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 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها، بر اساس مقاالت، گزارش، 1398 ماهبهمنآمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در دي و 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبه ها و اخبار آشكاربيانيه
 صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز
  
  آمريكا متحدهاياالت*
در ، 1398 ماهبهمن 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز يكشنبه  -1

با  »قرن معامله«خصوص تناقض چند جانبه طرح دانلد ترامپ براي خاورميانه، موسوم به 
   اند از:اين گزارش عبارت ذكرقابلنكات  .المللحقوق بين

تيجه ندر  اشاره به منجر نشدن طرح دانلد ترامپ به تشكيل كشور دائمي فلسطيني و الف)
  الملل؛طينيان بر اساس حقوق بينناكارآمدي آن در رعايت حق تعيين سرنوشت فلس

يل: يم اسرائجانبه اراضي متعلق به فلسطينيان به رژاشاره به فراهم آوردن امكان الحاق يك ب)
راضي شوراي امنيت سازمان ملل، اشغال ا 2334اين در حالي است كه بر اساس قطعنامه 

 شاپيش ازرانه غربي، پيسازي در كفلسطيني از سوي رژيم اسرائيل و اقدام اين رژيم به شهرك
 الملل است؛ سوي اين سازمان غيرقانوني به شمار آمده و نقض فاحش حقوق بين

ها و منابع هاي رژيم اسرائيل، سرقت سرزمينسازيشمار آمدن شهركاشاره به به ج)
م از حقوق تحميل حاكميت نظامي بر مردمي محرو مثابهبهفلسطيني و اعمال خشونت، 

  الملل؛زمان نامعلوم و در تناقض با حقوق بينخود، براي مدت 
هاي عنامها قطباشاره به ممنوع به شمار آمدن الحاق اراضي با استفاده از نيروي نظامي  د)

  شوراي امنيت و منشور سازمان ملل؛ 338و  242

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده 1 Rights  Watchشبكه خبري الجزيره ( )؛Aljazeera ؛ شبكه خبري يورونيوز(

)Euronews) ؛ شبكه خبري جهاني ان.اچ.كي ژاپن(NHK World ( 24)؛ شبكه خبري فرانسFrance 24 خبرگزاري )؛
پايگاه برنامه تلويزيوني اِي.پي.تي.ان  ؛)New York Times( مزيتا وركيويروزنامه ن )؛The Star؛ روزنامه استار (آناتولي
 Thomson Reuters)؛ خبرگزاري رويترز (APTN National Newsنيوز ( Foundation) ؛ روزنامه گاردين(The 

Guardian) ؛ روزنامه اينديپندنت(Independent( مديترانه – بشر اروپا بان حقوقهيدد )؛Euro‐Mediterranean 

Human Rights Monitorشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comروزنامه سان ( )؛The Sun شبكه خبري دويچه وله ) و
)Deutsche Welle.( 
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هاي شده دره رود اردن و تمامي شهركريزيترديد الحاق برنامهاشاره به تناقض بي ه)
الملل و تحميل حاكميت نژادپرستانه و كرانه باختري با حقوق و قوانين بين اسرائيلي

هاي كرانه باختري از طريق ساخت و استعمارگرانه بر فلسطين، با توجه به جداسازي بخش
  ؛2جايي و حقوق سياسي فلسطينيانها و اعمال محدوديت بر جابهالحاق شهرك

  
، در 1398 ماهبهمن 12.سي، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي -2

ورود اتباع چند هاي جديد براي به وضع محدوديت متحدهاياالتخصوص اقدام دولت 
  :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. كشور ديگر به خاك خود

ترين كشور رجمعيتپ - كشور، شامل نيجريه  6شهروندان  شدنمواجهبا محدوديت  الف)
 21(ل جاري وم اسفند ساد از ،اريتره، سودان، تانزانيا، قرقيزستان و ميانمار - اقاره آفريق

  ؛براي ورود به خاك آمريكا )2020سال  فوريه
امت منجر به اق به ممانعت به عمل آوردن از صدور رواديد متحدهاياالتاقدام دولت  ب)

ردشگري و گرواديد تداوم بخشيدن به صدور  حالدرعيندائم براي اتباع اين كشورها و 
 ها؛تجاري براي آن

، مبني بر تصميم كفيل وزارت امنيت داخلي آمريكا، 3اشاره به اظهارات چَد وولف ج)
در به اشتراك گذاشتن كشور  6به وضع اقدامات جديد به دليل ناكامي اين  متحدهاياالت

  واشنگتن؛ اطالعات مورد نياز
دور هاي سختگيرانه در مورد صوضع محدوديتاشاره به تداوم اقدام دولت آمريكا به  د)

وريه، يمن، سايران، ليبي، سومالي، كشور عمدتًا مسلمان، شامل  7رواديد براي شهروندان 
  ؛كره شمالي و ونزوئال

