازداشت

ي پذيرش بودن تغذيه اجباراشاره به اظهارات مسئوالن انجمن پزشكي آمريكا، مبني بر غيرقابل د)
ها و برشمردن تغذيه همراه با تهديد، زور و زندانيان، حتي در راستاي كمك به وضعيت جسماني آن

  ؛6اقدامي غيرانساني مثابهبهاجبار فيزيكي، 
  

ماه بهمن 11شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -3
ات هاي اماردر خصوص حضور بازجويان آمريكايي در زندان ، به نقل از روزنامه ديلي بيست،1397

   باشد:اين گزارش به شرح زير ميموارد قابل ذكر . متحده عربي در يمن

 تنهانههاي امارات متحده عربي در يمن، در زمينه آور دو زنداني سابق زندانهاي حيرتشهادت الف)
ر گرفتن مورد بازجويي قرا زندانيان، بلكه شدناقعوشكنجه  موردبه هنگام  متحدهاياالتحضور نظاميان 

 شدنهاي آمريكايي، در زمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، مواجههها و يونيفرمتوسط افرادي با لهجه
  ؛شدنواقعديد شدن به تعرض جنسي و يا مورد تعرض هاي الكتريكي و تهبا شوك

ه شراكت شاهد، بلك عنوانبه تنهانه، متحدهتاياالآفريني اشاره به حكايت اين شواهد از نقش ب)
  عليه زندانيان يمني، در شهر عدن؛ باردهشتهاي داشتن در اعمال شكنجه

در  رظهارنظا هرگونهاشاره به اجتناب سازمان سيا و سفارت امارات متحده عربي در واشنگتن از  ج)
ر خصوص مورد م وجود شواهدي د، مبني بر عدمتحدهاياالتاين زمينه و اظهارات گذشته مقامات 

  زندانيان يمني از سوي متحدان آمريكا؛ شدنواقعاستفاده سوء

                                                            
  هاي: بان حقوق بشر، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينكهاي شبكه خبري بي.بي.سي و ديده. گزارش6

http://www.bbc.com/persian/world‐47082818 
https://www.hrw.org/news/2019/02/01/ice‐force‐feeding‐immigrant‐detainees‐hunger‐strike 
https://apnews.com/c4b201dac8bf48eba17485a5c357b810 
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روهاي الملل براي تحقيق و تفحص به عمل آمدن از عملكرد نياشاره به درخواست سازمان عفو بين د)
هاي اننجه در زندجرائم جنگي، با توجه به گستردگي ميزان اعمال شك مثابهبهامارات متحده عربي، 

دي، ته ميالاز سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس در سال گذش انتشاريافتهمخفيانه در سراسر يمن و گزارش 
  صدها تن از اين زندانيان؛ شدنواقعهاي وحشتناك مبني بر مورد تعرض جنسي و ديگر شكنجه

مردم و لزوم آگاه شدن  شهادت دهندهزدني زندانيان يمني اشاره به شجاعت و شهامت مثال ه)
  ؛7از خاتمه نيافتن تجارب نيروهاي اين كشور در زمينه مورد شكنجه قرار دادن زندانيان متحدهاياالت

  

، در خصوص اخراج شدن 1397ماه بهمن 7انتشار گزارش از سوي نشريه تايم، در روز يكشنبه  -4
يويورك، مريكا، در نجمهوري آكاركنان مهاجر فاقد مدارك قانوني از باشگاه گلف دانلد ترامپ، رئيس

  مبني بر:

ني، در ماه ژانويه كارگر مهاجر غيرقانو 12اقدام مديران باشگاه گلف دانلد ترامپ به اخراج كردن  الف)
 –هاي متمادي رغم آگاهي اين مديران از وضعيت اقامتي كاركنان خود براي سالسال جاري ميالدي، به

جمهور به تعطيل كردن بخشي از نهادهاي دولتي، در در پي اقدام رئيس و -سال  14و  13، 12براي 
  ؛متحدهاياالتبله با ورود غيرقانوني مهاجران به خاك هاي وي جهت مقاراستاي تالش

