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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*

ز ، در خصوص ابرا1397ماه بهمن 25شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -1
ين گزارش ا مهم. نكات متحدهتاياالاز سوي » هاي قاتلربات«نگراني در مورد تسريع برنامه توليد 

  عبارتند از: 

هاي سريع برنامه توليد سيستمت جهتگذاري واشنگتن درباره احتمال سرمايهها افزايش نگراني الف)
ر پي د -ان ، بدون دخالت انسگزينش و مورد حمله قرار دادن اهداف – انسان فاقد كنترلتسليحاتي 

  ؛هوش مصنوعي زمينه وزارت دفاع آمريكا در سند راهبرديانتشار 
له كاهش هاي سودمند استفاده از اين فناوري، در اغلب موارد، از جماشاره به مطرح شدن قابليت ب)

سپردن حال تأكيد بر لزوم به خاطر كارگيري هوش مصنوعي و درعينخطر تلفات غيرنظاميان، با به
  آميز؛هاي اين فناوري و به همراه داشتن پيامدهاي بالقوه فاجعهطيف گسترده كارايي

                                                            
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rightsدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( .1

(OHCHR) يست مانيتور (تحليلي ميدل ا –)؛ سايت خبريMiddle East Monitor  (MEMO)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty 

International بان حقوق بشر (ديده)؛Human Rights Watch) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeera) ؛ سايت شوراي اروپا(Council 

of  Europe) ؛ روزنامه اورگان اليو(Oregonian/OregonLiveاس ()؛ شبكه خبري سي.بي.CBS  News ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(
)BBC.Comخبرگزاري اسوشيتدپرس ( )؛Associated Pressشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronews) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson 

Reuters  Foundation) ؛ روزنامه ديلي ميل(Daily Mail) ؛ روزنامه گاردين(The Guardian) و شبكه خبري اسكاي نيوز (Sky 

News.(  
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، آمريكا متحدهتاياالسياست كنوني ها با اشاره به آشكار نبودن چگونگي سازگاري اين سامانه ج)
  ؛»هاسالح كاربرد استفاده از سطح مناسبي از كنترل انساني بر« مبتني بر تعهد به

هاي سالح كارگيريهاي حقوق بشري در خصوص بههاي گسترده سازمانه به ابراز نگرانياشار د)
راي رات آن بمخاط ، به لحاظ اخالقي، قانوني و فني، همچنين با توجه بهمستقل از كنترل انساني كامالً
تل را متوقف هاي قاربات«كارزار اندازي ، راهروازاينو  تسليحات اشاعهالمللي و امنيت بينهاي عرصه
 ميالدي؛ 2013از سال » كنيد

، از هاي تسليحاتي مستقل و مهلكسيستماشاره به آغاز شدن گفتگوهاي ديپلماتيك در خصوص  ه)
ن شرفت در اي، تأكيد بر ممانعت به عمل آمدن از حصول پيحالدرعينپايان سال گذشته ميالدي و 

  ن به اين گفتگوها؛پيوست زمينه، با توجه به امتناع آمريكا و روسيه از
عمومي با  هايمخالفتدر اين زمينه، مبني بر افزايش  كشور 26از انجام شده نظرسنجي اشاره به  و)

ها براي ممانعت به عمل آوردن از اشاعه اين و لزوم اقدام دولتانساني فاقد كنترل هاي سالح
  ؛2تسليحات

  
، در خصوص 1397ماه بهمن 23شنبه سه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز -2

ها از هاي مهاجر غيرقانوني از دولت دانلد ترامپ، به دليل جدا كردن آنشكايت برخي از خانواده
   . نكات قابل توجه در اين گزارش عبارتند از:يكديگر

دريافت  منظورخانواده مهاجر جدا شده از يكديگر عليه دولت آمريكا، به 8اقامه دعوا از سوي  الف)
دادن  ميليون دالري، با توجه به متهم شدن مأموران مهاجرتي به مورد استهزاء قرار 3هاي غرامت
  ها؛هاي رواني جدي به آنشان و وارد آوردن آسيبكودكان

در سال  خانواده از يكديگر، 2000بيش از  ياشاره به اذعان دولت ترامپ به جدا كردن اعضا ب)
  ي سياست تحمل صفر؛اجرااي گذشته ميالدي و در راست

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده .2

https://www.hrw.org/news/2019/02/14/deadly‐us‐applications‐artificial‐intelligence 
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ها از حق شكايت و دريافت ها مبني بر برخورداري آناشاره به اظهارات وكيل مدافع اين خانواده ج)
توجيه از سوي رحمانه و غيرقابلشدت بيهاي بهخسارات الزم در اين زمينه، با توجه به اعمال سياست

  ها؛دولت عليه آن
هاي امنيت داخلي و بهداشت و خدمات انساني و يات به وزارتخانهاشاره به تسليم كردن اين شكا د)

  ؛3ماهه از سوي اين نهادها براي پاسخگويي به اين موارد 6در اختيار داشتن فرصت 
  
ماه بهمن 19تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز جمعه  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -3

ج مي مناقشه برانگيز خليظامتحده از زندان ناياالت ، در خصوص احتمال استفاده مقامات1397
وريستي جويان دستگيرشده به ظن عضويت در گروه ترمو، در كوبا، براي زنداني كردن ستيزهگوانتانا

ه ن گزارش بايكر موارد قابل ذ. داعش، با توجه به اقدام واشنگتن به خارج كردن نيروهاي خود از سوريه
   باشد:شرح زير مي

ون مظن 1000ناپذير بودن نگهداري از حدود شدار كشورهاي متحد آمريكا، در خصوص امكانه الف)
متحده از سوريه و پيشنهاد وزارت خارجه نشيني نيروهاي اياالتعضويت در گروه داعش، پس از عقب

ه بارزينه مكاري مهم و مؤثر در زمراه« –اين كشور در خصوص انتقال اين مظنونان به زندان گوانتانامو 
  ؛»با تروريسم، بر مبناي قانون حبس مناقشات مسلحانه

اشاره به متفاوت بودن رويكرد دانلد ترامپ در قبال اين زندان، در قياس با باراك اوباما،  ب)
هاي وي در راستاي تعطيل كردن گوانتانامو براي هميشه، همچنين جمهوري سابق آمريكا و تالشرئيس
ها: گفتني است كه زماني كه اوباما كاخ هاي امنيتي آني كنگره و دغدغههاشدن وي با مخالفتمواجه

تن در اين ندامتگاه نظامي، زنداني بودند و دانلد ترامپ، تنها پس از گذشت  41، كردسفيد را ترك 

