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متحده بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
بر اساس مقاالت، ، 1398آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در مرداد و شهريورماه 

نهاد و هاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستبار آشكار بهها و اخها، بيانيهگزارش
 يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهبين

  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز

  

  متحده آمريكااياالت*

، 1398 ورماهيشهر 29انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز جمعه  -1
دانشجوي ايراني  12كم از ورود دست متحدهاياالتدر خصوص ممانعت به عمل آوردن 

  اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت. به خاك آمريكا

ز پرواز او ممانعت به عمل آمدن  دانشجوي ايراني 12  كمدستلغو ناگهاني رواديد الف) 
ا در رهاي تحصيالت تكميلي خود بود برنامهه قرار ك يانيدانشجو - ها به خاك آمريكا آن

  ؛دكنن در اين كشور آغازهاي مهندسي و علوم كامپيوتر در سال تحصيلي جديد رشته
ستن پيو عبه وقواشاره به بيانيه وزارت خارجه آمريكا در اين زمينه، مبني بر عدم ب) 

صدها  معضالت براي گونهدر اين زمينه و بروز اين متحدهاياالتتغيير در سياست  هرگونه
  ال؛سالمللي ديگر در پاييز هر هزار دانشجوي بين

                                                            
 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  1 East Monitor  (MEMO)(؛ ) خبرگزاري فرانسهAgence 

France‐Presse) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters  Foundation) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews ؛(
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين Internationalبان حقوق بشر (ديده )؛Human  Rights Watchشبكه خبري  )؛

)؛ روزنامه The Globe and Mail)؛ روزنامه گلوب اند ميل (Aljazeera)؛ شبكه خبري الجزيره (France 24( 24فرانس 
شبكه خبري )؛ The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ پايگاه خبري The Sunday Timesاندي تايمز (س

 )؛Associated Pressخبرگزاري اسوشيتدپرس ( )؛RadioFarda)؛ پايگاه اينترنتي راديو فردا (BBC.Comبي.بي.سي (
  ).The Guardianدين (و روزنامه گار ؛)New York Times( مزيتا وركيويروزنامه ن
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اشاره به اظهارات دانشجويان ايراني در اين زمينه، مبني بر باطل شدن ناگهاني و ج) 
  ؛2ها در آخرين لحظاتدليل رواديد آنبي
  
در ، 1398شهريورماه  22انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  - 2

 در متحدهاياالتاز تصميم ديوان عالي  لسف آژانس پناهندگان سازمان ملأابراز تخصوص 
  : ستاكور به شرح زير موارد مهم گزارشات مذ. جوييپناهدر نظام  يهايايجاد محدوديت زمينه

جمهور اين كشور، در هاي دانلد ترامپ، رئيسموافقت ديوان عالي آمريكا با طرح الف)
آوري ياد : الزم بهجوييپناهگيرانه براي افراد متقاضي هاي سختمحدوديت زمينه اعمال

شوند، كه از طريق يك كشور ثالث وارد آمريكا مي افرادياين حكم،  بر اساساست كه 
ا خود ر در همان كشور درخواست پناهندگي ،ابتدااز ورود به خاك اين كشور  پيشبايد 

 ؛ارائه دهند
كه  -  ها هزار مهاجر كشورهاي آمريكاي مركزيبر دهي اين قانون ااجراشاره به تأثير  ب)

 ؛شوندبا پاي پياده و از طريق مكزيك وارد خاك آمريكا ميغالباً 
مينه، مبني زدر اين  آژانس پناهندگان سازمان مللاشاره به اظهارات يكي از سخنگويان  ج)

ها آن و برخورداري وييجپناهبر ضرورت دسترسي تمامي شهروندان به روند درخواست 
  المللي؛از حمايت بين

، با هاي مدني آمريكاكشيده شدن اين قانون از سوي اتحاديه آزادي چالش اشاره به د)
راي ارائه آن بر شمار تعداد افراد واجد صالحيت ب توجهقابلتوجه به تأثيرگذاري 
 درخواست پناهندگي؛

هاي جديد خود در دو ماه پيش) سياستدولت ترامپ در ماه ژوئيه (گفتني است كه  ه)
 .آن توسط دادگاهي در سانفرانسيسكو متوقف شد يرا اعالم كرد، اما اجرا جويانپناهمورد 

اوت) ماه هزار نفر تا پايان ماه گذشته ميالدي ( 800بيش از همچنين الزم به ذكر است كه 

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://www.nytimes.com/2019/09/20/us/iranian‐students‐visas.html 
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هزار نفر از  560يك به اند و از اين تعداد نزددر مرز جنوب غربي آمريكا بازداشت شده
  ؛3س بودندأكشورهاي السالوادور، گواتماال، هندورشهروندان 

ه، اقدام شهريورما 21شنبه وز پنجنيز، در ر المللسازمان عفو بينالزم به ذكر است كه  و)
يت فتن امننها در پي ياتبرشمرد، كه  جويانيپناهديوان عالي را، به مثابه مجازات مرگ براي 

 جويي، ريشه درو حمايت هستند. به گزارش اين نهاد اعمال محدوديت بر نظام پناه
  پذيرش نيست؛وجه قابلهيچهاي نفرت پراكني و بيگانه هراسي داشته و بهايدئولوژي

  

وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
هاي شديد رواني در ميان ، در خصوص بروز آسيب1398شهريورماه  13چهارشنبه 

   :اند ازش عبارتموارد مهم اين گزار. هاي خودكودكان جدا شده از والدين و خانواده

از سوي وزارت بهداشت و خدمات انساني  ايصفحه 48گزارش انتشار  الف)
شدن كودكان مهاجر جدا شده از والدين خود بر مبناي متحده، در خصوص مواجهاياالت

اني بيشتر در هاي رودولت دانلد ترامپ، با آسيب» عدم تحمل يا تحمل صفر«سياست 
  قياس با ساير كودكان؛

 شتر،اشاره به قرار داشتن اين دسته از كودكان در معرض احساس رعب و هراس بي ب)
جه ترس از رهاشدگي و اختالل استرس پس از سانحه و احساس غم و سردرگمي، با تو

 خود از والدينشان: ازآنجاكه برخي از اين ها از دليل و لزوم جدا شدنعدم درك آن
اند، از شدت غمگيني و سردرگمي ها را ترك گفتهكنند كه والدينشان آنكودكان گمان مي

  كنند؛وقفه گريه ميبي

                                                            
  ازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل ب 3

 https://www.bbc.com/persian/world‐49690023 
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متحده، ازجمله افزايش زمان دولت اياالت» عدم تحمل«اشاره به عواقب سياست  ج)
هاي الزم براي رو بيشتر شدن تعداد كودكان بازداشتي در مكانبازداشت كودكان و ازاين

  ها؛نگاهداري آن
قرار  هدف اشاره به متهم شدن دولت آمريكا از سوي وكال و حاميان مهاجران به مورد د)

د، از ن خودادن مهاجراِن فاقد اسناد و مدارك و در حال تالش براي بازگرداندن فرزندا
  هاي حقوقي؛راه
يش ظرفيت هاي درج شده در اين گزارش تفصيلي، ازجمله لزوم افزااشاره به توصيه ه)

  ؛4پذيرش بيماران از سوي پزشكان و ضرورت كاهش مدت زمان حبس كودكان
  

، در 1398 شهريورماه 13انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -4
و  متحدهاياالتهاي هاي انفرادي در زندانرفتار با زندانيان محبوس در سلولخصوص سوء

عبارت گزارش نكات مهم اين . هاي روحي و جسميا آسيبها ببرخي از آن شدنمواجه
  است از: 

 26، زنداني 5تايكين لي روزه 600ارائه دادخواست قضايي مبني بر منجر شدن حبس  الف)
هاي شدن وي به نارسايي مبتال، در ايالت ويرجينيا، به 6ساله، در زندان ايالتي ِرد آنين

درت تكلم و توانايي و از دست دادن ق هتوجقابلكاهش وزن  ازجملهروحي و جسمي، 
  خانواده خود؛شناسايي اعضاي 

و  انفرادي ساعت در روز در سلول 22بيش از اشاره به محبوس بودن او به مدت  ب)
  روي؛امكان خارج شدن وي تنها براي استحمام و يك ساعت پياده

جهت اعالم ، متحدهاياالتاشاره به درخواست حاميان حقوق زندانيان از دولت  ج)
نوعي  عنوانبهشمار آمدن آن به بههاي انفرادي، با توجه ممنوعيت حبس زندانيان در سلول
                                                            

  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  4
https://thehill.com/policy/healthcare/459899‐government‐watchdog‐details‐severe‐trauma‐
suffered‐by‐separated‐children 
٥ Tyquine Lee 
٦ Red Onion 
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شواهد بسيار كمي وجود دارد كه نشان دهد بر اين باورند كه كارشناسان شكنجه: همچنين 
  ؛دهدرا كاهش مي هاآن آميزخشونترفتارهاي هاي انفرادي داشتن زندانيان در سلولهانگ
دن يي خوانوانااشاره به سابقه داشتن اين مورد در زندان مزبور، ازجمله از دست دادن ت )د