، در اشاره به وقوع اين تحول پس اظهارات كارگران باشگاه ديگر گلف ترامپ در نيوجرزي ب)
مدارك  ها از اسناد وم عدم برخورداري آنرغخصوص اقدام اين باشگاه به استخدام اين كارگران، به

  علي؛رائه مدارك جاو حتي كمك كردن به يكي از كارگران براي  متحدهاياالتقانوني براي اقامت در 
روند  عنوانهباشاره به اظهارات اريك ترامپ، فرزند دانلد ترامپ، مبني بر برشمردن اين تحول،  ج)

وني و رقانها در راستاي شناسايي كارگران مهاجر غيتالش آنها و عادي و جاري شغلي در اين باشگاه
  ها؛درنگ آناخراج بي

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از روزنامه ديلي بيست. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش سايت خبري . 7

https://www.middleeastmonitor.com/20190131‐report‐us‐interrogators‐working‐at‐uae‐prisons/ 



  5                                          )             21(، كانادا، انگليس و فرانسه آمريكاي بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

گونه عمل خالف اشاره به اظهارات يكي از كارگران اخراج شده، مبني بر مرتكب نشدن وي به هيچ د)
، همچنين اشاره به اظهارات  وكيل اين كارگران مبتني بر درپيپيقانون، جز كار كردن مداوم و 

است وي از مقامات ايالتي نيويورك و پليس فدرال آمريكا، جهت مورد بررسي قرار دادن روند درخو
  ؛8ها در اين باشگاهاستخدام

  

، در خصوص سرريز 1397ماه بهمن 6انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز شنبه  -5
مكزيك، با توجه به هجوم  ، در مرز شمالي9هاي پناهندگي شهر تيهواناشدن جمعيت در اردوگاه

صورت به گزارش نيمهم ا يمحورها. متحده به اين شهرجويان بازگردانده شده از سوي اياالتپناه
  ت: اس ريخالصه به شرح ز

نت، به جويان كشورهاي آمريكاي مركزي، گريخته از فقر و خشوپناه آوردن موج عظيمي از پناه الف)
گي به ها در رسيدسئوالن و مأموران اين اردوگاهي تيهوانا و ناتواني مهاي بر پا شده در شهر مرزاردوگاه

  متحده؛ها از اياالتاين جمعيت، با توجه به بازگردانده شدن بخش زيادي از آن
، از سوي دولت دانلد »10هاي حمايت از مهاجرانپروتكل«اشاره به اتخاذ اين سياست، تحت عنوان  ب)

ميالدي، مبني بر لزوم بازگرداندن مهاجران غيرمكزيكيِ وارد شده به  2018دسامبر سال  20ترامپ در 
خاك آمريكا از طريق مرزهاي جنوبي اين كشور، براي مدت زمان نامعلوم، تا زمان مورد بررسي قرار 

  متحده؛هاي مهاجرتي اياالتها در دادگاههاي پناهندگي آنگرفتن درخواست
جويان به اقامت گزيدن در آمريكا، تا زمان بني بر اجازه يافتن پناهاشاره به روال سابق اين فرآيند، م ج)

 800ها و در عين حال، تأكيد بر انباشته شدن بيش از مورد رسيدگي قرار گرفتن وضعيت مهاجرتي آن

                                                            
  يابي در لينك:گزارش نشريه تايم. قابل باز. 8

 http://time.com/5514060/trump‐golf‐club‐immigrants‐fired/ 
٩. Tijuana 
١٠. Migrant Protection Protocols 
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هزار پرونده پناهندگي در ادارات و مراكز مسئول اين امر و در نتيجه به طول انجاميدن انجام اين فرآيند 
  هاي متمادي؛البراي س