همچنين، ، اتباع ايران متحدهاياالتبنا بر تصميم جديد دولت گفتني است كه به تازگي  ه)
 ( گذاريو سرمايه نيبازرگا رواديدديگر مجاز به دريافت  E‐1و E‐2(  اين كشور در

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://www.aljazeera.com/news/2020/01/trump‐middle‐east‐plan‐violate‐international‐
law‐200130084546626.html 
٣ Chad Wolf 
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تصريح در اين رابطه، اداره خدمات شهروندي و مهاجرت آمريكا  بيانيهدر . 4نخواهند بود
پيمان مودت ميان دو كشور و با صالحديد مقامات  ءقضاازآنپستصميم شده است كه اين 

  6؛5دبه اجرا درخواهد آمسال جاري،  ماهبهمنسوم آمريكايي اتخاذ شده و از روز پنجشنبه 
  
، در 1398 ماهبهمن 11بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -3

  ني بر:هاي زميني، مبيمان منع استفاده از مينخصوص تصميم دولت دانلد ترامپ به ترك پ
هاي ني ميمنجر شدن تصميم دولت آمريكا در رابطه با لغو سياست از ميان بردن تمام الف)

ها در سالح گونهاينپيمان منع  سويبهوم ها گام برداشتن متداسال گردعقبزميني ضدنفر به 
 ؛متحدهاياالتزميني از سوي  هايو ممنوعيت توليد و استفاده از مين 1997سال 
بان حقوق بشر، مبني بر ، مدير بخش تسليحات ديده7اشاره به اظهارات استيو گوس ب)

كه منجر به كشته و مجروح شدن  –هاي زميني غيرقابل توجيه بودن استفاده از مين
ها تحت هر شرايطي و از سوي تمامي كشورها و گروه –هاي بسياري شده است انسان
  بيشتر كشورهاي جهان به رعايت اين ممنوعيت به مدت بيش از دو دهه؛ اقدام
 ياسيساشاره به اقدام دانلد ترامپ به اتخاذ سياستي جديد مبني بر لغو فرمان  ج)

ت توليد و ميالدي، مبتني بر ممنوعي 2014، در سال اوبامااز سوي دولت باراك  صادرشده
ه از آن در مناقشه احتمالي آتي در هاي زميني ضدنفر، همچنين استفادحصول مين

ها به رغيب و تحريك آنعدم ارائه كمك به ديگر كشورها و يا ت عالوهبهكره،  جزيرهشبه
و پيمان منع كشور جهان عض 164استفاده، توليد و يا انتقال اين تسليحات: گفتني است كه 

  درآمد؛ ميالدي به اجرا 1999يخ اول مارس استفاده از مين هستند كه در تار
اشاره به ادعاي دولت دانلد ترامپ به ضرورت داشتن استفاده از مين براي نيروهاي  د)

، عدم صادرات اين 1991رغم عدم استفاده اين كشور از آن از سال ، بهمتحدهاياالتنظامي 
                                                            

گذاري بازرگاني و سرمايه رواديدپس از حق دريافت به موجب تصميم جديد مقامات آمريكايي شهروندان ايران از اين  4
قامت اشان در آمريكا هايه خانوادهبه همرا برخورداري از اين رواديدكه به واسطه اين اني دسته از ايراني شوند و آنمحروم مي

  .مهلت رواديد خود خاك اياالت متحده را ترك كنند ءدارند بايد پس از انقضا
قرارداري موسوم به پيمان مودت را براي تسهيل در روابط  ،شمسي 1334ميالدي/ 1955سال در يكا دو كشور ايران و آمر 5

از سوي  يكجانبه سوم اكتبر سال گذشته ميالدي به صورتدر اقتصادي و حقوق كنسولي به امضاء رسانده بودند. اين پيمان 
  .آمريكا لغو شد

  ك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لين 6
 https://www.bbc.com/persian/world‐51333800 
٧ Steve Goose 
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و اقدام اين كشور به نابود كردن ذخاير  1997، عدم توليد آن از سال 1992سالح از سال 
  آن؛ميليوني 

اقدامي  عنوانبهشمار آمدن سياست جديد دانلد ترامپ در اين رابطه، اشاره به به ه)
ضرورت محكوم كردن آن و لزوم اقدام تمامي نامزدهاي  روازاينگرايانه و واپس

  8؛هاي زمينيجمهوري به تأييد ممنوعيت استفاده از مينرياست
 15شنبه سهدر روز  ،اتحاديه اروپا، شبكه خبري دويچه ولهو) گفتني است كه به گزارش 

رتش اهاي ضدنفر در اي لغو محدوديت استفاده از ميندر اقدامي نادر با انتشار بيانيه ،بهمن
  ؛آمريكا را محكوم كرد

 

، در 1398 ماهبهمن 3شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -4
م موارد مه. يبا رواديد گردشگر متحدهاياالتورود زنان باردار به  خصوص محدود شدن