دي به ميالدي، محبوس در سلول انفرا 2018و نوشتن، از سوي زنداني ديگري، در سال 
ه وجه بتسال، همچنين عدم توانايي وي براي طي كردن فرآيند دادرسي خود، با  12مدت 
  ي روحي و رواني؛هاي وي به بيماريابتال

هاي آمريكا به زندانيان مشكلي جدي در زنداندر قبال بدرفتاري گفتني است كه اِعمال  ه)
از اين را ناگزير به طرح شكايت هاي زندانيان آيد كه ساالنه بسياري از خانوادهشمار مي
اني هزار زند 61حدود  ،دهد كه روزانهنشان مي 2017سال  كند. همچنين، آمارميموضوع 
  ؛7شوندهاي انفرادي آمريكا نگهداري ميدر سلول

  

ي روزها پندنت، درانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي راديو فردا و روزنامه ايندي -5
مالت حشمار قربانيان ، در خصوص افزايش 1398شهريورماه  11و  10يكشنبه و دوشنبه 
ين گزارش نكات مهم ايالدي. مآمريكا در سال جاري  متحدهاياالتبا سالح گرم در 

 اند از:عبارت

با  حمالت گسترده نفر در سال جاري ميالدي، به دليل 205كشته شدن بيش از  الف)
  به شهروندان آمريكا؛ سالح گرم

دن ، مبني بر رسيمتحدهاياالتاشاره به آمار ارائه شده از سوي وزارت دادگستري  ب)
مورد از اين  واپسيننفر:  53اه اوت سال جاري به شمار كل قربانيان اين حمالت، تنها در م

 دس رخ دادر ميدلند و اودسا، در غرب ايالت تگزا ،شهريورماهنهم در روز شنبه حمالت 
  ؛تن زخمي شدند 21پنج نفر كشته و آن در جريان كه 

                                                            
  بي در لينك:گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيا 7

 https://www.theguardian.com/us‐news/2019/sep/04/virginia‐prisons‐solitary‐confinement‐
tyquine‐lee 
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 ت سالح وگيرانه در ارتباط با مالكياشاره به برخورداري ايالت تگزاس از قوانين سهل ج)
 حمله ازجمله، مرگبارترين حمالت در ماه اوتر گرفتن آن در معرض چهار مورد از قرا

  ؛تن زخمي شدند 26نفر كشته و  22كه در جريان آن  – پاسودر ال
مبني بر  آن، اشاره به نژادپرستانه قلمداد شدن اين حمله، با توجه به اظهارات مهاجم د)

  ؛مكزيكي تبارعزم وي براي كشتن شهروندان 
بر مبناي اطالعات موجود، » 8اسلحهآرشيو خشونت با «نهاد به گزارش سازمان مردم ه)

به بيش از تعداد روزهاي آن بوده است.  2019تاكنون تعداد موارد تيراندازي در سال 
رخ  متحدهاياالتمورد تيراندازي در  279كم روز گذشته دست 244در طول عبارت ديگر، 

  ؛9داده است
  
 ، در1398شهريورماه  9بان حقوق بشر، در روز شنبه از سوي ديده انتشار گزارش -6

به  جويان مبتالخصوص اقدام دولت دانلد ترامپ به اخراج كودكان بيمار مهاجر و پناه
   به شرح زير است: نكات مهم اين گزارش. معلوليت

و  توقف يافتن برنامه مربوط به مهاجران واجد شرايط خاص، ازجمله كودكان الف)
مندي از خدمات پزشكي متحده و بهرههايشان جهت سكونت در اياالتعلوالن و خانوادهم

  و درماني اين كشور؛
به  متحده به ارسال نامهاشاره به اقدام اداره خدمات مهاجرت و شهروندي اياالت ب)

وز ر 33ريكا، هاي اين كودكان يا افراد مبتال به ناتواني، مبني بر لزوم ترك خاك آمخانواده
ن تمامي منزله ترك گفتپس از دريافت اين هشدار: اين دستور براي بسياري از مهاجران به

هاي درماني حياتي و صدور حكم مرگ است و عالوه بر اين، خدمات و مراقبت
  دهد؛كنندگان و همراهانشان را نيز در معرض خطر اخراج قرار ميها، مراقبتخانواده

                                                            
٨ Gun Violence Archive 

  هاي: هاي پايگاه اينترنتي راديو فردا و روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينكگزارش 9
https://www.radiofarda.com/a/30141707.html 
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/texas‐shooting‐five‐dead‐killed‐
injured‐midland‐odessa‐police‐white‐male‐a9087151.html 
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انلد ترامپ، به مثابه به مخاطره افكندن حق بر سالمت و برشمردن اين اقدام دولت د ج)
  ؛10هاحق بر حيات كودكان و معلوالن و دشوارتر ساختن شرايط زندگي براي آن

  
ر ، د1398 شهريورماه 7شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز پنج -7

 و كاركنانيان براي فرزندان نظامخصوص دشوار شدن مراحل اخذ شهروندي آمريكا 
   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. از كشور شاغل در خارج

اقدام دولت دانلد ترامپ به ايجاد تغييرات جديد در يكي از قوانين شهروندي  الف)
از فرزندان نظاميان يا كارمندان  رخيب، مبني بر برخوردار نشدن خودكار متحدهاياالت
  ؛11رايط دريافت شهروندي آمريكا، از شخارج از كشورمستقر در دولتي 

بان ماه) و آ 7اكتبر سال جاري ميالدي ( 29اشاره به اجرايي شدن اين قانون از روز  ب)
در  لي شاغنيروهاي نظامكارمندان نهادهاي دولت فدرال يا حاكي بودن آن از لزوم اقدام 

 دهمتولدشن دابراي فرزن متحدهاياالت، به طي مراحل اخذ رسمي شهروندي خارج از كشور
  سالگي؛ 18در خارج از خاك آمريكا، تا پيش از سن 

ته در د يافكردن بسياري از كودكان تول مستثنااشاره به اعمال بندهايي، در راستاي  ج)
يكي  كمتدسقائل شدن استثناء براي كودكاني كه  ازجمله –خارج از كشور از اين قانون 

  كرده است؛ندگي ز اين كشورها در تولد آن پيش ازو  بوده شهروند آمريكا والدينشاناز 
متضاد  ومينه زمهاجرت و شهروندي آمريكا به دادن هشدار در اين  ادارهاشاره به اقدام  د)

امور هاي قوانين مهاجرتي فدرال و روندهاي وزارت ديگر بخششمردن اين قانون با 
  ؛خارجه

                                                            
  در لينك:بان حقوق بشر. قابل بازيابي گزارش ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2019/08/30/trump‐administration‐deport‐sick‐children‐people‐
disabilities 

در ساير كشورها مستقر هستند، به محض تولد به طور قانوني ساكن آمريكا شناخته  كه يدر حال حاضر فرزندان شهروندان 11
  .توانند گواهي شهروندي فرزند خود را دريافت كنندشوند و والدين آنها بدون طي روند درخواست شهروندي ميمي
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كه  ييآمريكانظاميان دان شهروندي فرزنوضعيت درباره مقامات اين نهاد همچنين،  ه)
شهروند اين كشور نيستند و كودكاني كه از سوي شهروندان آمريكايي مستقر در خارج از 

يكي ديگر اين در حالي است  .انداند، ابراز نگراني كردهاين كشور به فرزندي پذيرفته شده
و طبق آمار  تعداد افراد مشمول اين قانون بسيار كم است«از مقامات اين نهاد گفته است: 

  ؛12».شوندمي آنتن مشمول  25تا  20تنها  ساالنه، ،در پنج سال گذشته
  

، در 1398شهريورماه  5شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -8
به دليل  جمهوري اين كشور،، رئيسترامپدانلد ايالت آمريكا از  19شكايت خصوص 

  باشد: حورهاي گزارش به شرح زير ميم. بازداشت نامحدود مهاجران

 انلداز دبه شكايت  ،منطقه كلمبيا همراه به ،ايالت آمريكا 19هاي كل دادستاناقدام  الف)
  ؛ويژه كودكانبه ،هاي مهاجرانترامپ، به دليل صدور دستور بازداشت نامحدود خانواده

ليس جهت بازداشت اشاره به هدف از اين اقدام، مبني بر مجوز يافتن مأموران پ ب)
مخاطره افتادن امنيت و رغم به، به صورت نامحدود، بهجويانپناههاي مهاجران و خانواده

  ؛13ممانعت از بازداشت غيرقانوني كودكان مهاجرسالمت كودكان و مغايرت آن با قانون فدرال 
 ياجراروي دولت آمريكا، حتي در صورت موافقت دادگاه با اشاره به معضالت پيش ج)

نياز به تأمين بودجه چندين هزار دالري جهت فراهم آوردن محل  ازجملهاين قانون، 
بازداشتي: گفتني است كه اداره امور مهاجرت و گمركي  جويانپناهنگاهداري براي 

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://www.reuters.com/article/us‐usa‐immigration‐military/trump‐administration‐
tightens‐citizenship‐rules‐for‐children‐of‐u‐s‐military‐abroad‐idUSKCN1VI2SM 