جويان، به مكزيك، به همراه مدركي اشاره به تصميم مقامات دولت دانلد ترامپ به بازگرداندن پناه د)
هاي مهاجرتي و دادن مجوز ورود به خاك شان در تاريخ معين شده در دادگاهدال بر لزوم حضور يافتن

جويان در صورت ن اقدام به اخراج پناهها، تنها براي حاضر شدن در جلسه دادگاه، همچنيآمريكا به آن
  ؛11شانهايمورد پذيرش واقع نشدن پرونده

  
، در خصوص 1397 ماهبهمن 3انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -6

توجه در  نكات قابل .طعمه عنوانبهاز كودكان فاقد مدارك قانوني اقامتي،  متحدهاياالتاستفاده دولت 
  گزارش عبارتند از: اين

و يك نهاد  13، به همراه مركز ياوري حقوقي عدالت12اقدام مركز حقوق فقر در جنوب (آمريكا) الف)
حقوقي مستقر در واشنگتن دي.سي، به اقامه دعواي گروهي عليه دولت آمريكا، به وكالت از بيش از 

راكنده در تمامي اياالت اين شده در يكصد مركز پ نگاه داشتههزار كودك فاقد مدارك قانوني و  10
ها و ايجاد هاي آنها و قيمآزاد كردن اين كودكان تحت نظارت والدين و يا سرپرست باهدفكشور، 

  هاي مربوط به بازداشت كودكان؛تغييرات بنيادين در نظام مهاجرتي و پروتكل
برداري از ، به بهره14جويانهپنااشاره به اقدام شاكيان اين پرونده به متهم نمودن اداره اسكان مجدد  ب)

 15هاي نظام قيوميتي خود، در راستاي ارائه اطالعات به اداره مهاجرت و امور گمركيسياست
ممانعت به عمل آوردن از انجام شدن مراحل مهاجرتي و يا بازداشتن كودكان از  منظوربه، متحدهاياالت

  حيت افراد قيم؛ورود به اين فرآيند، به جاي مورد ارزيابي قرار دادن صال

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 11

 https://www.aljazeera.com/news/2019/01/migrant‐shelters‐overflowing‐tijuana‐braces‐returnees‐

190125191826468.���� 
١٢. Southern Poverty Law Center (SPLC) 
١٣. Legal Aid Justice Center 
١٤. Office of Refugee Resettlement 
١٥. Immigration and Customs Enforcement (ICE) 
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ر اقدام بني باشاره به درز كردن اطالعات مربوط به وجود توافقي ميان اين دو اداره مهاجرت، م ج)
 عنوانبه برداري از كودكان مهاجر زنداني،دولت دانلد ترامپ به اجرايي كردن سياستي مبني بر بهره

اختن طول سدكان و از اين رو، ممهاجران مايل به پذيرفتن سرپرستي اين كو يابزاري براي دستگير
  ؛جوپناهدوران بازداشت كودكان 

گفتني است كه دفتر بازرسي كل وزارت بهداشت آمريكا اذعان نموده است كه تعداد اين كودكان  د)
هاي مدني آمريكا كه سال گذشته در شكايت اتحاديه آزادي  -نفر 2737 -بسيار بيشتر از رقمي است  

  ؛16عنوان شده بود
  
، در خصوص چراغ 1397 ماهبهمن 2شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -7

به اجرايي شدن اقدام دولت دانلد ترامپ، به ايجاد ممنوعيت  متحدهاياالتسبز نشان دادن ديوان عالي 
   اند از:رتنكات محوري اين گزارش عبا. 17به نيروهاي نظامي اين كشور ترا جنسيتيافراد  ورودبراي 

د قامات ارشو برخي از م از سوي مردم آمريكا تنهانه، ابتداشدن اين دستور، از با مخالفت مواجهه الف)
آميز كين، مبني بر تبعيضسناتور جان مك ازجملهنظامي، بلكه از جانب سناتورهاي دو حزب كنگره، 

ي در راستا فرا حزبياي يحهبودن اين ممنوعيت و تالش وي تا پيش از زمان مرگ، جهت ارائه ال
  ممانعت به عمل آوردن از اجرايي شدن آن؛