     اند از:      اين گزارش عبارت
ي بر شنبه، مبنصدور دستورالعملي جديد از سوي وزارت خارجه آمريكا، در روز پنج الف)

  ؛»گردشگري زايمان«هايي براي اعمال محدوديت
اردار بنان عمل، مبني بر تحديد ورود شمار زاشاره به هدف اجرايي كردن اين دستورال ب)

اخذ  ور اين كشور ، به دنيا آوردن فرزند خود دمتحدهاياالتبا رواديد گردشگري به خاك 
  تابعيت آن براي نوزادان؛

بتني ي، ماشاره به ضرورت ارائه مدركي از سوي زنان باردار متقاضي رواديد گردشگر ج)
مله جاز ايمان، ، جداي از زمتحدهاياالتاي سفر به بر در اختيار داشتن دليل ديگري بر

 ؛مدركي مبني بر ضرورت پزشكي اين سفر
هت جهاي آمريكا به معاينه زنان مسافر اشاره به ضرورت اقدام كاركنان كنسولگري د)

قدام نجام اين اكه البته توضيحي در مورد چگونگي ا –ها تشخيص باردار بودن احتمالي آن
  مورد آن داده نشده است؛ گيري درو تصميم

يكي از مقامات وزارت خارجه آمريكا دستورالعمل گفتني است كه مطابق با اظهارات  ه)
مرتبط با سفر براي جرائم از جمله  ،كاهش خطرات براي امنيت ملي آمريكا باهدفجديد 

  ؛9زايمان وضع شده است
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 8
 https://www.hrw.org/news/2020/01/31/us‐trump‐administration‐abandons‐landmine‐ban# 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 9
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ييد أبا ت، ماهبهمن 7، در روز دوشنبه آمريكا متحدهاياالتديوان عالي ، در تحولي ديگرو) 
وني به دولت اجازه داد تا قاننلد ترامپ داهاي مهاجرتي سياست ترينگيرانهسختيكي از 
ياي و مزا ندهاي دولتي نياز داربگذارد كه بر اساس آن به مهاجراني كه به كمك ءرارا به اج

  ؛نشود ءاقامت دائم (گرين كارت) اعطاكنند، عمومي دريافت مي
ياد » ثروت آزمون«حاميان حقوق مهاجران از اين طرح با عنوان ز) اين در حالي است كه، 

و  رفتهو تنگدست مورد تبعيض قرار گ پوستنيرنگمهاجران شود موجب ميكنند كه مي
  ؛10از حق دريافت اقامت دائمي كنار گذاشته شوند

  
، 1398 ماهدي 25انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  -5

 خودرويدر خصوص اقدام يك هواپيماي مسافربري در آمريكا به خالي كردن سوخت 
      اند از:     مهم اين گزارش عبارتموارد . چند مدرسه به دليل نقص فني

، عمدتًا كودكان به مشكالت تنفسي متحدهاياالتتن از شهروندان  60كم دست ابتال الف)
خت اين كشور به تخليه سو سافربريميك هواپيماي هاي پوستي به دليل اقدام و ناراحتي

اضطراري  فرودهنگام  آنجلسمدرسه، در يكي از محالت شهر لس 6خود به روي حداقل 
  اين شهر؛ الملليدر فرودگاه بين

روز آنجلس به دليل باشاره به بازگشت هواپيماي شركت هوايي دلتا به فرودگاه لس ب)
، خود نقص فني در موتور اين هواپيما و اذعان اين شركت هواپيمايي به تخليه سوخت

  كاستن از وزن هواپيما به هنگام فرود؛ منظوربه
 نجامارات يك سخنگوي سازمان هواپيمايي فدرال آمريكا مبني بر ااشاره به اظه ج)

 م در اين زمينه از سوي اين نهاد؛تحقيقات الز

توانند در مواقع فرود هوايي، هواپيماها مي ونقلحملطبق قوانين گفتني است كه  د)
و  غيرمسكونيدر مناطق بايد اما چنين كاري تنها  ،اضطراري سوخت خود را تخليه كنند

  ؛11در ارتفاع باال صورت گيرد
                                                                                                                                                            
 https://farsi.euronews.com/2020/01/23/trump‐administration‐new‐rule‐limit‐birth‐
tourism‐women‐intention‐obtaining‐citizenship 

اما دولت ترامپ شد اعمال مي» كمك نقدي«تنها در ارتباط با » هزينه عمومي«در گذشته معيار وابستگي يا عدم وابستگي به  10
هاي غذايي ن و كمكمانند مسكن دولتي، بهداشت و درما ،هاي غيرنقديخواهد كه تعريف كمك دولتي را به كمكمي

  .گسترش دهد
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 11
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، به 1398 ماهدي 25انتشار گزارش از سوي شبكه خبري راديو فردا، در روز چهارشنبه  -6
افزايش و راديو ملي آمريكا، در خصوص  تايمزنيويوركنقل از روزنامه گاردين، روزنامه 