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .3

https://www.apnews.com/ff8fba85ecf14dfbae5d0f70cf927353 
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مدت كوتاهي از ورود خود به كاخ سفيد، فرمان اجرايي اوباما در خصوص بستن دائمي اين زندان را 
  لغو نمود؛

 متحده، به دليل تداوم بخشيدن بهها و نهادهاي حقوق بشري از اياالتاشاره به انتقادات سازمان )ج
 –ان هاي دريافتي در خصوص اعمال شكنجه عليه زندانياستفاده از اين زندان، با توجه به گزارش

  ها بدون تفهيم اتهام؛و حبس آن –ميالدي  2014گزارش مجلس سناي آمريكا در سال 
هاي ديگر كشورها، براي استرداد شهروندان متحده از دولتشاره به درخواست مكرر دولت اياالتا د)

  ؛4مظنون به همكاري با داعش و پايبندي واشنگتن به اين اقدام
 انلدد، 1397ماه بهمن 28روز يكشنبه ، در شبكه خبري بي.بي.سيه) اين در حالي است كه به گزارش 

 هصدها عضو گروا تاست خواسته  متحدهاياالتمتحدان اروپايي ساير ترامپ، از بريتانيا، فرانسه و 
و  ازگردانندببه كشورهايشان  ،اندرا كه شهروند اين كشورها هستند و در سوريه اسير شده داعش

ريكا ها اين كار را نكنند، آماروپايي چنانچهكه است  يتي هشدار دادهئآقاي ترامپ در تو .محاكمه كنند
خواهد شاهد اين باشد كه اين افراد در تمام كه نمي او گفته .شود اين پيكارجويان را آزاد كندمجبور مي

  ؛».رود به آن برگردندجايي كه انتظار مي«اروپا پخش شوند، 
  

، در خصوص اقامه 1397ماه بهمن 19عه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز جم -4
 .ين شهراپوست هدف قرار گرفته از سوي پليس آتالنتا، عليه مقامات دعواي خانواده يك نوجوان سياه

  مبني بر:

دف هبا توجه به  ساله، از پليس شهر آتالنتا، 18ميليون دالري خانواده دتريك گريفين،  5شكايت  الف)
ي ز خودروهاپوست، به دليل ادعايي اقدام به سرقت يكي ان نوجوان سياهقرار دادن و به قتل رساندن اي

  شخصي پليس؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –ايت خبري سگزارش  .4

 https://www.middleeastmonitor.com/20190208‐us‐eyeing‐guantanamo‐for‐daesh‐detainees‐report 
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، در ند وياشاره به اظهارات مادر نوجوان مقتول، مبني بر لزوم اقدام پليس به دستگيري فرز ب)
ن به ك كردصورت ارتكاب او به عمل خالف قانون و تأكيد بر عدم نياز مأمور پليس مربوطه به شلي

ودرو از پوست، با توجه به مسلح نبودن وي و همچنين با توجه به برخورداري اين خجوان سياهاين نو
  ياب؛تجهيزات مكان

چنيني اين ناشاره به اظهارات وكيل خانواده گريفين، مبني بر ضروري نبودن هدف قرار دادن اي ج)
  ر بدن وي؛دود هاي سالح خنوجوان، با توجه به اقدام مأمور پليس به خالي كردن گلوله

ه بوار شدن پوست به ساشاره به اظهارات اداره بازپرسي ايالت جورجيا، مبني بر اقدام نوجوان سياه د)
ودرو، رقت خاين خودرو در ايستگاه پمپ بنزين، شليك كردن پليس به وي، به هنگام تالش او براي س

  روي ديگر و كشته شدن اين نوجوان؛برخورد اين خودرو به دو خود
نفر در  998كم پست، مبني بر كشته شدن دستاشاره به آمار ارائه شده از سوي روزنامه واشنگتن ه)

تن از  78كم ميالدي، توسط مأموران پليس و استفاده مأموران قانون از سالح عليه دست 2018سال 
ي حقوق هامردم آمريكا، در سال جاري ميالدي، تاكنون، همچنين اشاره به اعتراضات گسترده جنبش

هاي متحده، با توجه به آمار نامتناسب كشته شدن آمريكاييهاي اخير، در سراسر اياالتمدني در سال
  ؛5آفريقايي تبار توسط نيروهاي پليس

  
، در خصوص 1397ماه بهمن 18شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -5

اده متحده، براي لزوم خاتمه دادن به استفره اياالتهاي كنگدرخواست جدي رياست يكي از كميته
كن ان و بيماران سابراي سالمند – بخشآرام –ي شيپرضد رواننامناسب و بيش از اندازه از داروهاي 

  ت: اس ريزصورت خالصه به شرح به گزارش نيمهم ا يمحورها .هاآسايشگاه
   

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 5

 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/relatives‐sue‐atlanta‐city‐police‐officer‐killed‐black‐teen‐

190208170900906.���� 
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ها و از سوي ريچارد نيل، نماينده دموكرات از ايالت ماساچوست و رئيس كميته روش نامهارسال  الف)
متحده، هاي درمان و سالمت در اياالتدهنده بيمهههاي خانه نمايندگان آمريكا، خطاب به مراكز ارائابزار

، مبني بر مورد انتقاد شديد قرار دادن اين مراكز، به دليل بحراني خواندن »7و مديكِيد 6مديكِر«موسوم به 
ها، در زمينه استفاده نامناسب از داروها و همچنين گريز اين مراكز از آمده از آسايشگاههاي به دستداده

  دليل عدم رعايت قوانين جاري در اين خصوص؛ مجازات، به
نتشر شده م گزارشعنوان يكي از مباحث حقوق بشري، با توجه به زا، بهاشاره به اين معضل بحران ب)

درماني هاي روانميالدي، در زمينه استفاده نامناسب از دارو 2018بان حقوق بشر در سال از سوي ديده
  شان؛ادن اعضاء خانوادهدان قرار ها بدون در جريبراي افراد سالمند و يا تجويز دارو براي آن

ابطه با رمقررات فدرال، در ه قوانين و هاي درماني بتأكيد بر لزوم پايبندي مراكز خدمات بيمه ج)
ها و هاي افراد ساكن آسايشگاهبخش، ضرورت در جريان قرار دادن اعضاء خانوادههاي آرامتجويز دارو

شان از پذيرش شيوه درماني مزبور و همچنين لزوم ها در صورت امتناعاحترام گذاردن به حق آن
 ت الزم بهبراي ارائه خدما ام كاركنان كافيها به استخدحصول اطمينان دولت از اقدام اين آسايشگاه