ترا د ستن افران پيواشاره به عدم اقدام نمايندگان جديد كنگره به ارائه قانوني، مبني بر مجاز نمود ب)
  هاي اوليه در اين رابطه؛رغم بروز مخالفتبه نيروهاي نظامي آمريكا، به جنسيتي

                                                            
  . گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:16

 https://www.aljazeera.com/news/2019/01/detained‐undocumented‐children‐bait‐lawsuit‐

190123153815223.���� 
در حساب كاربري خود در  هااي از توئيتانتشار مجموعهميالدي، از طريق  2017. بايد خاطرنشان كردن كه دانلد ترامپ، ابتدا در ماه ژوئيه سال 17

، از سوي دولت آمريكا متحدهاالتياامي هاي نيروهاي نظي به هر يك از بخشتيترا جنساين شبكه اجتماعي، اظهار داشت كه الحاق افراد 
  پذيرفته نبوده و مجاز شمرده نخواهد شد.
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داشته حتمال برن و اان عالي كشور به لغو دو مورد از موارد منع اجرايي اين قانواشاره به اقدام ديو ج)
راي بن شرايط م آمدشدن ديگر مورد بازدارنده، به هنگام آغاز به كار مجدد اين دادگاه و در نتيجه فراه

  عملياتي شدن قانوني و حقوقي آن؛
ظامي نروهاي در حال خدمت در ني سيتيترا جناشاره به معلق ماندن وضعيت شغلي و معيشتي افراد  د)

مل عممانعت به  و تأكيد بر لزوم وارد شدن عملي كنگره به اين موضوع، در راستاي متحدهاياالت
  آميز دولت ترامپ؛آوردن از اين سياست تبعيض

ميالدي، سياستي را  2018گفتني است كه جيمز متيس، وزير دفاع سابق آمريكا، در ماه فوريه سال  ه)
داراي سوابق اختالالت (آشفتگي) جنسيتي، را از خدمت  ترا جنسيتياذ نمود كه بر اساس آن، افراد اتخ

داد كه به خدمت خود نمود. اما، در عين حال، به افراد شاغل اين اجازه را ميدر نيروهاي نظامي منع مي
حل تغيير جنسيت دارند و يا اين ادامه دهند، با تأكيد بر اين مورد استثناء كه افرادي كه نياز به انجام مرا

  .18اند، از صالحيت الزم براي خدمت نظامي برخوردار نيستندمراحل را به انجام رسانده
  
  

  كانادا*

، به نقل از 1397 ماهبهمن 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سيتي نيوزِ تورنتو، در روز شنبه  -
جام وم انت در پارلمان كانادا، در زمينه لزخبرگزاري كانادا پرس، در خصوص شدت يافتن مباحثا

     ز:اابل توجه در اين گزارش عبارتند ق موارد .سازي اجباري زنان اين كشورمطالعه پيرامون عقيم

، در برابر كميته بهداشت و درمان مجلس 19اظهارات دان ديويس نماينده حزب دموكراتيك نوين الف)
زنان بومي، زنان مبتال به ناتواني و يا زنان  ويژهبهكانادايي،  عوام اين كشور، پيرامون وادار شدن زنان

                                                            
  شر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق ب. گزارش ديده18

 https://www.hrw.org/news/2019/01/22/us‐supreme‐court‐says‐transgender‐military‐ban‐can‐go‐ahead 
١٩. New Democratic Party (NDP) 
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ها از سازي، با توجه به افزايش درخواستدرآمد جامعه، به انجام روند عقيممتعلق به طبقات كم
  نمايندگان مجلس جهت ضرورت مورد بررسي و مطالعه قرار دادن عميق اين موضوع بسيار ناخوشايند؛

دام الملل كانادا و نهاد اقهاي اين نماينده پارلمان، به همراه سازمان عفو بيناشاره به درخواست ب)
ن معضل درنگ بررسي ايكانادا براي سالمت و حقوق جنسي، از كميته مزبور، مبني بر آغاز نمودن بي