گزارش نكات مهم اين . متحدهاياالت چشمگير ممانعت از ورود دانشجويان ايراني به
   عبارت است از:

معتبر از مبادي  رواديدبازگرداندن دانشجويان ايراني داراي روند  مالحظهقابلافزايش  الف)
 آمريكا؛هاي ورودي فرودگاه

، در پي متحدهاياالتها ميان ايران و اشاره به افزايش اين روند پس از باال گرفتن تنش ب)
ي نيروهاي آمريكا در خاك عراق و به شهادت رسيدن سردار قاسم سليماني از سو

  ؛ازآنپستحوالت 
اشاره به اقدام مأموران مرزباني آمريكا، از ماه اوت سال گذشته ميالدي، به بازگرداندن   ج)

ورود به  محضبه ،داراي رواديد معتبردانشجوي ايراني  10كم دستيا ديپورت 
فتاري مأموران اداره گمرك و تخلف و بدر و همچنين به ايران متحدهاياالتهاي فرودگاه

شود كه ايرانيان داراي اين خبرها در حالي منتشر ميها: اين كشور با آنحفاظت مرزي 
  ؛رواديد دانشجويي از ممنوعيت سفر دولت ترامپ معاف هستند

آمريكايي در  –ايراني  200اشاره به مورد بازجويي و پرسش و پاسخ قرار گرفتن حدود  د)
ميان استان بريتيش كلمبيا در  گذرگاه مرزي ، درهاي سياسي خودگرايش ها ومورد ديدگاه

 ساعته؛ 12هاي برخي با معطلي شدنمواجهو حتي  متحدهاياالتو ايالت واشنگتن در   كانادا

اظهارات برخي  حالدرعينو  شدهانجامهاي اشاره به آزاد شدن اكثر مسافران پس از بررسي ه)
  ؛متحدهاياالتها به خاك به عمل آمدن از ورود برخي از آن از وكال، مبني بر ممانعت

، در اين آمريكا متحدهاياالتاداره گمرك و حفاظت مرزي اشاره به اظهارات مقامات  و)
، تأكيد بر حالبااينكشور و  و رويهاي امنيتي در مبادي رابطه، مبني بر افزايش نظارت

فتر مركزي خود مبتني بر ضرورت بازجويي عدم دريافت دستورالعملي در اين رابطه از د
حاوي اين دستور به  متن دستورالعمل، درز حالدرعينتبار و از اتباع آمريكايي ايراني

، مبني بر لزوم مورد هدف قرار دادن شهروندان ماهبهمن 11ها در روز جمعه هرسان
  تبار، با توجه به تحوالت به وقوع پيوسته پس از شهادت سردار سليماني؛ايراني

  دگان كنگره آمريكا در اين رابطه؛اشاره به ابراز نگراني برخي از نماين ز)

                                                                                                                                                            
 https://www.bbc.com/persian/world‐51122860 
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ها اخراج دانشجويان به اين گزارش خارجه ايران در واكنشوزارتگفتني است كه  ح)
اما از اقدامات حقوقي و  ،خوانده »غيرقانوني و نژادپرستانه«هاي آمريكا را ايراني از فرودگاه
  ؛12نگفته است سخني بارهدراينديپلماتيك خود 

  
، در 1398 ماهدي 24شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -7

نكات مهم گزارش . ق بشربر تضعيف حقو متحدهاياالتهاي تنبيهي تخصوص تأثير سياس
   به شرح زير است:

آمريكا، مبني بر  متحدهاياالتينه بان حقوق بشر در زمانتشار گزارش جهاني ديده الف)
ها از حق اقدام دولت دانلد ترامپ به مجازات ظالمانه مهاجران و محروم كردن آن

 ؛جوييپناه
بان حقوق ، مدير برنامه آمريكا در ديده13هيلري - هارات نيكول آستين اشاره به اظ ب)

پوستان و رنگين جويانپناهبشر، مبني بر منجر شدن رويكرد تنبيهي دولت ترامپ در قبال 
شان ها و حتي به مخاطره افتادن جانمستمند به ممانعت به عمل آمدن از حفظ حقوق آن

  ها؛لت آمريكا به حقوق انساني بنيادين آنجانبه دوحمله همه ديگرعبارتبه –
  در اين رابطه، از جمله:  متحدهاياالتاشاره به اقدامات دولت  ج)
در  وهاي غيرانساني زنداني كردن مهاجران، از جمله كودكان مهاجر، در بازداشتگاه -