  تمامي بيماران و سالمندان؛
  
، در خصوص قطع 1397 ماهبهمن 16شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -6

نكات قابل  .وكلينرقم خوردن شرايطي غيرانساني براي زندانيان زندان متروپليتن نيويورك، در بر وبرق 
   اين گزارش عبارتند از: توجه در

اقامه دعواي كانون وكالي مدافع فدرال نيويورك، به دادگاه فدرال بروكلين، در زمينه اختالالت متعدد  الف)
و  1397 ماهبهمن 7سوزي؛ در روز يكشنبه پديد آمده در اين زندان پس از قطع برق ناشي از وقوع آتش

مجهز بودن مأموران زندان به لباس و تجهيزات كافي براي مقابله انجاميدن آن به بحراني انساني، با توجه به 
  با سرماي بسيار شديد هوا و در عوض، فقدان پوشش مناسب و يا امكانات الزم براي زندانيان؛

                                                            
 يرا برا يدرمان مهيب يو دسترس شوديم تيريمد 1965 سال متحده از االتياست كه توسط دولت فدرال ا ياجتماع مهيب يبرنامه مل ركِيمد. 6

   .كنديم نيتضم زياليمشكل د يافراد دارا زيو ن يناتوان يتر داراسال و افراد جوان 65 يباالشهروندان آمريكايي 
  ها و افراد با منابع و درآمد كم است.خانواده يبرا كايآمر يبرنامه بهداشت ديكِيمد. 7
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هاي متعدد از رغم دريافت گزارشناپذير بودن مالقات وكالي مدافع با زندانيان، بهاشاره به امكان ب)
 همچنين نبود گرمايي، آب گرم و برق، وسايلال، مبني بر فقدان يا كمبود شديد داخل اين زندان فدر

و  سويكدسترسي به خدمات پزشكي و درماني، تلفن، تلويزيون، رايانه و امكانات ديگر، از 
هاي مخصوص، به دليل وجود دود و يا هايي در خصوص مجهز بودن مأموران زندان به ماسكگزارش

  زندان و عدم برخورداري زندانيان از اين تجهيزات؛ گازهاي سمي در هواي
د آب و غييرات شديزندان متروپليتن نيويورك با اين شرايط، به دليل بروز ت شدنمواجهاشاره به  ج)

هوا  هاي يخي و كاهش يافتن ناگهاني دماي، پس از بارش بارانمتحدهاياالتهوايي در سواحل شرقي 
  درجه؛ 18به منهاي 

ه ناكارآمدي بزنداني، با توجه  1600ه اقدام مقامات زندان به نقض حقوق اساسي بيش از اشاره ب د)
ها از تمامي آنها در فراهم آوردن امكانات مناسب با اين شرايط بحراني، همچنين محروم كردن آن

ط شان و انجاميدن اين شرايط به تجمع اعتراضي زندانيان پس از تحمل اين شرايهاي حقوقيمالقات
  دشوار براي يك هفته؛

كننده گمراه وهاي نادرست اشاره به متهم شدن دولت فدرال از سوي اين شكواييه حقوقي، به ارائه بيانيه ه)
به  ها و عموم مردم در خصوص شرايط پيش روي زندانيان و عدم پاسخگويي مأموران زندانبه دادگاه

  م در مورد اين شرايط ناخوشايند؛طالعات الزهاي وكالي مدافع جهت دستيابي به اتالش
اي مختصر، مبني بر تناقض شرايط اين زندان با اشاره به اقدام فرماندار نيويورك به صدور بيانيه و)

  ؛8درنگ به آندادن سريع و بي سروسامانو درخواست براي  متحدهاياالتقوانين اساسي 
  

                                                            
  . گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:8

 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/freeze‐york‐inmates‐spent‐days‐heat‐power‐

190204160401829.���� 
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، در خصوص به 1397ماه بهمن 15به وشنبان حقوق بشر، در روز دانتشار گزارش از سوي ديده -7
عنوان متحده، از زمان روي كار آمدن دانلد ترامپ، بهمخاطره افتادن حق سالمت در اياالت

   اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت. جمهور اين كشوررئيس

 و هاي اصلي و كليدي قانون بيمه سالمت همگانيمورد حمله قرار گرفتن بسياري از مؤلفه الف)
، ذشدهاتخادامات عدم موفقيت اق رغمبهكاهش يافتن تعداد شهروندان آمريكايي تحت پوشش اين بيمه، 

  از سوي دولت در راستاي لغو كامل آن؛
يش ز جمله افزااز سوي دانلد ترامپ در اين زمينه، ا اتخاذشدههاي اشاره به برخي از سياست ب)

اردي خورداري از مزاياي بيمه، از جمله موشروط الزم براي پذيرش صالحيت شهروندان جهت بر
دوده رش محچون اشتغال و آزمايش اعتياد، به مخاطره افكندن سالمت دگرباشان جنسي، از طريق گست

براي  يضضد تبعهاي مذهبي و اخالقي براي مراكز درماني و امتناع ورزيدن از اعمال الزامات معافيت
روري شت بابه خدمات درماني مربوط به سالمت و بهدا افراد تراجنسيتي، محدود كردن دسترسي زنان

 ها تن از افرادهاي مربوط به تنظيم خانواده، همچنين، كاهش دسترسي ميليونو كاهش و يا قطع بودجه
هاي تسياس هاي دارويي، از طريق تحديد حوزه بيمه سالمت همگاني و در عوض اتخاذمعتاد به درمان

  تنبيهي در اين زمينه؛
، از جمله دو كودك، هنگام قرار داشتن تحت نظارت و در جويانپناهتن از  22ره به مرگ اشا ج)

هاي اداره امور گمركي و مهاجرت آمريكا، ضمن تأكيد بر سابقه داشتن اين موارد در زمان بازداشتگاه
جام ، به دليل فراهم نبودن امكانات مناسب درماني و پزشكي و عدم اناوباماجمهوري باراك رياست

اقدامات الزم در اين زمينه از سوي دانلد ترامپ، با توجه به اهميت قائل نشدن وي براي ضرورت حق 
 .9برخورداري شهروندان از سالمت

  

  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 9

 https://www.hrw.org/news/2019/02/04/us‐right‐health‐peril 
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  متحده آمريكا و كانادااياالت*

، در خصوص ناپديد 1397بهمن  20، در روز شنبه 10انتشار گزارش از سوي روزنامه اورگان اليو -
ايالت در آمريكا، از جمله ايالت اورگان و  8كم اهل عربستان سعودي از دستشدن دانشجويان 
قابل توجه در اين گزارش  موارد .شان با اتهامات كيفري جديرغم مواجه بودنهمچنين كانادا، به