  در جامعه كانادا؛
و  ر كشوراين فرآيند در سراس ناجراشداشاره به اظهارات اين نهادهاي حقوق بشري، مبني بر  ج)

ن تحت رار گرفت، ناگزير نمودن زنان بومي به قرو اين ازمحدود نبودن آن، به ايالت يا شهري خاص و 
  مراحل اين اقدام پس از به دنيا آوردن فرزند خود در بيمارستان؛

ت دولت كانادا، مبني اشاره به اظهارات مسئوالن كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل، خطاب به مقاما د)
سازي اجباري زنان بومي به اين بر در اختيار داشتن فرصت يك ساله جهت ارائه گزارش در زمينه عقيم

  .20المللينهاد بين
  

  انگليس*

وص تالش ، در خص1397 ماهبهمن 7انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -
رت، در ه مهاجبريتانيا، جهت افزودن متممي اصالحي به اليح از نمايندگان پارلمان فرا حزبيگروهي 

هم اين ممحورهاي  .هازمينه ممانعت به عمل آوردن از زنداني شدن نامحدود مهاجران، در بازداشتگاه
  : باشدبه شرح زير مي گزارش

                                                            
  هاي: . گزارش شبكه خبري سيتي نيوزِ تورنتو، به نقل از خبرگزاري كانادا پرس. قابل بازيابي در لينك20

https://toronto.citynews.ca/2019/01/31/push‐for‐study‐of‐coerced‐sterilization‐intensifies‐on‐

parliament‐hill/ 
https://www.thoroldnews.com/around‐ontario/canada‐push‐for‐study‐of‐coerced‐sterilization‐gains‐
strength‐on‐parliament‐hill‐1222254 
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ر ، وزي22، رئيس كميته مشترك حقوق بشر، به متقاعد ساختن ديويد ديويس21اقدام هريت هرمن الف)
كار سابق، جهت پشتيباني به عمل آوردن از اين متمم، در راستاي سابق برگزيت و ديگر وزراي محافظه

روز، حتي براي دو  28خارجي به مدت بيش از  جويانپناهپايان بخشيدن به حبس هزاران مهاجران و 
  با خطر اخراج شدن از كشور مواجه هستند؛ هرسالهمهاجراني كه  –سال يا بيشتر 

، ابراز ين حالاشاره به لزوم به تأييد رسيدن اين پيشنهاد از سوي وزارت كشور بريتانيا و در ع ب)
مايت ئه شده و حآن، با توجه به محكم بودن ادله ارا شدنواقعرضايت هرمن از احتمال مورد تصويب 

  از آن؛ فرا حزبيگسترده 
ها، در فيت آنحال حاضر و پر شدن ظر بازداشتگاه، براي زنداني مهاجران در 2500اشاره به وجود  ج)

ها در آن نبودن ظرفيت ليتكمبازداشتگاه براي اين منظور و  250و وجود تنها  1990قياس با دهه 
  اغلب موارد؛

 2017نفر در سال  10331اشاره به آمار ارائه شده از سوي وزارت كشور، مبني بر زنداني شدن  د)
 –نفر از اين افراد  7015ز و لزوم توجه به مجرم نبودن رو 28ميالدي، براي مدت زمان بيش از 

  .23هادرصد از آن 70، حدود ديگرعبارتبه
  

  فرانسه*

، در 24انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، شبكه خبري يورونيوز و خبرگزاري فرانس  -1
، 24ريستوف كاستانر، مبني بر اقدام ك1397ماه بهمن 13و  12، 10هاي چهارشنبه، جمعه و شنبه روز

، 25»ضدخرابكاري«وزير كشور فرانسه، به ارائه اليحه جديدي به پارلمان اين كشور، تحت عنوان اليحه 
    مهم اين گزارش عبارتند از: موارد .همچنين تداوم تظاهرات جليقه زردها در اين كشور