  هاي جسمي و روحي؛مواجهه با انواع آسيب
  ال زور؛از يكديگر با اعم جوياناهپنجدا كردن اعضاء خانواده مهاجران و  -
ها آن وادهكاستن از دسترسي به خدمات و مزاياي عمومي براي افراد مقيم و اعضاء خان -
  آيند؛ كه شهروند آمريكا به شمار مي –
ا زمان تيربهداشتي، به مكزيك در مواجهه با شرايط پرمخاطره و غ جويانپناهبازگرداندن  -

  شان؛ گاهبرگزاري داد

                                                            
  گزارش شبكه خبري راديو فردا، به نقل از روزنامه گاردين، روزنامه نيويورك تايمز و راديو ملي آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  12

https://www.radiofarda.com/a/the‐vetted‐iranians‐deported‐on‐arrival‐to‐the‐us/ 3037 820 1.���� 
١٣ Nicole Austin‐Hillery 
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ده وارد ش جويانپناهاقدام جهت ممانعت به عمل آوردن از پذيرش درخواست پناهندگي  -
من كشور ا«با تكيه بر پيمان موسوم به  –به مرز آمريكا پس از عبور از كشورهاي ديگر 

  ؛»سوم
پوست و ها و مشكالت جوامع رنگينهاي محلي به كيفري انگاشتن فعاليتاقدام پليس -

 ز اقشارشر اقر شدن اين روند به دستگيري و بازداشت هر چه بيشتر اين عمدتاً فقير و منج
 جامعه؛

ريكا به هاي درماني در اياالت مختلف آممنجر شدن عدم مساوات و برابري در نظام بيمه -
هاي باال رفتن نرخ مرگ زنان در قياس با ديگر كشورهاي ثروتمند، بر اثر بيماري

  زنان؛ پيشگيريقابل
 به و عدمالمللي، تضعيف نهادهاي چندجانرفتن حقوق بشر و قانون بشردوستانه بينناديده گ - 

  ؛حقوق بشر در كشورهاي ديگر يهاي فشار خود جهت ارتقااز اهرم مالحظهقابلگيري بهره
ها و رهبران برخوردار از سوابق حقوق بشري مشاركت با و تمجيد علني از دولت -

رغم ارتكاب نظامي و تسليحاتي به عربستان سعودي، به، تأييد فروش تجهيزات باردهشت
   به جرائم جنگي در يمن؛ اين كشور

ه شدن ناكارآمدي در انجام تحقيق و تفحص در زمينه عمليات نظامي منجر به كشت -
  شهروندان كشورهاي سوريه، افغانستان و سومالي؛

ها در به اين سياستهمچنين تأكيد بر ضرورت اقدام دولت ترامپ به پايان بخشيدن  د)
 .14راستاي حمايت از حقوق بشر در اين كشور و ديگر كشورهاي جهان

  
  كانادا*
 7، در روز دوشنبه 15انتشار گزارش از سوي پايگاه برنامه تلويزيوني ِاي.پي.تي.ان نيوز -1

، در خصوص به تعويق افتادن مجدد پرونده پرداخت غرامت به كودكان 1398 ماهبهمن
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. ان ماه فوريه سال جاري ميالديبومي تا پاي

 ابتدا ادا،تنظيم تاريخ اجراء پرونده قضايي كودكان بومي در ديوان حقوق بشر كان الف)
ژانويه) و سپس به  29( ماهبهمن 9دسامبر)، به تأخير افتادن آن براي  10( آذرماه 19براي 

  فوريه)؛  21سال جاري ( فندماهاس 2تعويق افتادن مجدد آن براي 
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 14
 https://www.hrw.org/news/2020/01/14/us‐punitive‐policies‐undercut‐rights# 
١٥ APTN National News 
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ه اعمال ميالدي، در زمين 2016يادآوري كردن محكوميت دولت فدرال كانادا در سال  ب)
آن  تبعيض عليه كودكان بومي و كودكان تحت حمايت نظام خدمات رفاهي و ملزم شدن

 تهسكان يافهزار دالر به هر كودك بومي جدا شده از والدين و ا 40به پرداخت در مجموع 
اين  كه به شدت درگير كمبود بودجه است: بر اساس –در نظام خدمات رفاهي كودكان 

  شوند؛ها نيز مجاز به دريافت غرامت ميحكم والدين اين كودكان و همچنين والدين آن
ه ه دادگاده باقدام دولت كانادا به اجرايي نكردن تعهد خود و در عوض ارجاع اين پرون ج)

  ونده تن حكم ديوان حقوق بشر، تا زمان بررسي قضايي اين پروفدرال جهت متوقف ساخ
به » ناپذيرصدمات جبران«اشاره به دعاوي دولت در اين پرونده، مبني بر وارد آمدن  د)

كانادا در صورت پرداخت غرامت به كودكان بومي بر اساس حكم ديوان حقوق بشر، با 
ه: كمبود بودجه در نظام خدمات توجه به نامتناسب بودن اين حكم با شكايت مطرح شد