      عبارتند از:

يالت ري در امورد از گريز دانشجويان سعودي از دستگاه قضايي و كيف 5بر مال شدن تاكنون  الف)
هاي اوهايو، مونتانا، اوكالهما، پنسيلوانيا، يوتا، واشنگتن مواردي مشابه در ايالت اورگان، همچنين يافتن

رغم متهم شدن ، از نواحي شرقي كانادا، به11و ويسكانسين و دو مورد نيز در استان نووا اسكاتيا
  دانشجويان به تعرض جنسي و ديگر جرائم كيفري؛

ش از ي، پيكار شده در ايالت اورگان، از جمله ناپديد شدن شهروندان سعوداشاره به موارد آش ب)
ها با جلسه محاكمه در دادگاه و يا به پايان رساندن دوران حبس خود، شامل دو مورد شدن آنمواجه

نگاري كودكان در رايانه شخصي هاي هرزهمتهم به تجاوز جنسي، يك مورد متهم به برخورداري از فايل
  دادي نيز به اتهام گريز از محل تصادم خودرو؛خود و تع

چنيني به مردان جوان دانشجوي در گريزي اينهاي قانوناشاره به اختصاص داشتن تمامي پرونده ج)
ودي: حال تحصيل در كالج دولتي و يا دانشگاه اورگان و تحت حمايت مالي حكومت عربستان سع

هاي هاي حقوقي و وثيقهمامي هزينهتهاي ياد شده، كم چهار مورد از پروندهگفتني است كه در دست
هاي خود را به مقامات تن از اين افراد پاسپورت 3مالي از سوي دولت اين كشور پرداخت شده است. 

  اند؛و بقيه به عربستان بازگشته قضايي تحويل داده
ار تحقيق قر ومورد بررسي  متحده، بهاشاره به اقدام نمايندگان ايالت اورگان در مجلس سناي اياالت د)

  اين زمينه، تا آشكار شدن نتايج؛ دادن اين جريان در كنگره و تداوم تحقيقات در
                                                            

١٠. Oregonian/OregonLive 
١١. Nova Scotia 
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رغم گفتني است كه موارد مشابهي نيز در كانادا به وقوع پيوسته كه در آن دانشجويان سعودي، به ه)
ها و دف، با كمكمواجه بودن با اتهاماتي چون حمله و تعرض جنسي، قتل و گريز از محل تصا

  .12اندهاي سفارت عربستان در اين كشور، از محل تحصيل خود گريخته و به عربستان بازگشتهحمايت
  

  انگليس*

، در خصوص درخواست 1397ماه بهمن 24انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  - 1
اي تبار به مباوهان زيقف ساختن روند اخراج شهروندنمايندگان پارلمان بريتانيا از دولت اين كشور، براي متو

ين امهم  محورهاي .كشورشان، با توجه به عاري بودن اين كشور از هرگونه مباني و اصول حقوق بشري
  : باشدبه شرح زير مي گزارش

تن  ودر اخراج دستو اظهارات برخي از نمايندگان پارلمان بريتانيا در زمينه لزوم به تعليق درآمدن الف)
 هاي پناهندگياي تبار به كشورشان، به دليل مورد پذيرش واقع نشدن درخواستاز شهروندان زيمباوه

جمهور اين كشور آفريقايي به سركوب، هاي رسيده مبني بر اقدام رئيسها و با توجه به گزارشآن
  ويژه مخالفان خود؛دستگيري و شكنجه مردم، به

جمهور جديد سرفتن وزارت كشور بريتانيا، به دليل همكاري با رئياشاره به مورد انتقاد قرار گ ب)
حال، اينجويان مورد پذيرش واقع نشده از سوي دولت انگليس و بازيمبابوه، در زمينه استرداد پناه

  ساكن اين كشور براي مدت بيش از يك دهه؛
به انگليس در  -13كاچيويكتور موجا –اشاره به وارد شدن يكي از اين شهروندان اهل زيمبابوه  ج)

ميالدي و اقدام مقامات زيمبابوه به صدور حكم براي دستگيري وي، به دليل انتشار  2003سال 
  آميز در زمينه انتخاب مجدد رابرت موگابه؛اظهارات انتقاد

                                                            
  گزارش روزنامه اورگان اليو. قابل بازيابي در لينك:. 12

 https://expo.oregonlive.com/news/g66l‐2019/02/4��6�9�1��2906/���-just‐oregon‐saudi‐students‐in‐at‐
least‐8‐states‐canada‐vanish‐while‐facing‐criminal‐charges.html 
١٣. Victor Mujakachi 
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جو، با توجه به ماهه براي اين پناه 3كردن دولت بريتانيا با در نظر گرفتن فرصت اشاره به موافقت د)
و  تن از مردم 7500هاي نمايندگان پارلمان و همچنين طومار به امضاء رسيده از سوي خواستدر

برد و جو همچنان در حبس به سر ميفعاالن مدني و حقوق بشري: اين در حالي است كه اين پناه
  مه نيافته است؛ها براي آزاد كردن آن خاتاقدامات و تالش

به نمايندگان مجلس اعيان، مبني بر اقدام دولت بريتانيا به  اشاره به پاسخ وزارت كشور انگليس ه)
ي قانون و حقوق بشر، در راستاي ارتقاء برگزاري اجرادرخواست از دولت زيمبابوه، براي پايبندي به 

المللي حقوق بشر، ميالدي و قانون بين 2013انتخابات آزاد و عادالنه، تحت حمايت قانون اساسي سال 
جويان مورد پذيرش قرار نگرفته از سوي اقدام وزارت كشور به تنها، بازگرداندن پناههمچنين اشاره به 
هاي پناهندگي از اين حال، تأكيد بر مورد بررسي دقيق قرار دادن تمامي درخواستبريتانيا و درعين

  ؛14المللي انگليسجو و همچنين مطابق با تعهدات بينكشور، با توجه به امتيازات فرد پناه
  
، در خصوص 1397ماه بهمن 19انتشار گزارش از سوي شبكه خبري اسكاي نيوز، در روز جمعه  -2

رش مهم اين گزا موارد .هاي استيجاريدرصدي فقر در ميان كودكان انگليسيِ ساكن خانه 70افزايش 
     عبارتند از:

در فقر به سر  ، مبني بر15انتشار نتيجه پژوهشي جديد، انجام شده توسط فدراسيون مسكن ملي الف)
رغم شاغل بودن هاي استيجاري بخش خصوصي، بهبردن بيش از يك ميليون تن از كودكان ساكن خانه

  شان؛خانواده يسوم از اعضادو
هاي استيجاري دولتي، برشمردن عواملي چون، باال بودن بهاي امالك و كمبود شديد مسكن ب)
هاي استيجاري ارائه داده شده از سكني گزيدن در خانهها به عنوان داليل عمده ناگزير شدن خانوادهبه

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 14

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2019/feb/13/uk‐urged‐to‐stop‐deportations‐to‐zimbabwe 
١٥. National Housing Federation (NHF) 
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شان در پرداخت ها به سوي فقر، با توجه به عدم توانايين آنسوي بخش خصوصي و سوق داد
  بهاي منازل خود؛اجاره

اندن خو» آورشرم«اشاره به اظهارات كيت هندرسون، مدير اجرايي فدراسيون مسكن ملي، مبني بر  ج)
ريق ساخت طهاي اضطراري در اين زمينه، از است از دولت بريتانيا براي ارائه حمايتاين آمار و درخو

آمدن  هاي دولتي بيشتر و نجات كودكان اين كشور از فقر مطلق، ضمن ابراز تأسف از به شمارمسكن
حال، عدم توانايي بسياري از مثابه يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان و درعينانگليس، به

  قرون به صرفه براي فرزندان خود؛هاي آن جهت تهيه مسكني امن و مخانواده
منظور فائق آمدن بر اين بحران: اين هزار مسكن از سوي دولت، به 90اشاره به لزوم ساخت ساالنه  د)

  ؛16خانه دولتي در بريتانيا ساخته شده است 6463در حالي است كه در سال گذشته تنها، 
  
الملل، در دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بين انتشار بيانيه از سوي -3

، در خصوص لزوم اقدام دولت بريتانيا، به 1397 ماهبهمن 17و  16شنبه و چهارشنبه هاي سهروز
گيري نامتناسب از قوانين امنيتي، جهت محكوم كردن گروهي از فعاالن حقوق بشر، متوقف ساختن بهره

  : عبارتند از بيانيهنكات مطرح شده اين . »1518 17ستَنستِدا«موسوم به 

 مرتبط با وكارگيري قوانين امنيتي درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت انگليس، براي عدم به الف)
هاي جوي سياسي و منتقدان سياستمورد پيگرد قانوني قرار دادن معترضان مسالمت منظوربهتروريسم، 

به  - ن ز 9مرد و  6 - » 15استَنستِد «كوميت گروهي از فعاالن حقوق بشر، موسوم به حكومتي، پس از مح
ميالدي، در ممانعت به عمل  2017ها، در ماه مارس سال آميز آنتحمل حبس ابد، به دليل اقدام مسالمت

ن، از طريق جوي اهل كشورهاي غنا، نيجريه و سيرالئوپناه 60ها) غيرقانوني آوردن از اخراج (به ادعاي آن
  جويان و جلوگيري از پرواز آن؛بستن خود به چرخ جلوي هواپيماي حامل اين پناه

                                                            
  گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز. قابل بازيابي در لينك:. 16

 https://news.sky.com/story/disgraceful‐figures‐reveal‐soaring‐rate‐of‐child‐poverty‐in‐privately‐rented‐
homes‐11631131 

  هاي لندندگاهنام يكي از فرو. 17
١٨. Stansted 15 
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وق وه از حقين گراابراز نگراني كارشناسان سازمان ملل از تفهيم اتهامات نامتناسب، براي استفاده  ب)
، بيان آميز و غيرخشونت آميز و آزاديخود در زمينه آزادي برگزاري و مشاركت در تجمعات صلح

چنيني، در يناگيري از اتهامات همچنين تأكيد اين نهاد سازمان ملل بر تالش مقامات بريتانيا جهت بهره
فاع از آميز جهت دراستاي بازداشتن ديگر مدافعان و فعاالن مدني از اتخاذ اقدامات مشابه مسالمت

  جويان؛ويژه حقوق پناهحقوق بشر، به
هاي الزم جهت حصول اطمينان از محروم درخواست از دولت انگليس براي اتخاذ تمامي گام ج)

ضايي و قهاي خود در زمينه برخورداري از فرآيندهاي نشدن خودسرانه افراد جامعه از حقوق و آزادي
و  بيانطرف، همچنين حقوق خود در زمينه آزادي عقيده و حقوقي عادالنه و دادگاهي مستقل و بي

  آميز؛برگزاري تجمعات صلح
هاي حقوق هاي نهاد حقوق بشري سازمان ملل و ديگر سازمانگفتني است كه پس از درخواست د)

نفر به تحمل حبس را  15الملل، سرانجام قاضي دادگاه حكم محكوميت اين بشري، همچون عفو بين
تن ديگر حكم حبس  3ي و تن از اين افراد حكم انجام خدمات اجتماع 12لغو نمود. بر اين اساس 

  .19تعليقي دريافت كردند
  

  فرانسه*

، در خصوص مجازات  1397ماه بهمن 27انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز شنبه  -1
 ده از سويهاي به كار گرفته شيكي از مقامات ارشد نيروي نظامي فرانسه، به دليل انتقاد از تاكتيك

  ز:انكات قابل توجه در اين گزارش عبارتند  .ا داعش در سوريهكشورهاي غربي در مقابله ب

                                                            
  هاي: الملل. قابل بازيابي در لينكبيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بين .19

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24141&LangID=E 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/when‐solidarity‐like‐that‐shown‐by‐stansted‐15-
becomes‐a‐crime/ 
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 - اي فرانسه ، فرمانده يگان توپخانه20رژي لگريه –اظهارات انتقادآميز شديد سرهنگ فرانسوا  الف)
هاي ائتالف ضدداعش به رهبري در زمينه روش - هاي كرد سوري موظف به حمايت از گروه

آخرين پايگاه داعش در  -ودن اين گروه تروريستي در هجين متحده، در راستاي مغلوب نماياالت
روي خود و منجر شدن  با توجه به، متمركز بودن اقدامات ائتالف بر تحديد مخاطرات پيش –سوريه 

  اين راهبرد به افزايش قابل توجه كشتار غيرنظاميان و گسترش ميزان تخريب؛
، مبني بر اقدام نيروهاي 21انسوي، در نشريه دفاع ملياي از سوي اين فرمانده فراشاره به چاپ مقاله ب)