روز كودكان  20توانند به مدت است كه بر اساس آن مقامات تنها مي 1997نامه قانون جديد ترامپ به دنبال خنثي كردن توافق 13
ي كه بدون همراه مهاجر شمول بيشتري پيدا كرد تا نه تنها كودكان 2015اين توافق در سال  .ه دارندامهاجر را در بازداشت نگ

گويند ت ترامپ ميمقامات دول .كنند را نيز در برگيردشان تقاضاي پناهندگي ميبلكه كودكاني كه با والدين ،سفر مي كنند
شتن راه دادر صورت به هم قانون محدوديت بازداشت كودكان مهاجر عامل اصلي ترغيب مهاجران است، چرا كه مهاجران

  .ت بماننداه مهاجردادگرأي مجاز خواهند بود كه وارد اياالت متحده شوند و در انتظار دگي، كودك و ارائه درخواست پناهن
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دو بازداشتگاه در تگزاس  ، شاملتنها سه بازداشتگاه خانوادگي در اختيار دارد متحدهاياالت
  نفر را دارند؛ 3000تا  2500 ظرفيت پذيرش ، كهسيلوانيادر پن بازداشتگاه و يك

از عمدتاً هزار خانواده كه  42بيش از اين در حالي است كه تنها در ماه گذشته ميالدي،  د)
اند، به دليل تالش براي ورود غيرقانوني به خاك آمريكا بودهآمريكاي مركزي شهروندان 

  ؛14داندستگير شده متحدهاياالتدر مناطق مرزي 
 

ل ايست تحليلي ميد –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز و پايگاه خبري  -9
رود و، در خصوص ممنوعيت 1398شهريورماه  6و  5شنبه و چهارشنبه مانيتور، در روز سه

هاي همتحده، به دليل اظهارنظرهاي دوستان وي در شبكدانشجوي فلسطيني به خاك اياالت
  ين گزارش به شرح زير است:نكات مهم ا. اجتماعي

شده از ساله، پذيرفته 17، 15مورد بازجويي قرار گرفتن طوالني مدت اسماعيل َاجاوي الف)
سوي دانشگاه هاروارد، توسط مأموران اداره مهاجرت در فرودگاه بوستون، همچنين اقدام 

اعتقادات مأموران به بررسي مطالب تلفن همراه و رايانه وي، ضمن مورد پرسش قرار دادن 
و اعمال مذهبي او و سرانجام بازماندن وي از ورود به آمريكا به دليل نشر مطالب 

  هاي اجتماعي؛ضدآمريكايي از سوي دوستان او در شبكه
 ، ازاشاره به مورد سرزنش قرار گرفتن شديد اين دانشجوي فلسطيني ساكن لبنان ب)

 م انتشارتوضيحات الزم در مورد عد هرغم اقدام او به ارائسوي يكي از مأموران مرزي، به
ي  هرگونه مطلب ضدآمريكايي از جانب وي و مسئول نبودن او در مورد اظهارنظرها

  ديگران؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://fa.euronews.com/2019/08/27/nineteen‐states‐sue‐usa‐donald‐trump‐government‐
over‐migrant‐detention?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=nineteen‐
states‐sue‐usa‐donald‐trump‐government‐over‐migrant 
detention&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%

3�%3� 
١٥ Ismail B. Ajjawi 
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اين  به اقدام مأمور اداره امور مهاجرت و گمركي آمريكا به لغو رواديداشاره به ج)
ي حده: گفتنمتدانشجوي فلسطيني و اعمال ممنوعيت براي او جهت ورود به خاك اياالت

يي در مريكامقامات دانشگاه هاروارد با خانواده اين دانشجو و همچنين مقامات آاست كه 
  ؛ارتباطند تا مشكل او را در روزهاي آينده حل كنند

ين اد در اشاره به عدم آمادگي اداره مهاجرت براي ارائه داليل و تصريح اقدام خود) 
  رابطه؛

دستورالعملي منتشر كرد  2019خارجه آمريكا در سال وزارت الزم به يادآوري است كه  ه)
شان در هاي كاربريبايد شناسه متحدهاياالت رواديدافراد متقاضي  بر اساس آنكه 
 رواديدفردي كه  اينكهاما  .و تلفن خود را ارائه كنند پست الكترونيكيهاي اجتماعي، شبكه

هاي دوستانش بر روي يل پستدر فرودگاه به دلاين كشور را پيشاپيش دريافت كرده، 
از ورود به آمريكا باز بماند، از موارد غير  گرفته وقرار بازجويي هاي اجتماعي مورد شبكه

  ؛16رودمعمول به شمار مي
  

وز رمريكا، در آتحليلي هيل، وابسته به كنگره  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -10
 3از  ديد فدرال در زمينه افزايش بيش، در خصوص گزارش ج1398جمعه اول شهريورماه 

 قوانين عمالاِ ، عمدتاً در نتيجه شهروندان غيرآمريكايي در دو دهه گذشته يدستگيربرابري 
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . مهاجرتي در اين كشور

                                                            
  هاي:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك –هاي شبكه خبري يورونيوز و پايگاه خبري گزارش 16

 https://fa.euronews.com/2019/08/28/us‐authorities‐refused‐entry‐of‐palestinian‐incoming‐
harvard‐student‐after‐reading‐
friends?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=us‐authorities‐refused‐
entry‐of‐palestinian‐incoming‐harvard‐student‐after‐reading‐
friends&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D

%3� 

https://www.middleeastmonitor.com/20190827‐us‐muslim‐ban‐on‐palestinian‐harvard‐
freshman‐deported/ 
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افتن صاص يمبني بر اخت دادگستري آمريكا وزارت اداره آمارانتشار گزارش از سوي  الف)
هاي فدرال در سال گذشته ميالدي، به شهروندان درصد از تمامي دستگيري 64

  درصد بوده است؛ 37، 1998اين رقم در سال  كهدرحالي –غيرآمريكايي 
مدت هاي فدرال اتباع غيرآمريكايي در دستگيريبرابري  3اشاره به افزايش بيش از  ب)

هاي تدرصدي آمار بازداش 10در قياس با افزايش  –درصد  234 –سال گذشته  20زمان 
  شهروندان آمريكا؛

جورج هاي هاي گذشته، از سوي دولتبرشمردن اعمال قوانين مهاجرتي در سال ج)
ر دد ترامپ، انلسابق و د جمهوريرئيسباراك اوباما،  ،پيشين آمريكا جمهوريرئيسبوش، 
  هاي مزبور؛علت اصلي دستگيري عنوانبه، 2018سال 

ميالدي، به  2018هاي فدرال در سال درصد از دستگيري 85صاص داشتن اشاره به اخت د)
با  تخلفات مرتبط بهاتباع غيرآمريكايي بابت تخلفات مهاجرتي و پنج درصد ديگر 

 ياجرا استايبيشتر دولت در رهاي اين آمارها بازتاب انتخاب: گفتني است كه مهاجرت
  ؛نون شكنانهتا مقابله با رفتارهاي قا ،است مهاجرتيقوانين 

ال س 20هاي فدرال بدون توجه به مليت افراد در دستگيرياشاره به افزايش چشمگير  ه)
 2018ال ، در سمورد 667هزار و  108، به 1998در سال  مورد 942هزار و  20، از گذشته

 2003تا  1998 سال فات مهاجرتي ازهاي مربوط به تخلهمچنين دستگيريميالدي: 
 درمورد  135ار و هز 39از ، ازآنپساما  ،هزار در هر سال باقي مانده 30روي عدد ميالدي 

  ؛افزايش يافته است، مورد 33هزار و  78به ساالنه  ،2004 سال
سال  –ميالدي  2017اشاره به كاهش يافتن روند تعداد مهاجران فاقد مدارك در سال  و)

تن از  31هزار و  58نها ترو دستگير شدن و ازاين - جمهوري دانلد ترامپ نخست رياست
هاي ، با توجه به شدت يافتن برنامه2018افزايش اين روند در سال  حالدرعينو  مهاجران

بر اساس اين : مورد 667هزار و  108دولت در راستاي مقابله با مهاجران و رسيدن آن به 
به  هاي مرزي است كههاي مربوط به گشتگزارش، اين آمارها بيشتر ناشي از بازداشت

  و هاي فدرال منجر شده استدستگيري
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دولت ترامپ در افزايش يافتن » تحمل صفر يا عدم تحمل«اشاره به ايفاء نقش سياست  ز)
به ورود غيرقانوني متهم  نفر، 581هزار و  61 ،2018در سال به عبارت ديگر،  –اين آمار 

تن و  657هزار و  27اين تعداد ميالدي  2017در سال  كهدرحالي ،شدندبه خاك آمريكا 
  .17ه استبود نفر 546هزار و  35، 2016 سال در
  

  كانادا*

، 1398شهريورماه  28شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج -1
اي به رنگ چهره ، باوزير كانادالني شدن عكسي از جاستين ترودو، نخستدر خصوص ع

  ، مبني بر:»زار و يك شبه«يك ميهماني با عنوان اي در قهوه

ن ذكر ، ضمشهريورماه 27اقدام نشريه تايم به چاپ اين عكس، در روز چهارشنبه  الف)
): كووروست پوينت گري در شهر ونميالدي) و  مكان آن (دانشگاه  2001زمان آن (سال 