  ؛16رفاهي كودكان
  
، به 1398 ماهبهمنشنبه اول ، در روز سهتايمزنيويوركانتشار گزارش از سوي روزنامه  -2

هاي انزند نقل از خبرگزاري رويترز، در خصوص افزايش تعداد افراد داراي مليت بومي در
  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. كانادا
شنبه، مبني هاي كانادا، در روز سهشار گزارش از سوي مسئول تحقيقات ندامتگاهانت الف)

درصد،  30درصدي افراد بومي زنداني در چهار سال گذشته و رسيدن آن به  5بر افزايش 
  عداد زندانيان در اين كشور؛رغم كاهش ميزان كلي تبه

شر كانادا، به محكوم ، رئيس كميسيون حقوق ب17كلود لندري –اشاره به اقدام مري  ب)
، همچنين درخواست جهت انجام »رسوايي ملي« عنوانبهكردن روند، ضمن بر شمردن آن 

  اقدام عاجل در راستاي پرداختن به اين موضوع متداوم و اضطراري حقوق بشر؛
جامعه  ي ازاشاره به افزايش ميزان زنان زنداني بومي و در حقيقت اختصاص يافتن نيم ج)

  در كشور به اين جوامع؛زنان زنداني 

                                                            
  گزارش ا پايگاه برنامه تلويزيوني اِي.پي.تي.ان نيوز. قابل بازيابي در لينك:  16

https://aptnnews.ca/2020/01/27/human‐rights‐case‐to‐compensate‐first‐nations‐kids‐
extended‐to‐late‐february/ 
١٧ Marie‐Claude Landry 
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مدت  دان، درر زناشاره به نگاه داشته شدن بيشتر زندانيان بومي در قياس با غيربوميان د د)
 د، پيش از دريافت حكم عفو مشروط؛زمان حبس خو

هاي كانادا، جهت پذيرش مسئوليت خود در درخواست اين گزارش از سازمان زندان ه)
و كاهش ميزان بازگرداندن مجدد متهمان بومي به  راستاي بهبود بخشيدن به اين وضعيت

 ؛18حبس
  
، 1398 ماهدي 24شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش جهاني از سوي ديده -3

از جمله در ، پيش روي كانادا بلندمدتهاي حقوق بشري در خصوص تداوم چالش
  مواردي چون:

هاي شاشاره به تداوم يافتن چالحقوق جوامع بومي و خشونت عليه زنان بومي:  الف)
و  هاي متمادي مملو از اعمال تبعيض ساختاريدر راستاي خنثي كردن دهه مالحظهقابل

  سيستماتيك عليه مردمان بومي در كانادا، از جمله:
المت ، بروز معضالتي براي سروازاينعدم دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي و  -

ابع ز مناتمندترين كشورهاي جهان به لحاظ برخورداري عمومي اين جوامع در يكي از ثرو
  آبي؛

 آمدي درا ناكاراقدام عامدانه دولت فدرال كانادا در اعمال تبعيض عليه كودكان بومي ب -
هاي دهانوافراهم آوردن بودجه الزم براي تأمين نيازهاي نظام خدمات رفاهي كودكان و خ

 ادا از پرداخت غرامتيوان حقوق بشر كانرغم حكم دكه در حال حاضر دولت به –ها آن
هاي گاهبه دست ده راطفره رفته و تعيين نتيجه اين پرون هايشانخانوادهبه اين كودكان و 
  قضايي سپرده است؛

ل ه قتانتشار گزارش نهايي تحقيقات ملي در مورد زنان و دختران بومي مفقود و ب -
د مبني بر وجو - آغاز شده بود  2016ال كه از س –ميالدي  2019رسيده، در ماه ژوئن سال 

وع نسطوح گسترده خشونت عليه اين دسته از زنان و دختران و به شمار آوردن اين 
  ؛»كشينسل« مثابهبهخشونت 

هاي مهاجرتي، هاي مهاجرتي: تداوم يافتن حبس كودكان در بازداشتگاهبازداشت ب)
ي كانادا جهت بهبود نظام مهاجرتي رغم ابراز تمايل دولت فدرال و آژانس خدمات مرزبه

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك:  18

https://www.nytimes.com/reuters/2020/01/21/world/americas/21reuters‐canada‐
prison.html 
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ترين نهايي عنوانبههاي موجود در اين زمينه، مبتني بر اتخاذ اين اقدام، و دستورالعمل
هاي كودك در بازداشتگاه 118ميالدي  2019 – 2018كار: گفتني است كه در سال راه

نيز  مهاجرتي محبوس شدند. اين در حالي است كه زنداني كردن مهاجران بزرگسال
مهاجر و  7212ميالدي  2019 – 2018همچنان در اين كشور ادامه دارد و در سال 

  ها محبوس شدند؛بزرگسال در بازداشتگاه جويپناه
مدت براي زندانيان و هاي انفرادي طوالنيحبس انفرادي زندانيان: تداوم يافتن حبس ج)