توجيه مدت زمان مناقشه با امتناع ورزيدن از ورود به جنگ زميني و منجر  ائتالف به افزايش غيرقابل
رغم كسب پيروزي در ها، بهشدن اين تاكتيك به باال رفتن ميزان تلفات و تخريب گسترده زيرساخت

  ها؛هجين از سوي اين نيرو
دم به ع تأكيد اين فرمانده فرانسوي بر پيروز نشدن نيروهاي ائتالف در اين جنگ، با توجه )ج

  دي مناسب؛ايانه و پايدار و راهبرگرها از سياستي واقعبرخورداري آن
اشاره به ابراز ناخشنودي مقامات فرانسه از انتشار اين مقاله، تنها چند ساعت پيش از اعالم پيروزي  د)

سايت نشريه دفاع ملي رو اقدام به حذف متن آن از روي وبالف عليه گروه داعش و ازايننيروهاي ائت
  ؛22و در نظر گرفتن مجازات براي نگارنده آن

  
ماه بهمن 25شنبه صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج -2

 شديد ان ملل به محكوم كردن اعمال محدوديت، در خصوص اقدام گروهي از كارشناسان سازم1397
   باشد:به شرح زير مي بيانيهاين موارد قابل ذكر . عليه حقوق معترضان فرانسوي

هاي اظهارات گروهي از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، شامل رئيس گروه كاري بازداشت الف)
حقوق بشر و گزارشگر ويژه سازمان خودسرانه، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه وضعيت مدافعان 

                                                            
٢٠. Colonel Francois‐Regis Legrier 
٢١. National Defence Review 

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: .22
 https://www.reuters.com/article/us‐germany‐security‐france‐syria/top‐french‐officer‐raps‐wests‐tactics‐
against‐is‐in‐syria‐faces‐punishment‐idUSKCN1Q50LZ 
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آميز، مبني بر ايجاد محدوديت نامتناسب عليه حق ملل در زمينه آزادي برگزاري تجمعات مسالمت
اعتراض در فرانسه، در خالل تظاهرات جليقه زردها و لزوم اقدام مقامات اين كشور به بازانديشي در 

هاي اطمينان از تحقق يافتن آزاديي قانون و حصول اجراهاي خود در راستاي خصوص سياست
  اساسي شهروندان؛

در  هاي متعدد در خصوص وارد آمدن اتهامات جدي به مأموران قانون،اشاره به دريافت گزارش ب)
ميالدي  2018سال  گرايانه از زور، از زمان آغاز اين تظاهرات اعتراضي در ماه نوامبرزمينه استفاده افراط

تفاده قرار تن از شهروندان اين كشور، به دليل مورد اس 1700ت بيش از و منجر شدن آن به مجروحي
، »فلش بال«هاي پالستيكي يا ها و گلوله، همچون نارنجك»غيرمهلك«هاي به اصطالح گرفتن سالح

  ها و مصادره اموال معترضان؛ها، تجسسها، بازداشتهمچنين موارد بسيار متعددي از دستگيري
 وها در تظاهرات ترام گذاردن به و حمايت كردن از معترضان و حقوق آنتأكيد بر لزوم اح ج)

ها ن آنآميز، از سوي مأموران پليس و قانون فرانسه، عالوه بر ضرورت حصول اطميناتجمعات مسالمت
  از برقراري نظم و امنيت عمومي؛

، »23ضد خرابكاري«به  اليحه قانوني موسومابراز نگراني عميق اين كارشناسان از به تصويب رسيدن  د)
مبتني بر (به ادعاي موافقان آن) ممانعت به عمل آوردن از بروز خشونت در تظاهرات و مجازات كردن 

نبودن برخي از بندهاي اين قانون با ميثاق  راستاهممرتكبان اعمال خالف و منافي قانون، با توجه به 
همچنين با نگاه  –آيد آن به شمار مي ياكه فرانسه يكي از اعض - 24المللي حقوق مدني و سياسيبين

هاي شديد از سوي قانون مزبور بر حق آزادي برگزاري و مشاركت در تجمعات به اعمال محدوديت
خودسرانه و يا اقدام مأموران  صورتبهآميز و احتمال به كار گرفته شدن اين اختيارات قانوني مسالمت

  هاي جدي از آن؛استفادهءقانون به سو
درخواست كارشناسان سازمان ملل از مقامات دولت فرانسه جهت مورد بازبيني قرار دادن  ه)

هايي جهت انجام گفتگو و ها به گشايش راهي قانون و ترغيب آناجراهاي خود در عرصه سياست
                                                            

٢٣. “Anti‐Casseurs” (Anti‐Hooligan) Bill  
٢٤. International Covenant on Civil and Political Rights 
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هاي اجتماعي در ها و به رسميت شناختن نقش مهم و مشروع جنبشتعامل باهدف كاهش تنش
  25؛حكومت

وز ردر ،  جليقه زرد نااز معترض تنها هزار ده، شبكه خبري بي.بي.سياست كه به گزارش  گفتني و)
ز س و برخي ديگر اچهاردهمين هفته پياپي تظاهراتي ضد دولتي در پاري، براي 1397 ماهبهمن 27شنبه 

آور از اشكاز گ تظاهرات كنندگانپليس براي متفرق كردن ر آن، كه د شهرهاي فرانسه برگزار كردند
نه شعارهاي يهودستيزانيز جمهوري فرانسه، امانوئل مكرون، رئيساين در حالي است كه  .استفاده كرد
  ؛را به شدت محكوم كردمعترضان گروهي از 

  
، در خصوص 1397 ماهبهمن 24انتشار گزارش از سوي سايت شوراي اروپا، در روز چهارشنبه  -3

با مقامات فرانسه در روزهاي  26،27جلسات برگزار شده توسط گروه كارشناسي اقدام عليه قاچاق انسان
هاي اضطراري اين گروه ي توصيهاجرا، در پاريس، در زمينه 1397ماه بهمن 23و  22شنبه دوشنبه و سه

با  -ميالدي  2017ماه مارس سال  انتشار يافته در -در رابطه با دومين گزارش آن در زمينه فرانسه 
مالحظه، در رابطه با اتخاذ سند سياسي ملي هاي جاري در زمينه بروز تأخيرهاي قابلتوجه به دغدغه

هاي دريافتي از سوي جامعه جديد، مبتني بر مبارزه با قاچاق انسان در اين كشور، همچنين گزارش
اوم در اقدامات اين كشور در راستاي مبارزه با هاي مستمر و متدمدني فرانسه، مبني بر وجود شكاف