هاي هزار و يك شب هاي داستاناز شخصيت ،الديندر اين عكس ترودو لباسي شبيه عالء
كه همچون سياه كردن  گريمي .اي كرده استقهوه كامالً نيزر تن دارد و صورتش را را ب

  ؛شودصورت، اقدامي نژادپرستانه تعبير مي
رغم وزير كانادا، بهگري به جنجالي براي نخستاشاره به منجر شدن اين افشاء ب)

: 18در اين كشور در آستانه برگزاري انتخابات ويژهبهاظهارات نادمانه وي در اين زمينه، 
 عميقاً «ترودو چهارشنبه شب در واكنش به انتشار اين عكس گفت كه از رفتار خود 

  ؛»كردمبايد بيشتر توجه مي«است و خود را سرزنش كرد كه  »پشيمان
وزير كانادا به نژادپرستانه بودن اقدام خود، با توجه به سابقه اشاره به اذعان نخست ج)

ار نيز در دوران دبيرستان و براي شركت در نمايش صورت داشتن اين اقدام: وي يك ب
  خود را تيره كرده بود؛

                                                            
  ل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:تحليلي هي –گزارش پايگاه خبري  17

 https://thehill.com/latino/458584‐federal‐report‐arrests‐of‐non‐us‐citizens‐have‐tripled‐in‐
past‐20‐years 

  .وزيري در انتخابات شركت كنددر پست نخستخود بقاء ا) بايد براي سال جاري ميالدي اكتبر 21در ترودو به زودي ( 18
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صطفي ات ماشاره به واكنش تند شوراي مسلمانان كانادا به انتشار اين عكس و اظهار د)
اي وزير كشور با چهرهبرانگيز بودن مشاهده نخستتأسف«فاروق مديرعامل آن، مبني بر 

 عنوانبهن رفتار و برشمردن آن، خواندن اي پذيرشقابلغيراي، ضمن مذموم و سياه/قهوه
  ؛»آوري از تاريخ تاريك نژادپرستيياد
و حزب سبز كانادا را نيز  نو دموكراتگفتني است كه اين عكس انتقادات رهبران حزب  ه)

  ؛19به همراه داشته است
  
، 1398ه ورماشهري 15انتشار گزارش از سوي روزنامه گلوب اند ميل، در روز جمعه  -2

كان كود در خصوص دستور ديوان حقوق بشر كانادا به اتاوا در زمينه پرداخت غرامت به
  :    به شرح زير استموارد مهم گزارش . بومي

م جهت هزار كودك از جوامع بومي كانادا از صالحيت الز 54برخورداري بيش از  الف)
  گاه؛دريافت غرامت از سوي دولت اين كشور، بر اساس حكم داد

 نادا بهل كااشاره به مضمون حكم ديوان حقوق بشر كانادا، مبتني بر اقدام دولت فدرا ب)
جه به ا توباعمال تبعيض آگاهانه، عامدانه و عاري از حس مسئوليت، عليه كودكان بومي، 

كه بر اساس  –ها هاي آنناكامي آن در تأمين مالي و ارائه خدمات به كودكان و خانواده
  داشته است؛ق بشر كانادا بدترين پيامدها را در پي قانون حقو

هزار دالري به كودكان  40تأكيد بر ضرورت اقدام دولت كانادا به پرداخت غرامت تا  ج)
جهت از ميالدي، بي 2006كودكاني كه از نخستين روز از ژانويه سال  –بومي 
اند: گفتني است ده شدههايشان جدا و در اختيار نهادهاي خدمات اجتماعي قرار داخانواده

  .20شودكه اين دستور شامل والدين و اجداد اين كودكان نيز مي

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.bbc.com/persian/world‐49749946 
  گزارش روزنامه گلوب اند ميل. قابل بازيابي در لينك: 20

 https://www.theglobeandmail.com/politics/article‐canadian‐human‐rights‐tribunal‐orders‐
ottawa‐to‐compensate‐first/ 
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  انگليس*

، در 1398ماه شهريور 25انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز دوشنبه  -1
اس هاي اروپايي از احساس امنيت بيشتر در اسكاتلند در قيخصوص برخورداري خانواده

   اند از:رهاي اصلي گزارش عبارتمحو. با انگليس

ا بر يه اروپتحاداانتشار مطالعه پژوهشي جديد در زمينه بررسي تأثير خروج بريتانيا از  الف)
  اروپايي ساكن اين كشور در حال حاضر و يا در گذشته؛ خانواده 170بيش از 

ترين نتايج اين پژوهش، مبني بر نخست، برخورداري تمامي اشاره به مهم ب)
و  كنندگان در اين تحقيق از احساسات مشتركي چون، ناكامي، نااميدي و اضطرابكتشر

ها در هاي اين افراد، بر اساس سكونت آندوم، وجود اختالفات قابل مالحظه ميان واكنش
 ا ميزانيه و انگليس يا اسكاتلند، ازجمله عدم قرار گرفتن در برابر برخوردهاي متخاصمان

  د؛كمي از آن در اسكاتلن
اكن اين كشور، سميليون شهروند اروپايي غير بريتانيايي  3اشاره به قرار داشتن بيش از  ج)

  يالدي؛م 2016در وضعيت بالتكليفي حقوقي از زمان برگزاري رفراندوم برگزيت در سال 
هاي اقتصادي و گفتني است كه اين پژوهش دو ساله با حمايت مالي شوراي پژوهش د)

 3«و » 22صداي مهاجر«رمينگهام و همكاري نهادهاي ديگر، چون دانشگاه ب 21اجتماعي
كند تا گذاران بريتانيايي درخواست مي، انجام پذيرفته و در پايان از سياست»23ميليون نفر

  ؛24هاي خود در زمينه برگزيت، اين مطالعه را نيز مد نظر قرار دهندسازيپيش از تصميم
  

، 1398شهريورماه  18الملل، در روز دوشنبه نانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بي -2
زمان با برگزاري هاي تسليحاتي، همپذيري شركتدر خصوص فرا رسيدن زمان مسئوليت

                                                            
٢١ Economic and Social Research Council (ESRC) 
٢٢ Migrant Voice 
٢٣ The 3 Million 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 24
 https://www.aljazeera.com/news/2019/09/european‐families‐feel‐safer‐scotland‐england‐

190916165520931.���� 
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نكات مهم اين گزارش به . ترين نمايشگاه تسليحات در لندن در روزهاي گذشتهبزرگ
  شرح زير است: 

فاعي المللي تجهيزات ده بينمشاركت حدود يك هزار كمپاني تسليحاتي در نمايشگا الف)
و  ا تانكاد تو امنيتي لندن، براي فروش انواع ادوات و ابزارآالت نظامي و جنگي، از پهپ

 آور، با حضور ميهاناني رسمي چون، عربستان سعودي، امارات متحده عربي،گاز اشك
  رژيم اسرائيل و مصر؛

راستاي تحت فشار قرار دادن هاي اخير در هاي انجام گرفته در سالاشاره به تالش ب)
ها در زمينه تجديدنظر درباره فروش غيرمسئوالنه تسليحات به برخي از كشورهاي دولت

  ؛25جهان و كسب موفقيت در برخي موارد
هاي تسليحاتي به ميزان كشورهاي اشاره به مورد مداقه قرار نگرفتن شركت ج)

  ؛26اندركار اين فرآيند، تاكنوندست
هاي كشورهاي هاي تسليحاتي، عالوه بر دولتل بودن اين شركتتأكيد بر مسئو د)

زه اندا اگرچه نه به -گيرنده در زمينه استفاده از تسليحات مزبور در منازعات نظامي تصميم
ت ها به موازين حقوق بشر در مبادالو ضرورت احترام گذاردن آن –مقامات اين كشورها 

  خود؛
شركت عمده  22الملل به تماس حاصل كردن با اشاره به اقدام سازمان عفو بين ه)

ها در زمينه مخاطرات حقوق تسليحاتي جهت مورد پرسش قرار دادن نحوه مديريت آن
                                                            

، روند فروش سالح گفتني است كه چندين كشور، به دليل آشكار شدن نقش عربستان و امارات در نقض حقوق بشر در يمن 25
مورد  اين زمينه اند، اين در حالي است كه دولت بريتانيا دربه اين كشور را به طور كامل و يا بخشي از آن را متوقف ساخته

ين ان حال به با اي پيگرد حقوقي قرار گرفته، حكم ممنوعيت صادرات تسليحات به اين كشورها را از دادگاه دريافت نموده و
» امدانهغيرع«زمينه را  حاكي از آن است كه دولت انگليس اقدامات خود در اين هاي جديدگزارشه است. روند ادامه داد

عظيم  ه معامالتدر زمين از سوي كابينه بريتانيا» غيرعامدانه«ه است. البته كاربرد واژه خوانده و در قبال آن عذرخواهي كرد
  تسليحاتي، نيز انتقاداتي را به همراه داشته است.