                                                            
٢١. Harriet Harman 
٢٢. David Davis 

  . گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:23
 https://www.theguardian.com/uk‐news/2019/jan/27/uk‐mps‐join‐forces‐end‐indefinite‐immigration‐
detention 
٢٤. Christophe Castaner  
٢٥. “Anti‐Casseurs” (Anti‐Hooligan) Bill  
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 يرگزارتالش براي باظهارات اين مقام دولت فرانسه پيرامون هدف اليحه مزبور، مبني بر  الف)
  تظاهرات مردم اين كشور در آرامش كامل؛

ون باني قانمي از اشاره به اظهارات مخالفان دولت در اين رابطه، مبني بر ناديده گرفته شدن بسيار ب)
انون قشدن آن به اساسي فرانسه، ازجمله حق برگزاري آزاد تجمعات، در اين اليحه، در صورت تبديل

ص اين ناظهارات مدافعان حقوق بشر در اين خصوص، مبني بر مغايرت داشتن و همچنين اشاره به 
  اليحه با موازين جمهوريت و دموكراسي در فرانسه؛

ياري از رغم ابراز مخالفت بساشاره به احتمال رأي آوردن اين اليحه در صحن پارلمان فرانسه، به ج)
 ين مجلس؛ان در نمايندگان حزب امانوئل مكرو نمايندگان احزاب رقيب با آن و با توجه به اكثريت داشتن

 ماهبهمن 13در روز شنبه  ،زردها در پاريس و ديگر شهرهاي فرانسهراهپيمايي جليقهاشاره به تداوم  د)
محكوم كردن  باهدفهاي دولت امانوئل مكرون و ، براي دوازدهمين هفته متوالي، عليه سياست1397

 هايو نيز نارنجك LBD40 هاي پالستيكي تفنگ موسوم بهلولهگخشونت پليس، به دليل استفاده از 

GLI‐F4 و GMD  ديده شورش و حمايت به عمل آوردن از افراد مجروح و آسيباز سوي پليس ضد
  و منجر به مجروح شدن چند تن از معترضان؛ تاكنونها از آغاز اين اعتراض

، در طول اين مدت پالستيكي، عليه معترضانله گلو 200هزار و  9 اشاره به استفاده پليس فرانسه از  ه)
  ؛تظاهرات كنندگانو انجاميدن آن به زخمي و مجروح شدن جدي برخي از 

باالترين  –فرانسه  26ها يك روز پس از اقدام شوراي حكومتيگرفتن اين اعتراض صورت بهاشاره  و)
پليس از سوي  يكي و نارنجك،هاي پالستگلولهكارگيري بهبه مجاز شمردن  –مرجع قضايي اين كشور 

  ؛آشوب و اعتراضمواقع بروز در 

                                                            
٢٦. Conseil d'État 
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هاي ه خشونتمنظور پذيرش شكايات مردمي علياشاره به تشكل يافتن كارزارها و نهادهايي در فرانسه، به ز)
ح ي بر مجروزردها تاكنون و انتشار گزارش از سوي يكي از اين نهادها، مبن پليس، از ابتداي خيزش جليقه

  نفر از معترضان از ناحيه چشم و حتي از دست دادن يك چشم خود؛  20بيش از  شدن شديد
اند كه نفر مجروح شده 1900 ،ها تاكنوناز آغاز اعتراض ،رسمي فرانسه اتبه گفته مقامهمچنين،  ح)

  ؛27ددهنرا نيروهاي پليس تشكيل ميمابقي نفر از آنان را معترضان و  1200بيش از 
، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز روزنامه نيويورك تايمززارش گفتني است كه به گ ط)

، كميسر حقوق بشر شوراي اروپا، اظهار داشته است كه، 28، دونيا مياتوويچ1397 ماهبهمن 8دوشنبه 
ها، در زمينه مباحث حقوق بشري، در با آن نظرتبادلمالقات با مقامات فرانسه و بحث و  منظوربه