هايي هاي جاري آن در مقولهمعضل قاچاق انسان و ضرورت مورد توجه قرار دادن اين امر در سياست
چون، حمايت از كودكان، مهاجرت و پناهندگي و درخواست مقامات پاريس براي طوالني كردن زمان 

انتشار يافته در ماه  - زاب، مبتني بر گزارش اين گروه هاي كميته احالزم جهت پاسخگويي به توصيه
  نكات قابل توجه در اين گزارش عبارتند از:. ميالدي 2018اكتبر سال 

  

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 25

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=E 
٢٦. Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) 

حاضر مسئول  يافته تحت لواي شوراي اروپا و كنوانسيون اقدام عليه قاچاق انسان و در حال كارشناس مستقل، تشكيل 15گروه متشكل از . 27
  كشور عضو آن. 47نظارت بر 
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كافي،  هاي جامعه مدني و برخوردار از بودجهاي ملي متشكل از سازمانلزوم معرفي كردن سامانه الف)
نظر از فك به قربانيان قاچاق انسان، صرجهت ارجاع دادن تمامي موارد مربوط به شناسايي و كم

  ها؛نبرداري قرار گرفتن آچگونگي مورد بهره
ز جمله اسال، لزوم ممانعت به عمل آوردن از قاچاق كودكان و شناسايي و حمايت از قربانيان خرد ب)

  اء خانواده خود؛سرپرست و يا جدا شده از اعضكودكان بي
  نسجم در رابطه با معضل قاچاق انسان؛لزوم ايجاد نظام آماري جامع و م ج)
اهدف بسان، لزوم ارتقاء بخشيدن شناسايي و انجام تحقيقات فعاالنه در زمينه موارد قاچاق ان د)

  كشي كاري؛بهره
  هاي بهبود و بازانديشي ومندي قربانيان اين معضل از دورهلزوم اطمينان يافتن از بهره ه)
كنوانسيون شوراي اروپا در زمينه  26ي مطابق با بند فريك ريغزامات ي الاجرالزوم اطمينان يافتن از  و)

  ؛28اقدام عليه قاچاق انسان
  
ماه بهمن 22 و دوشنبه 17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روزهاي چهارشنبه  -4

يژه قطع وهاي خشن پليس فرانسه با راهپيمايان و معترضان، به، در خصوص شدت يافتن برخورد1397
قه جلييي در جريان سيزدهمين راهپيماشدن دست يكي از معترضان از مچ به دليل انفجار نارنجك، 

صورت خالصه به گزارش نيمهم ا يمحورها. در نزديكي مجلس ملي فرانسه در مركز پاريس ،زردها
  ت: اس ريبه شرح ز

جراحت شديد  سوابق برخوردهاي خشن پليس ضد شورش فرانسه و منجر شدن آن به الف)
عترضان هاي پالستيكي از سوي مأموران پليس و نابينا شدن يكي از ممعترضان، از جمله شليك گلوله

  در راهپيمايي هفته دوازدهم؛

                                                            
  گزارش سايت شوراي اروپا. قابل بازيابي در لينك: .28

 https://www.coe.int/en/web/anti‐human‐trafficking/‐/greta‐holds‐talks‐with‐the‐french‐authorities 
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 ماهبهمن 22روز دوشنبه  ، درگروهي از وكالي سرشناس فرانسوياشاره به صدور بيانيه از سوي  ب)
براي ممنوع اعالم كردن استفاده از  29»ي دولتشوراي عال«، مبني بر درخواست رسمي از 1397

، حاوي GLI F4از نوع  –نارنجك به كار برده شده در اين اعتراضات  ويژهبه، نارنجك از سوي پليس
اين نخستين بار نيست كه وكالي پراكندن معترضان:  منظوربه –و بسيار خطرناك  تيانگرم تي 25

كنند. آنها در ماه دسامبر گذشته نيز خواستار ممنوعيت يمعترض فرانسوي چنين درخواستي را مطرح م
  ؛آي شده بودندالنارنجك جي

 بر اساس ن نوع نارنجكتنها كشور اروپايي مجاز به استفاده از اي عنوانبهبرشمردن كشور فرانسه،  ج)
تأييد د تأكيد بر مور حالدرعينر پليس ضد شورش فرانسه و ترين سالح در اختياقوي –قوانين خود 

ه ز ناحياستفاده شده در اعتراضات اخير و مجروح شدن شديد يك معترض ا نارنجكواقع نشدن نوع 
  دست، از سوي كميته تحقيق بررسي حادثه مزبور؛

، مبني 1397 ماهبهمن 21، وزير كشور فرانسه، در روز يكشنبه 30اشاره به اظهارات كريستوف كاستانر د)
و آغاز  »31سيپل«نهاد نزد  شهروندان فرانسوي عليه نيروهاي پليسمورد شكايت از سوي  133بر ثبت 

  شدن تحقيقات قضايي براي تمامي شكايات واصله؛
 16شنبه روز سه ، در»ضد خرابكاري«اليحه قانوني موسوم به تصويب رسيدن همچنين، اشاره به به ه)

جهت  ،ي مخالفأر 92ل ي موافق در قباأر 387با كسب ، توسط مجلس ملي فرانسه، 1397 ماهبهمن
م و در فراكسيون حزب حاكاز پنجاه نماينده رغم امتناع ورزيدن ها و بهمقابله با روند فزاينده خشونت

ها و ديگر منتقدان، تحليلگران سياسي و گيري، به دليل اعتقاد آننماينده از مشاركت در اين رأي 74كل 
  ؛32هاي مدني و حقوق شهرونديآزادي نهادهاي حقوق بشري، به مغاير بودن اين قانون با

                                                            
شكايات مردم از دولت و نيز حل اختالف بر سر تفسير قانون باالترين نهاد دادگستري براي رسيدگي به  ،شواري عالي دولتگفتني است كه  .29

  .اساسي در فرانسه است
٣٠. Christophe Castaner  

  .كندنهاد رسيدگي به شكايات شهروندان فرانسه عليه پليس است كه زير نظر ژاندارمري كل كشور فعاليت مي» پليسِ پليس« .31
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .32

 13و  12، 10هاي چهارشنبه، جمعه و شنبه ، در روز24خبرگزاري فرانس و  شبكه خبري يورونيوز، خبرگزاري رويترزسوي  انتشار گزارش از*
ان اليحه ر، تحت عنو، مبني بر اقدام كريستوف كاستانر، وزير كشور فرانسه، به ارائه اليحه جديدي به پارلمان اين كشو1397بهمن ماه 