هاي ساخت الملل در شناسايي سالحتوان به اقدامات تحقيقاتي انجام شده از سوي پژوهشگران عفو بينبه عنوان نمونه، مي 26
، مورد 2017ر سال اتي ريتون آمريكا، اشاره كرد كه از سوي نيروهاي ائتالف عربي در حمله به شهر صنعا دابرشركت تسليح

ه هاي ساخت شركت بزرگ الكهيد مارتين، كغيرنظامي جان خود را از دست دادند و يا بمب 16استفاده قرار گرفته و بر اثر آن 
  شته شدن چند غيرنظامي ديگر شدندميالدي، موجب ك 2018در حمله به استان تعز در سال 
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هاي خود در بشري مبادالت خود و عدم موفقيت حتي يك شركت در تصريح مسئوليت
م رعايت ها از وظيفه خود مبني بر لزواين زمينه، از سوي ديگر عدم آگاهي اكثر كمپاني

هاي عفو كمپاني نيز از پاسخ دادن به پرسش 14معيارهاي حقوق بشري: گفتني است كه 
  نظر كردند؛الملل در اين زمينه كالً صرفبين
اشاره به نمايشگاه اخير لندن و افزايش اعتراضات مردمي خطاب به دولت بريتانيا در  و)

هاي استفاده از تسليحات كمپاني اقدام آن به پهن كردن فرش قرمز براي كشورهاي در حال
  28؛27كننده در اين رويداد، در راستاي نقض حقوق بشرمشاركت

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 27

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/arms‐companies‐must‐be‐held‐
accountable/ 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 28
ز تسليحات هايي ا، در خصوص كشف بخش1398مرداد ماه  27، در روز يكشنبه روزنامه گاردينانتشار گزارش از سوي *

  ساخت بريتانيا در يمن، توسط كارشناسان سازمان ملل، مبني بر
شونده بريتانيايي، در يكي از هاي موشكي ليزري هدايتدستيابي هيأتي از متخصصان سازمان ملل به قطعات سامانه الف)

تامبر حمله در سپ گفتني است كه اينالمللي: مناطق مورد حمله قرار گرفته در يمن و تأكيد بر نقض شدن قانون بشردوستانه بين
ت به تسليحا ميالدي و پس از آن به وقوع پيوست كه بوريس جانسون، وزير خارجه وقت بريتانيا، از صادرات 2016سال 

  اهد گرفت؛رار خوعربستان ابراز رضايت كرده بود، با علم بر اينكه اين تسليحات احتماالً در جنگ يمن مورد استفاده ق
ختن از فرو ري هاي با قدرت انفجار باال، ساخت شركتي در شهر برايتون، پسدستيابي سازمان ملل به قطعات بمب اشاره به ب)

 –ه بريتانيايي ، همچنين قطعات موشك ساخت همان كارخان2016سپتامبر سال  13بمب بر سر صنعا، پايتخت يمن، در روز  4
  پس از حمله دوم به مجتمع السونيدر؛روز  9 –كه البته به مالكيت اياالت متحده در آمده 

ي) ه ادعاي وبه (ب اشاره به اظهارات سخنگوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر توجيه اين حمالت، با توجه ج)
هاي داخلي، براي نيروهاي هاي مخصوص جهت ساخت موشكنظامي بودن اين مجتمع و فعاليت آن در زمينه تهيه لوله«

  ؛»انصارا...
 ندات كافيو مست اشاره به اذعان هيأت كارشناسان سازمان ملل در گزارش خود به شوراي امنيت، مبني بر فقدان مدارك د)

افزار در آن، همچنين خارج شدن شده و يا ساخت سختجهت به شمار آوردن اين مكان، به عنوان يك هدف نظامي شناخته
يوسته، شب به وقوع پ س، تنها به اين دليل كه حمالت مزبور كمي پس از نيمهميالدي: بر اين اسا 2014آن از فعاليت از سال 

  تلفاتي به همراه نداشته است؛
ن آن از سوي ميالدي و در عين حال، ناديده گرفته شد 2018هاي اين تحقيقات در ژانويه سال اشاره به علني شدن يافته ه)

 المللي؛جامعه بين

وند، از زمان پميليارد  4,7كم به ارزش ليحات به عربستان، از سوي دولت بريتانيا، دستاشاره به صدور مجوز صادرات تس و)
هدف خود عليه اين هاي بيها توسط رياض در بمبارانآغاز جنگ يمن و مستندات سازمان ملل، مبني بر كاربرد اين سالح

به  ر تسليحاتن، صدو، دادگاه استينافي در لندكشور و غيرنظاميان آن: اين در حالي است كه در ماه ژوئن سال جاري ميالدي
  عربستان را به همين دليل غيرقانوني اعالم كرد و

بريتانيا با كنار زدن روسيه، به جايگاه دومين مرداد ماه،  9، در روز چهارشنبه يوزشبكه خبري يورونهمچنين به گزارش  ز)
چهارده ميليارد پوند سالح صادر  2018زارت دفاع بريتانيا اعالم كرد اين كشور در سال . وصادركننده سالح در جهان بازگشت
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 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
 ا در قبال، در خصوص مورد انتقاد قرار گرفتن شديد رويكرد بريتاني1398شهريورماه  18

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. مان آكسفاميمن، از سوي ساز

اقدام اين نهاد بزرگ امدادرسان به برشمردن رويكرد دولت انگليس در اين زمينه،  الف)
  ؛29»غيرقانوني، غيراخالقي و غيرمنسجم«عنوان رويكردي، به

از  ستاناشاره به عدم هماهنگي قابل مالحظه ميان سود حاصل از فروش سالح به عرب ب)
رو، ناديده گرفتن بحران زده يمن و ازاينهاي اهدايي آن به كشور جنگوي لندن با كمكس

  حقوق بشري جاري در اين كشور؛
نيا به ميليون پوندي) بريتا 770ميليون دالري (حدود  952هاي اهدايي اشاره به كمك ج)

اي رهيمن در طول چهار سال گذشته و كسب رتبه ششم از سوي اين كشور در ميان كشو
ميليارد دالري تسليحاتي بريتانيا  7,6هاي انگليس، در قياس با فروش كننده كمكدريافت

رت ديگر برابري: به عبا 8تفاوت بيش از  –به عربستان و ديگر كشورهاي ائتالف عربي 
ري تواند كمبود بودجه جامنافع مالي حاصل از فروش سالح براي انگليس به راحتي مي

  برابر تأمين كند؛ 3جاري را به ميزان بيش از  سازمان ملل در سال
ر رابطه دهاي دولت بريتانيا براي معكوس نمودن حكم دادگاه تجديدنظر انتقاد از تالش د)

دولت  ن ازبا غيرقانوني بودن فروش تسليحات به عربستان و درخواست اين نهاد امدادرسا
  وند فروش سالح؛انگليس جهت محترم شمردن قضاوت دادگاه و متوقف ساختن ر

هاي اخير در گزارش رتبه سازمان ملل در هفتهاين در حالي است كه كارشناسان عالي ه)
متحده، بريتانيا و فرانسه را در ارتكاب احتمالي به خود درباره يمن، كشورهاي اياالت

                                                                                                                                                            
براي ، بريتانيا، رود. به اين ترتيبيتانيا به شمار مياين رقم يك ركورد تاريخي براي فروش جنگ افزار در تاريخ بر .كرده است

ل يبدتپس از اياالت متحده آمريكا به دومين صادركننده بزرگ تسليحات در جهان  ،به بعدميالدي  2014نخستين بار از سال 
درصد  80ي گزارش، قطر، امارات عربي متحده، عربستان سعودي و ديگر كشورهاي خاورميانه مشتراين شده است. براساس 

  صادراتي اين كشور هستند.تسليحات از 
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  29

 https://www.middleeastmonitor.com/20190909‐oxfam‐slams‐britains‐approach‐to‐yemen‐
as‐illegal‐immoral‐and‐incoherent/ 
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اند، چراكه اين كشورها از طريق تأمين تسليحات و يا فراهم جرائم جنگي شريك دانسته
هاي اطالعاتي و لجستيك، از ائتالف به رهبري عربستان، پشتياني به عمل ن حمايتآورد
  اند؛آورده

  

شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز سه –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
هاي جو در اردوگاه، در خصوص گرفتار آمدن كودكان پناه1398شهريورماه  12

محورهاي مهم . هاي طرح پيوند خانوادهاجرااع بريتانيا از زده، در صورت امتنخشونت
  باشد: گزارش به شرح زير مي

هايشان، پس از جو به خانوادهجهت حمايت از پيوستن كودكان پناه طوماريتهيه  الف)
اظهارات مقامات وزارت كشور بريتانيا در خصوص اعالم آمادگي اين وزارتخانه براي 
پايان دادن به روند جاري در اين زمينه، در صورت خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه 

  اروپا؛
جو اشاره به هشدارهاي طومار مزبور، مبني بر سكونت داشتن بسياري از كودكان پناه ب)

ها به تداوم بهداشتي، پرمخاطره و مملو از جمعيت و ناگزير شدن آنهاي غيردر اردوگاه
  ها در صورت توقف روند جاري؛اقامت در اين مكان

جو ان پناهنهاد، مبني بر افزايش ميزان عبور كودكهاي مردماشاره به هشدارهاي سازمان ج)
ترين ل مانش، يكي از خطرناككانا –از گذرگاه آبيِ حدفاصل بريتانيا و فرانسه 