ي ر راستادم اقدامات آن رغناكارآمدي دولت فدرال در لغو كامل اين نوع مجازات، به
اين  ها و اذعان دولت به در تناقض بودن قوانين پيشين كانادا درآمد كردن قوانين زندانروز

  رابطه با قانون اساسي اين كشور؛
 سازوكاريها: عدم وجود قانوني در كانادا جهت فراهم آوردن پذيري شركتمسئوليت د)

قوق حافي قرار دادن هدفمند پيامدهاي براي مقامات در راستاي مورد نظارت و موشك
رغم هاي استخراج معادن فعال اين كشور در كشورهاي ديگر، بههاي شركتبشري فعاليت

كاري جهان و موقعيت برتر آن در پيشتازي هاي معدنسوم شركتبرخورداري كانادا از دو
  هاي حقوق بشري اين بخش؛در بررسي چالش

ه تصويب اليحه ميالدي، ب 2019بك كانادا، در ماه ژوئن سال آزادي ديني: اقدام استان ك ه)
حل مهبي در ، مبني بر ممنوعيت استفاده برخي از كارمندان دولت از نمادهاي مذ21شماره 

مدن مل آعاشتغال خود، از جمله آموزگاران، قضات و مأموران پليس، همچنين ممانعت به 
ي، ز دريافت خدمات دولتاپوشش صورت  كننده از حجاب يااز برخورداري افراد استفاده
 همين سال، عمومي: اين در حالي است كه در ماه مه ونقلحملهمچون خدمات درماني و 

رابري هاي عقيدتي، ديني و بگزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد تضعيف احتمالي آزادي 3
  شهروندي در صورت اجرايي شدن قانون مزبور هشدار داده بودند؛

وق حمايت از حق –علوالن: اقدام دولت كانادا به تصويب قانون دسترسي حقوق م و)
ها كنشگري در اين زمينه، مبني بر ميالدي، پس سال 2019در ماه ژوئن سال  –معلوالن 

ستلزم مميالدي كه  2040تبديل اين كشور به كشوري بدون مانع براي معلوالن تا سال 
هت ختلف، از جمله بانكداري و ارتباطات، جهاي مهاي الزم از سوي بخشارائه همكاري

  تطابق يافتن با مقررات وضع شده در اين حوزه است؛
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المللي: گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه مواد خطرزا، پس فعاالن كليدي بين ز)
ميالدي، مبني بر قرار داشتن نامتناسب  2019از بازديد وي از اين كشور در ماه مه سال 

مي در معرض مواد زائد سمي و ابراز نااميدي در زمينه ناكارآمدي استان انتاريو و جوامع بو
به سم جيوه در  زيستمحيطهاي دولت فدرال در رابطه با پرداختن به پيامدهاي آلودگي

   19؛جامعه بومي گرسي نروز
  سياست خارجي:  ح)
دن قرار دا فشارحتتاقدام دولت كانادا به همراه ديگر كشورهاي آمريكاي التين به  -

ي در هاي سياسي، انساني، حقوق بشري و اقتصادمقامات ونزوئال جهت پرداختن به بحران
  كاس؛هاي هدفمند عليه آن و تعليق موقت روابط ديپلماتيك با كاراكشور، اعمال تحريم

تيك سيستما اقدام اتاوا به اعمال تحريم عليه نيكاراگوئه به دليل وجود موارد نقض -
  بشر در اين كشور؛ حقوق

ري خود با ميليارد دال 15تعلل دولت كانادا در به تعليق درآوردن قرارداد تسليحاتي  -
رغم ارتكاب اين كشور و ائتالف تحت نظارت آن به موارد نقض عربستان سعودي، به
  فاحش حقوق بشر؛

ب به طاخسازمان حقوق بشري،  100سناتور و بيش از  34ارسال نامه مشترك از سوي  -
تخاذ اميالدي، مبني بر درخواست جهت  2019وزارت خارجه كانادا، در ماه ژوئن سال 

يل دست المللي بيشتر در راستاي مسئول به شمار آوردن دولت ميانمار به دلاقدامات بين
  ين كشور؛كشي در جامعه روهيگنيايي ازدن به نسل

شوراي  2019سه ماه ژوئن سال كشور ديگر در جل 24اقدام دولت كانادا به پيوستن به  -
 پايان دادن پافشاري كردن در درخواست از چين جهت منظوربهحقوق بشر سازمان ملل، 

  شر وببه حبس خودسرانه مسلمانان اين كشور و ارتكاب آن به ديگر موارد نقض حقوق 
اقدام اين كشور به همراه ديگر كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در سال  -

  ؛20هايي در مورد ونزوئال، نيكاراگوئه، يمن و سريالنكاميالدي، به ارائه قطعنامه 0192
  

                                                            
١٩ Grassy Narrows 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 20
 https://www.hrw.org/world‐report/2020/country‐chapters/canada#73fccc 
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صوص خ، در 1398 ماهدي 17شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه استار، در روز سه -4
ديد جضرورت اتخاذ اقدامات الزم از سوي دولت كانادا در زمينه حقوق بشر در دهه 