  :، همچنين تداوم يافتن تظاهرات جليقه زردها در اين كشور، مبني بر»ضدخرابكاري«
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هت اندارها جبرانگيزترين محور اين قانون، مبني بر اعطاء اختيارات بيشتر به فرماشاره به مناقشه و)
براي امنيت  زيبرانگ ديتهدمخل نظم عمومي و  –ها از ديدگاه آن –ممنوع تشخيص دادن تظاهراتِ 

ماه حبس و  6هايي چون، تحمل عيين مجازاتملي كشور، بدون دخالت نهادهاي قضايي و حتي ت
  يورو جريمه نقدي؛ 7500پرداخت 

                                                                                                                                                                                 
  امل؛كدر آرامش  ين كشورالش براي برگزار كردن تظاهرات مردم ااظهارات اين مقام دولت فرانسه پيرامون هدف اليحه مزبور، مبني بر ت الف)
رگزاري آزاد جمله حق ب نسه، ازاشاره به اظهارات مخالفان دولت در اين رابطه، مبني بر ناديده گرفته شدن بسياري از مباني قانون اساسي فرا ب)

رت ني بر مغايصوص، مببه اظهارات مدافعان حقوق بشر در اين خ تجمعات، در اين اليحه، در صورت تبديل شدن آن به قانون و همچنين اشاره
  داشتن نص اين اليحه با موازين جمهوريت و دموكراسي در فرانسه؛

ا توجه به بيب با آن و رغم ابراز مخالفت بسياري از نمايندگان احزاب رقاشاره به احتمال رأي آوردن اين اليحه در صحن پارلمان فرانسه، به ج)
 اشتن نمايندگان حزب امانوئل مكرون در اين مجلس؛اكثريت د

، براي دوازدهمين هفته 1397ماه  بهمن 13در روز شنبه  ،زردها در پاريس و ديگر شهرهاي فرانسهراهپيمايي جليقهاشاره به تداوم يافتن  د)
 هاي پالستيكي تفنگ موسوم بهگلولهستفاده از هاي دولت امانوئل مكرون و با هدف محكوم كردن خشونت پليس، به دليل امتوالي، عليه سياست

LBD40 هايو نيز نارنجك GLI‐F4 و GMD  ديده از آغاز اين شورش و حمايت به عمل آوردن از افراد مجروح و آسيباز سوي پليس ضد
  ها تا كنون و منجر شدن آن به مجروح شدن چند تن از معترضان؛اعتراض

 ن آن به زخمي و مجروح شدنپالستيكي، عليه معترضان، در طول اين مدت و انجاميدگلوله  200هزار و  9 ز اشاره به استفاده پليس فرانسه ا ه)
  كنندگان؛جدي برخي از تظاهرات

ز شمردن به مجا –باالترين مرجع قضايي اين كشور  –ي دولت ها يك روز پس از اقدام شوراي عالاشاره به صورت گرفتن اين اعتراض و)
  ؛آشوب و اعتراضمواقع بروز پليس در از سوي  هاي پالستيكي و نارنجك،ولهگلكارگيري به
 قهاي خيزش جليهاي پليس، از ابتداشاره به تشكل يافتن كارزارها و نهادهايي در فرانسه، به منظور پذيرش شكايات مردمي عليه خشونت ز)

ز ناحيه چشم و حتي از انفر از معترضان  20مجروح شدن شديد بيش از زردها تا كنون و انتشار گزارش از سوي يكي از اين نهادها، مبني بر 
  دست دادن يك چشم خود؛ 

نفر از آنان را معترضان و  1200اند كه بيش از نفر مجروح شده 1900 ،ها تاكنوناز آغاز اعتراض ،رسمي فرانسه اتبه گفته مقامهمچنين،  ح)
  د؛دهنرا نيروهاي پليس تشكيل ميمابقي 

، دونيا مياتوويچ، 1397 بهمن ماه 8، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز دوشنبه روزنامه نيويورك تايمزي است كه به گزارش گفتن ط)
حث حقوق ها، در زمينه مبانشته است كه، به منظور مالقات با مقامات فرانسه و بحث و تبادل نظر با آكميسر حقوق بشر شوراي اروپا، اظهار دا

توبون،  ير كشور، ژكهاي اخير در اين كشور، به پاريس سفر و با لورن نونه، معاون وزبشري، در ارتباط با اعتراضات به وقوع پيوسته در هفته
اي اه، با صدور بيانيهبهمن م 10كميسيون حقوق بشر فرانسه مالقات كرده است. او در روز چهارشنبه مدافع حقوق بشر و همچنين نمايندگان 

  ؛آرام شود باعث نگراني است و وضعيت كنوني بايد سريعاً فرانسه سطح باالي تنش دراظهار داشت كه 
قوق بشر وارد نقض حدر قبال م ،رئيس جمهوري فرانسهاز رويكرد مانوئل ماكرون، نيز ديده بان حقوق بشر اين در حالي است كه پيشتر  ي)

م كرد كه فرانسه را مته رئيس جمهوري ،مدير اين سازمان در جريان ارائه گزارش ساالنه ديده بان حقوق بشر در برلين .كرد» نااميدي«ابراز 
  قرار داد.انتقاد رد را موجرتي دولت فرانسه سياست مها ،به طور مشخصوي، همچنين  .را بر رعايت حقوق بشر ارجح مي داند» منافع كشورش«
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ون و ن قاناشاره به منع شدن معترضان از پوشاندن چهره خود، در جريان تظاهرات، بر اساس اي ز)
م هاي منافي نظحركت برخوردار شدن مأموران پليس از اختيارات و قدرت بيشتر جهت مقابله با

  عمومي كشور؛
زمان بسياري از شهرهاي رسيد كه همفتني است كه اين قانون در حالي در مجلس ملي به تصويب گ ح)

اين تظاهرات كه به دعوت  .فرانسه صحنه تظاهرات پراكنده و درگيري معترضان با نيروهاي پليس بود
هركنندگان كه تظا .مشاركت جليقه زردها را نيز به همراه داشت ،برگزار شده بود »كنفدراسيون عمومي كار«

با شعار عدالت اجتماعي بيشتر و درخواست رويكرد عادالنه براي دريافت ماليات به ميدان آمده بودند در 
در منطقه نرماندي تعداد تظاهركنندگان  .از جمله پايتخت با نيروهاي امنيتي درگير شدند ،بسياري از شهرها

 5حدود  ،ها در ليون، سومين شهر بزرگ فرانسهانههاي رسهزار نفر گزارش شد و بنا به گزارش 8تا  4بين 
  .33ها آمدندهاي اقتصادي دولت به خيابانهزار تن در اعتراض به سياست
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