اكتبر سال  31پس از  -هاي جهان با توجه به شدت جريان آب و دماي پايين آن گذرگاه
وزير انگليس، براي آبان ماه) زمان تعيين شده از سوي بوريس جانسون، نخست 9جاري (

  خروج از اتحاديه اروپا، با يا بدون توافق؛
 22جويان از اين گذرگاه آبي تن از مهاجران و پناهاشاره به عبور نزديك به يك هزار  د)

ضمن تأكيد بر  –بيش از دو برابر ميزان آن در سال گذشته  –مايلي در سال جاري ميالدي 
هاي ناامن و يا افتادن در دام قاچاقچيان انسان، در جويان به استفاده از قايقناگزير شدن پناه

  صورت عملي شدن اين اقدام؛
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ه زگرداندت باظهارات پريتي پاتل، وزير كشور جديد بريتانيا، مبني بر ضروراشاره به ا ه)
 راي ورودجويان جهت اجتناب از افزايش تعداد افراد در تالش بشدن تعداد بيشتري از پناه

  به اين كشور؛
وزير بريتانيا گفتني است كه در ماه ژوئيه سال جاري، يكصد رهبر معنوي از نخست و)

پذير و بدون سرپرست، از كودك آسيب 1000كم با ورود كه دستدرخواست نمودند 
  ؛30مناطق پرمناقشه و كشورهاي اروپايي، موافقت نمايد

  
، در 1398اه مردادم 27انتشار گزارش از سوي روزنامه ساندي تايمز، در روز يكشنبه  -5

ون دعواقب خروج بخصوص افشاء شدن يكي از اسناد محرمانه دولت انگليس، در زمينه 
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . از اتحاديه اروپااين كشور توافق 

سابقه بار و بينظرات دولتمردان بريتانيايي در خصوص به بار آمدن پيامدهاي دهشت الف)
 روپا؛اقرن اخير در اين كشور، در صورت خروج بدون توافق اين كشور از اتحاديه در نيم

 شدنمواجهمبني بر  »31يِلو َهِمر«سند دولتي محرمانه، تحت عنوان اشاره به دستيابي به  ب)
ي، در صورت خروج بدون توافق آن از اتحاديه اسيو س ياقتصادشديد شوك بريتانيا با 

  :ازجملهاروپايي و عدم آمادگي كشور براي گذار از اين شرايط، 
 ي پيداتوجهقابلهش : ذخاير انواع مواد غذايي تازه كاييغذامواد كمبود مواجهه با  -
 ؛كندمي
زي مر هاينظارتخيرها و أكمبود سوخت: ترافيك سنگين ايجاد شده بر اثر تمواجهه با  -
 ؛تواند بر توزيع سوخت اثر بگذاردمي
خير در عبور و مرور، ذخاير دارويي أ: ترافيك سنگين و تييدارواقالم كمبود مواجهه با  -

 ؛كندپذير ميرا آسيب
                                                            

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  30
 https://www.middleeastmonitor.com/20190903‐child‐refugees‐will‐be‐stranded‐in‐
violence‐ridden‐camps‐when‐uk‐scraps‐reunification‐scheme/ 
٣١ Yellowhammer 
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انال كدرصد از شناورهاي ترابري در حال گذر از  85عدم آمادگي حدود  اشاره به ج)
 در بنادر ، افزايش يافتن ازدحامروازايني قوانين گمركي فرانسه و اجرامانش، جهت 

  ماه متوالي؛ 3بريتانيا و مختل شدن جريان كشتيراني تا 
 ميان» ختمرز س«اجرا گذاردن طرح بهاقدام دولت انگليس  احتمالبهاشاره  د)

هاي بازرسي، با توجه به جوابگو نبودن هاي ايرلند شمالي و جمهوري ايرلندسرزمين
  32.33گسترده مرزي

                                                            
  ز. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنامه ساندي تايم 32

 https://www.thetimes.co.uk/article/operation‐chaos‐whitehalls‐secret‐no‐deal‐brexit‐plan‐
leaked‐j6ntwvhll 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 33
ر خصوص ايجاد ، د1398مرداد ماه  16چهارشنبه و  28، در روزهاي دوشنبه شبكه خبري يورونيوزانتشار گزارش از سوي *

روپا، در از اتحاديه به محض خروج آن ا اين كشور،كمبود مواد غذايي در وقوع احتمال تغيير در سياست مهاجرتي بريتانيا و 
  مبني بر ،آبان ماه) 9دي (اكتبر سال جاري ميال 31روز 
 ميان اين هروندانرفت و آمد آزاد شعزم دولت بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا، براي ممانعت به عمل آوردن از  الف)

  فق؛، بالفاصله پس از اجراء برگزيت در پايان ماه اكتبر، با يا بدون توااتحاديه اروپا كشورهاي كشور و
اي افراد دار ان پسابرگزيت، در راستاي پذيرشمحور در دور -دن نظام مهاجراتي جديد و امتيازاشاره به بنيان نهاده ش ب)

  تر بر جرائم؛گيرانههاي باالتر و تخصص بيشتر، همچون نظام مهاجرتي استراليا، همچنين نظارت سختشايستگي
ر زمينه ابل توجه دقآن، به بروز كمبودهاي  توافقويژه خروج بدون  اشاره به منجر شدن خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، به ج)

  هاي متمادي؛ها و يا ماهمواد غذايي و اختالالت جدي در تأمين مايحتاج مردم اين كشور، براي هفته
هاي كل فعاليت درصد از 19بريتانيا از طريق واردات و اختصاص يافتن  درصد از مواد غذايي 60اشاره به تأمين شدن  د)

ارند و اين افراد هزار نفر در اين بخش مشغول به ك 450بيش از : گفتني است كه غذايي نايعصبه در اين كشور بخش توليد 
  ؛دانندسو ميرا بزرگترين چالش خود از زمان جنگ جهاني دوم به اين گزيتبر
هاي ايمني گمركي و بازرسي هاياجراء گذاشتن ساختار نظارتاشاره به بيانيه اتحاديه اروپا مبني بر اقدام اين نهاد به به ه)

ميني و ر مرزهاي زد ،اروپامعيارهاي قانوني مطابق با  اين كاالها،بر ورود و خروج  نظارتمواد غذايي، همچنين مربوط به 
شود كه مواد ميجب اقدام مواين ، در صورت خروج بدون توافق اين كشور از اين اتحاديه: دريايي و هوايي خود با بريتانيا

  ؛طوالني در پشت مرزها باقي بمانند زمان مانند ميوه و سبزيجات براي مدت ،ي فاسد شدنيغذاي
ز ان كوتاهي شت زماتأكيد بر جدي بودن اين معضل براي مردم انگليس، با توجه به فرا رسيدن سال نو ميالدي، پس از گذ و)

ز اين رو هاي كريسمس و سال جديد و ابه جشن اجراء برگزيت و افزايش ميزان مصرف مواد غذايي در اين دوران، با توجه
از  پس نخستشود در چند ماه بيني ميحتي پيشديگر:  وابستگي بريتانيا به مواد غذايِي وارداتي بيش از هر زمانافزايش 
  ؛افزايش يابدنيز برخي اقالم غذايي بهاء ، برگزيت

تأكيد بر  ا اين حالفق و بن از پيامدهاي منفي برگزيتِ بدون توااشاره به اقدام فعاالن بخش مواد غذايي به تالش براي كاست ز)
كنندگان جديد، گسترش فضاي انبارها و استفاده از توزيعميليون پوندي اين اقدامات، از جمله  100هزينه هفتگي حدود 

  ؛همچنين هزينة ضرر ناشي از اتالف بخشي از مواد غذايي در مرزها
، به پيامدهاي ناگوار خروج 1398مرداد ماه  7، نيز در گزارش خود در روز دوشنبه بان حقوق بشرديدهگفتني است كه  ح)

  ير اشاره كرد:توان به موارد زبدون توافق بريتانيا از برگزيت براي حقوق بشر پرداخته است كه از جمله مي
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 فرانسه*

، 1398شهريورماه  26شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -1
ال جاري جويان از ماه نوامبر سناپذيري دريافت پول نقد از سوي پناهدر خصوص امكان
  نكات مهم اين بيانيه به شرح زير است: . ميالدي، در فرانسه

عنوان زمان پايان يافتن امكان استفاده نوامبر از سوي دولت فرانسه، به 5تعيين تاريخ  الف)
جهت دريافت پول نقد و به عبارت ديگر، از  34شانهاي خاص بانكيجويان از كارتپناه

جوياني كه به دليل ويژه براي آن دسته از پناهبه –دست دادن استقالل اقتصادي خود 
  ؛35اندبيكاري و فقر موطن خود را ترك گفته

رسيدگي به پرونده  متصدي - آژانس مهاجرت فرانسهاشاره به اظهارات مسئوالن  ب)
مبني بر اقدام دولت به اتخاذ اين سياست، به دليل مسائل اقتصادي و در  – جويانپناه