، 29هاي اخير در اين كشور، به پاريس سفر و با لورن نونهارتباط با اعتراضات به وقوع پيوسته در هفته
وق بشر فرانسه ، مدافع حقوق بشر و همچنين نمايندگان كميسيون حق30معاون وزير كشور، ژك توبون

سطح باالي اي اظهار داشت كه ، با صدور بيانيهماهبهمن 10مالقات كرده است. او در روز چهارشنبه 
  ؛آرام شود باعث نگراني است و وضعيت كنوني بايد سريعاً  فرانسه تنش در

ي رئيس جمهور از رويكرد مانوئل ماكرون،نيز حقوق بشر  بانديدهاين در حالي است كه پيشتر  ي)
يان ارائه گزارش مدير اين سازمان در جر .كرد» نااميدي«در قبال موارد نقض حقوق بشر ابراز  ،فرانسه
بر  را» ع كشورشمناف«رئيس جمهوري فرانسه را متهم كرد كه  ،حقوق بشر در برلين بانديدهساالنه 

را فرانسه ت سياست مهاجرتي دول ،مشخص طوربهوي، همچنين  .داندميرعايت حقوق بشر ارجح 
  قرار داد؛انتقاد مورد 

  

                                                            
  هاي: . قابل بازيابي در لينك24هاي خبرگزاري رويترز، شبكه خبري يورونيوز و خبرگزاري فرانس گزارش. 27

https://www.reuters.com/article/us‐france‐protests‐security/bill‐targeting‐yellow‐vest‐hooligans‐ignites‐
french‐freedom‐debate‐idUSKCN1PP1Z9 
https://fa.euronews.com/2019/02/02/france‐yellow‐vest‐act‐xii‐to‐support‐wounded‐left‐several‐
wounded 
https://www.france24.com/en/20190201‐french‐court‐refuses‐ban‐police‐weapons‐lbd‐yellow‐vest‐
injuries 
٢٨. Dunja Mijatovic 
٢٩. Laurent Nunez 
٣٠. Jacques Toubon 
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، در خصوص 1397 ماهبهمن 12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -2
هاي چادري، مستقر ساكن اردوگاه جويپناههاي ها تن از ايرانيده ازجمله، جويانپناهوضعيت ناگوار 

 نكات مطرح شده اين. هاها و ماهمدت هفتهبراي  –شهر بندري كَلِه  –در سواحل شمال فرانسه 
  : گزارش عبارتند از

ها و يا ها، كشتيقايق اين منطقه براي عبور غيرقانوني از كانال مانش، به كمك جويانپناهتالش  الف)
ب، به آآن با مخاطرات جدي، همچون فرو افتادن در  ها و احتمال مواجهههاي سوار بر كشتيكاميون

 هاي اين كانال؛ها و غرق شدن در آبدن قايقعلت واژگون ش

  هاي بهداشتي؛اشاره به بيمار شدن متداوم كودكان، به دليل سرماي شديد و فقدان امكانات و سرويس ب)
مودن با نيي از موافقت با امتناع ورزيدن كشورهاي اروپا جويانپناهاين  اشاره به احتمال مواجهه ج)

رو شدن با بههاي اين منطقه و روشان در جنگلر نتيجه، سرگردان ماندنها و ددرخواست پناهندگي آن
 مخاطرات ناگوار آن؛

از رفتن به مدرسه و  جوپناهاشاره به اوضاع نابسامان امنيتي اين منطقه و همچنين بازماندن كودكان  د)
 .31تحصيل

 

 

                                                            
  يوز. قابل بازيابي در لينك:. گزارش شبكه خبري يورون31

 https://fa.euronews.com/2019/02/01/exclusive‐iranian‐refugee‐in‐calais‐to‐euronews‐at‐least‐take‐our‐
children?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=exclusive‐iranian‐refugee‐in‐calais‐to‐euronews‐
at‐least‐take‐our‐children&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%3D 