انتقاد كارشناسان و حاميان  حالدرعينجويي هر چه بيشتر و ي صرفهراستاي تالش برا
جمهوري فرانسه، مبني بر استفاده از از امانوئل مكرون، رئيس جويانپناهحقوق 
، روازاين، در راستاي دستيابي به اين هدف و درآمدترين قشر جامعهكمترين و ضعيف

  ؛36غيرانساني بودن آن

                                                                                                                                                            
  به مخاطره افتادن واردات دارو و مواد غذايي؛ - 
  احتمال افزايش جرائم ناشي از نفرت و انزجارپراكني؛ -
  هاي مدني در ايرلند شمالي؛ها و تنشاحتمال وقوع ناآرامي -
  احتمال به مخاطره افتادن امنيت شهروندان بريتانيايي ساكن ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا و -
   ريتانيا.غل در ببه مخاطره افتادن امتيازات حمايتي و يا حقوق حريم شخصي و مقابله با تبعيض، در مورد كارگران شا -

كه اجازه  ساز و كاري است تنها و اين كننددريافت مي» آدا«به نام  اي،ويژهدر حال حاضر متقاضيان پناهندگي كارت بانكي  34
اد براي بازكردن افر .شودمنقضي مي در كمتر از سه ماه ديگر كه آن هم ،دهدفرد پناهجو ميدريافت پول نقد از عابر بانك را به 

ناهندگي اضيان پگشايش حساب براي متق ،به اين ترتيب و دارند حساب در يك بانك فرانسوي نياز به كارت شناسايي معتبر
  .غيرممكن است

 را شهروندان آفريقايي كه عمدتاً  2018قاضي پناهندگي فرانسه در سال هزار نفر از مت 121، از درصد 41دهد، آمارها نشان مي 35
  .دهنداند، تشكيل ميواسطه فقر و گرسنگي به اروپا آمدههب
كردن حق كار  كم در شش ماه نخست)(دست »پناهندگي«كنند و متقاضيان پناهندگان در فرانسه حقوق ناچيزي دريافت مي 36
 سياري ازاست. بي دليل نيست كه ب تابع شرايط سخت و ويژه ،ا از كمك ناچيز دولتهمندي آنبهرههمچنين  ؛دارندن

  .خواب هستندخانمان و كارتنپناهندگان در اين كشور بي
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ز اهاي روزانه كارت بانكي با كارت ديگري جهت انجام خريداشاره به جايگزين شدن  ج)
پس د قوانين جدي ، بدون امكان تبادل پول نقد: به عبارت ديگر، بر اساسجويانپناهسوي 
شان كم ز حسابا )هزار تومان 7نزديك به (سانتيم  50 جويانپناهبار خريد،  25از هر 

  ؛خواهدشد
گيرانه در قبال هاي سختون به اتخاذ سياستاشاره به ناگزير شدن امانوئل مكر د)
 راست گرايان افراطي فرانسهجويان و مهاجران، با توجه به نياز وي به جلب حمايت پناه

  ؛37در انتخابات آتي كشور
  

، 1398رماه شهريو 25، در روز دوشنبه 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري فرانس  -2
ر هاي جهادگرايان فرانسوي دشكايت خانواده به نقل از خبرگزاري فرانسه، در خصوص

    :  به شرح زير استوارد مهم گزارش م. ترين مقام ديپلماسي اين كشورسوريه از عالي

بر سال هاي ژوئيه و سپتاماقدام همسران و كودكان چندين جهادگر فرانسوي، در ماه الف)
ه دليل بسه، ير خارجه فرانجاري ميالدي، به تنظيم شكايت رسمي از ژان ايو لو دريان، وز

  ها به كشور خود؛خودداري وي از صدور مجوز جهت بازگشت آن
اشاره به متهم شدن وزير خارجه فرانسه، از طريق اين شكايت به ديوان عدالت  ب)

به عدم انجام  -مسئول رسيدگي به تخلفات مقامات سابق و كنوني دولت  -  38دولتي
هاي تحت نظارت هاي گرفتار شده در اردوگاهرساني به خانوادهقدامات الزم جهت كمكا

  نيروهاي دموكراتيك كرد سوريه، در شمال شرقي اين كشور؛
هاي هاي حقوقي متعدد دولت فرانسه در اين زمينه، به دليل مخالفتاشاره به چالش ج)

ان فرانسوي از سوريه و عراق به متداوم مقامات آن با ورود كودكان و همسران جهادگراي

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 37

 https://fa.euronews.com/2019/09/17/another‐hardest‐french‐strategy‐on‐refugees‐in‐
france 
٣٨ Court of Justice of the Republic (CJR) 
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ها نيز نوزاد كه اكثر آن –كودك  17كشور خود، ازجمله اقدام آن به بازگرداندن تنها 
  هستند؛

سي برر –اشاره به اظهارات منتقدان، مبني بر منجر شدن سياست جاري دولت فرانسه  د)
 گ، اكثرًا مبتال به اختالالتگناه جنه قرار گرفتن قربانيان بيب -ها بر پروندهجداگانه و زمان

 200شناختي: به عبارت ديگر مواجه ساختن بيش از جدي، در معرض مخاطرات روان
  كودك و مادرانشان با رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز و خطر مرگ؛

ميالدي نيز شكايتي با اين مضمون از سوي  2018گفتني است كه در ماه مه سال  ه)
هاي مادر جهادگراي كودك متولد سوريه، كه به دليل فعاليتپدربزرگ و مادربزرگ دو 

  ؛39فرانسوي خود محبوس شده بودند، به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شد
  

، در 1398اه شهريورم 23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -3
ن مهم اي موارد. رانسهدر شهر نانت ف» جليقه زرد«درگيري پليس با تظاهركنندگان خصوص 

   اند از:گزارش عبارت

جليقه در مقابل معترضان  هاي آب پاشكاميونو  آوراستفاده نيروهاي پليس از گاز اشك 
مأموران و يا در تالش براي شكستن در  سويبه، در حال پرتاب سنگ يا بطري زرد

كه به  –اعتراضات  نفر در جريان اين 21ها، همچنين دستگيري ها و ورود به آنفروشگاه
  ؛40هفته چهل و چهارم رسيده است

 16تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز شنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
هاي حقوق بشري از دولت فرانسه، جهت ، در خصوص درخواست گروه1398شهريورماه 

                                                            
  ، به نقل از خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك:24گزارش شبكه خبري فرانس  39

 https://www.france24.com/en/20190916‐families‐sue‐french‐foreign‐minister‐over‐
children‐stuck‐in‐syria 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 40
 https://fa.euronews.com/2019/09/14/france‐police‐face‐protesters‐nantes‐yellow‐vest‐act‐

44-����-�as‐21‐people‐arrested 
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ت مهم اين نكا. توقف فروش تسليحات به عربستان سعودي و امارات متحده عربي
  گزارش عبارت است از: 

دن نهاد حقوق بشري جهت اقدام دولت فرانسه به پايان دا 17درخواست مجدد  الف)
ن درنگ به روند فروش سالح به دو كشور عربستان و امارات، با توجه به كشته شدبي

  گسترده غيرنظاميان در جنگ يمن؛
تحول  س دودر اين زمينه، بر اسا اشاره به تصميم اين نهادها به تجديد تقاضاي خود ب)

  هاي اخير، شاملمهم به وقوع پيوسته در هفته
ه هاي ائتالف ب، كشته شدن بيش از يكصد زنداني در نتيجه حمالت هوايي نيرونخست -

  بازداشتگاهي در استان ذمار در غرب يمن؛
هاي نظامي رتبه سازمان ملل، مبني بر اقدام نيرو، گزارش جديد كارشناسان عاليدوم -

عربستان و امارات به مورد حمله قرار دادن متخاصمانه اماكن غيرنظامي، ضمن تأكيد بر 
كننده تسليحات براي اين دو كشور عربي و ضرورت خاتمه اهميت نقش كشورهاي تأمين

اي در اين منازعه خونين با توجه به اينكه جرائم جنگي گسترده –درنگ اين روند يافتن بي
  ؛41وسته استبه وقوع پي

ه ردكتشر من ء در اين زمينهالملل طوماري را براي امضاعفو بينگفتني است كه سازمان  ج)
النه وش غير مسئوبه فر، خواسته شده ،فرانسه جمهوررئيسكه در آن از امانوئل مكرون،  است

 ءضامار را امنفر اين طو 18هزار و  53 )شهريورماه 10(يكشنبه  پايان دهد. تاكنونتسليحات 
  ؛هزار نفر برسد 70به  امضاكنندگانالملل انتظار دارد شمار . عفو بيناندكرده

، در 1398 شهريورماه 15انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -5
نكات . از فرانسه ستانيافغان جويناهپاخراج دو نهاد به هاي مردمخصوص اعتراض سازمان
 اند از:مهم اين گزارش عبارت

   
                                                            

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –ش پايگاه خبري گزار 41
 https://www.middleeastmonitor.com/20190907‐rights‐groups‐call‐for‐france‐to‐stop‐arms‐
sales‐to‐saudi‐arabia‐and‐uae/ 
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 ازجمله، جويانپناهها و انتقادات گسترده نهادهاي مدافع حقوق بشر و حامي واكنش الف)
، در »42سيماد«نهاد مدافع حقوق مهاجران در فرانسه موسوم به الملل و سازمان عفو بين

  افغانستاني؛ جويانپناهقبال اقدام دولت فرانسه به اخراج 
 يوافقتاليحه تصويب  با زمان بررسي جوپناهكي از اين دو شدن اخراج ي زمانهماشاره به  ب)

ه قرار رانسفمجلس ملي : گفتني است كه ميان اتحاديه اروپا و افغانستان در پارلمان فرانسه
 جوياناهپنز است روز هجدهم سپتامبر روند تصويب اين اليحه را آغاز كند و همان روز يكي ا

شور شود به كن نگهداري مين غيرقانوني در شهر رِكه در بازداشتگاه مهاجرا ستانيافغان
  ؛اش بازگردانده خواهد شدزدهجنگ

ن ، به ايرانسهالملل و نهاد مدافع حقوق مهاجران در فسازمان عفو بيناشاره به اعتراض  ج)
» همكاري« ربمبني  آن 28و بند  -سناي فرانسه تصويب شده مجلس كه پيشتر در  -اليحه 

 و - جويانپناهيشتر براي اخراج ب سازوكاري  -  »وج مهاجرت غيرقانونيم«جهت مقابله با 
  ؛»المللنقض حقوق بين«به شمار آوردن آن، به مثابه 

با توجه به  افغانستان، به جويانپناهبازگرداندن اشاره به ممنوعيت اقدام دولت فرانسه در  د)
مالت متعدد و قرار داشتن غيرنظاميان اين كشور در معرض خطر و تحت هدف ح

ان سازمني است كه : گفتحقوقشاننقض فاحش  عنوانبه، به شمار آمدن اين اقدام روازاين
ران مهاج به تعليق درآوردن اخراج جهتهايي الملل از دو سال پيش تاكنون تالشعفو بين

  ؛همچنان ادامه دارداين روند و  كردهآغاز را افغان 
ر د محبوسديگر افغان  جويپناهيك خراج اشاره به قصد دولت فرانسه براي ا ه)

  ؛ريورماهشه 16، در روز شنبه در نزديكي فروگاه شارل دو گل پاريس ،بازداشتگاهي موقت
در  محبوسسرنوشت ديگر اتباع افغان هاي حقوق بشري از اطالعي سازماناشاره به بي و)

  ؛مهاجران غيرقانوني هاي موقت نگهداريمراكز و بازداشتگاه

                                                            
٤٢ Cimade 
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غيرنظامي طي  1300بر اساس گزارش سازمان ملل بيش از م به يادآوري است كه الز ز)
افغان  جويانپناهو اند شش ماه نخست سال جاري ميالدي در افغانستان كشته شده

  ؛43».ورود به افغانستان با خطر شكنجه، ربوده شدن و يا مرگ روبرو هستند محضبه«
 

، در 1398شهريورماه  14شنبه شر، در روز پنجبان حقوق بانتشار گزارش از سوي ديده -6
ويژه در منطقه هاي الزم، بهخصوص محروميت كودكان مهاجرِ بدون سرپرست از حمايت

به  نكات مهم اين گزارش. ي فرآيندهاي معيوباجراو شهر پاريس، به دليل  44آلپ - آلپاين 
   شرح زير است:

در معرض «، تحت عنوان ايصفحه 80گزارشي بان حقوق بشر، به انتشار اقدام ديده الف)
سرپرست در بلندهاي اقدامات هوسبازانه: رفتار مقامات فرانسه با كودكان مهاجر بي

و تأييد صغر سن هاي مسئوالن تعيين ، مبني بر عدم مطابقت اقدامات و روش»45آلپ
  المللي؛با موازين بين  -سال  18زير  –كودكان 

 ها و داليل مختلف، جهت محروم كردناشاره به توسل مسئوالن مربوطه به توجيه ب)
  كودك موردنظر از خدمات حمايتي الزم، داليلي چون:

  هاي موردنظر؛اشتباهات كودكان در زمينه درج تاريخ -
  هايشان؛پذيريگو در مورد تجارب ناگوار و آسيبها به گفتعدم تمايل آن -
  و در طول مسير؛ مبدأمشاغلشان در كشورهاي  -
  شود؛خوانده مي» گرايانه زندگياهداف غير واقع«آنچه كه از نظر مأموران  -

اشاره به نقائص مشابه مشاهده شده در روند ارزيابي سن كودكان مهاجر در پاريس و  ج)
بان انه در اين زمينه در ديگر مناطق فرانسه، پس از مصاحبه ديدههاي خودسرگيريتصميم

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 43

 https://fa.euronews.com/2019/09/06/ngos‐denounce‐the‐expulsion‐of‐two‐afghans‐by‐
france 

كه  يكه رشته كوه آلپ در آنها قرار دارد. سه كشور ييكشور اروپا 8 ياست برا يعنوان )Alpine states (يآلپ يكشورها 44
  .و فرانسه ايتاليا ش،يرا دارند عبارتند از: اتر يمناطق آلپ تيسهم از مساحت و جمع نيشتريب

٤٥ Subject to Whim: The Treatment of Unaccompanied Migrant Children in the French Hautes‐
Alpes 
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پرونده  36ساله، همچنين بررسي  18پسر، يك دختر و يك نوجوان  59حقوق بشر با 
هاي درماني، كاركنان و داوطلبان نهادهاي ديگر و گفتگو با وكال، امدادرسانان بخش

  بشردوستانه و مقامات رسمي؛
المللي در اين زمينه، مبني بر استفاده از معيارهاي ارزيابي سن، زين بيناشاره به روند موا د)
هاي جدي در مورد ترين راه باقيمانده، در صورت وجود ترديدعنوان آخرين و تنهابه

  ؛46ادعاي فرد در مورد ميزان سن خود و فقدان مستندات الزم براي اثبات آن
اك خون سرپرست، پيش از رسيدن به اشاره به قرار گرفتن بسياري از كودكان بد ه)

هاي جدي در كشورها مبدأ، اعمال شكنجه، كار اجباري، استفادهفرانسه، در معرض سوء
رفتار و متحمل شدن مخاطرات موجود در مسير عبور از دريا در راه رسيدن به سوء

اين  ه:ها با اختالالت اضطراب پس از حادثكشورهاي اروپايي و در نتيجه مواجه بودن آن
  شود؛در حالي است كه شرايط ذكر شده در فرآيند تعيين سن در نظر گرفته نمي

  ازجمله اشاره به پيامدها و عواقب عدم پذيرفته شدن سن كودكان در اين ارزيابي، و)
حتي كودكاني كه  –كان بدون سرپرست هاي اضطراري كوداخراج شدن از پناهگاه -

  اند؛ونده خود شدهخواستار تجديدنظر قضايي در روند پر
خانماني هاي بزرگساالن و يا تجربه كردن بيناگزير شدن كودكان به سكونت در پناهگاه -

  ها؛در خيابان
ر منطقه دجو، ازجمله اقدام مأموران مرزي فرانسه اشاره به معضالت ديگر كودكان پناه ز)

 ا به خاكز مرز ايتاليسرپرست و در حال تالش براي عبور اآلپ، به بازگرداندن كودكان بي
ها با رو مواجه ساختن آنها به نهادهاي حمايتي و ازاينفرانسه، به جاي ارجاع دادن آن

  هاي كوهستاني؛مخاطرات بيشتر در مسير

                                                            
هاي سرويس كمك –سرپرست، بايد تحت حمايت نهادهاي مربوطه گفتني است كه بر اساس قوانين فرانسه، كودكان بي 46

يابي صغر سن را طي كنند، تا به طور رسمي به عنوان قرار گيرند و به اين منظور، ابتداء بايد مراحل ارز - 46اجتماعي فرانسه
  نند؛وجود عمل كطرفانه و با مهرباني عمل كرده و بر اساس شواهد مشناخته شوند، اما مأموران در اين مراحل بايد بي» كودك«
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وني گرد قاند پياشاره به اقدام پليس فرانسه به آزار و اذيت كردن و در برخي موارد مور ح)
ها به مهاجران در حال عبور از رساني آنيل كمكقرار دادن امدادگران داوطلب، به دل

  ها؛كوهستان
  تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات فرانسه به اتخاذ تدابيري چون؛ ط)
بقت مطا وايجاد اصالحات الزم در زمينه فرآيندهاي ارزيابي سن كودكان و نوجوانان  -

روميت خودسرانه مانعت از محالمللي، جهت مها با موازين و معيارهاي بيندادن آن
  ها؛آن كودكان از به رسميت شناخته شدن صغر سن

ز اخوردار مورد بررسي قرار دادن وضعيت روحي و رواني كودكان، توسط روانكاوان بر -
ادن درار صالحيت و تخصص الزم و ارائه خدمات مشاوره براي كودكان نيازمند، پيش از ق

  ها در معرض فرآيند ارزيابي سن؛آن
درنگ دادن به روند استرداد كودكان بدون سرپرست به ايتاليا و در عوض انتقال بيپايان  -
 .47ها به نهادهاي خدمات رفاهي و حمايتي كودكانآن
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 https://www.hrw.org/news/2019/09/05/france‐immigrant‐children‐being‐denied‐
protection 
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/france0919_web_0.pdf 