   به شرح زير است:نكات مهم گزارش . ميالدي
ميالدي در عرصه حقوق بشر و  2010اشاره به پشت سر گذاشتن دهه پرتنش  الف)
توجه در اين زمينه در دهه پيش رو، همچنين ضرورت هاي قابلوجود چالش حالدرعين

  اتخاذ اقدامات الزم از سوي دولت كانادا براي كسب موفقيت در اين عرصه؛
هاي الزم جهت تبديل گذارير ضرورت اعمال قانوناشاره به گام نخست، مبني ب ب)

 فاهمتاعالميه حقوق جوامع بومي سازمان ملل به چهارچوبي براي تحكيم حقوق بشر و 
ز هاي ناشي اآلودگي در مواردي چون، پرداختن به ويژهبهدر كانادا و به اجراء گذاردن آن، 

ليه عها اعمال تبعيض يل سالسم جيوه در محل سكونت بوميان و يا پرداخت غرامت به دل
  كودكان بومي؛

به  بخشيدن اياناشاره به گام دوم، مبني بر ضرورت ايجاد برنامه اقدام ملي در راستاي پ ج)
  هاي جنسيتي؛خشونت عليه زنان، دختران و دگرباشان جنسي بومي، از جمله خشونت

و  متحدهاياالتان اشاره به گام سوم، مبني بر ضرورت لغو توافق كشور امن سوم مي د)
  ؛جويانپناهكانادا جهت به نمايش گذاردن آغوش باز اين كشور در قبال حمايت از 

 ه موضوعختن باتخاذ اقدامات الزم در زمينه پردا ضرورتاشاره به گام چهارم، مبني بر  ه)
موران انكار آن، از جمله در مورد اقدام مأ جايبههاي كشور، گذارينژادپرستي در سياست

 هاي عمومي وپليس به متوقف نمودن خودسرانه و تصادفي شهروندان در معابر و مكان
گونه خالف يا جرمي از سوي هيچ كهدرصورتي –ها مورد پرسش و پاسخ قرار دادن آن

  شهروند مزبور صورت نپذيرفته است؛
ها، ركتشمور اشاره به گام پنجم، مبني بر اهميت برگزيدن نخستين داديار كانادا در ا و)

هاي حفر پرداختن به موارد نقض حقوق بشر صورت پذيرفته از سوي كمپاني باهدف
ضرورت اعطاء  حالدرعينور و هاي تجاري در خارج از كشمعادن و ديگر شركت

  اختيارات الزم به اين نهاد جهت انجام تحقيقات كارآمد؛
دالري فروش سالح به  ميليارد 15اشاره به گام ششم، مبني بر ضرورت لغو قرارداد  ز)

عربستان سعودي، با توجه به نقش اين كشور در اعمال جنايات جنگي گسترده در يمن و 
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همچنين تعهد قانوني كانادا به پايبندي به پيمان تجارت تسليحاتي سازمان ملل، از سپتامبر 
  سال گذشته ميالدي؛

نشان  مينهزعزم الزم در اشاره به گام هفتم، مبني بر ضرورت برخورداري از مداومت و  ح)
ابر ر بردادن واكنش هماهنگ در قبال تمامي مسائل حقوق بشري جهان، از جمله واكنش د

 اسرائيل، كلمبيا و چين، به اندازهم رژيهاي عميق موجود در اين حوزه در نگراني
  در ايران، ونزوئال و كره شمالي؛ذكر شد هاي دغدغه

مورد توجه قرار دادن بحران اقليمي  ازپيشبيشرت اشاره به گام هشتم، مبني بر ضرو ط)
و تغييرات آب و هوايي جهان و تالش در راستاي كاهش ميزان توليد كربن از سوي 

 .21كانادا
  
  انگليس*
، در 1398 ماهبهمن 8شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -1

هم گزارش به نكات م. متحدهاياالتخصوص مخالفت اروپا با استرداد جوليان آسانژ به 
     شرح زير است: 

انژ، ن آسرأي مخالف سياستمداران مجمع پارلماني شوراي اروپا به استرداد جوليا الف)
ها در خصوص گراني آن، ضمن ابراز نمتحدهاياالتويكيليس، به  افشاگرسايت  گذاربنيان

  ها؛نگاران ديگر كشوري روزنامهسابقه و سنتي خطرناك برا عنوانبهتبديل شدن حبس وي 
، نماينده حزب كارگر بريتانيا در مجمع پارلماني شوراي 22اشاره به اقدام لرد فوكس ب)

به گنجاندن  -متمركز بر حصول اطمينان از رعايت حقوق بشر در سراسر اين قاره  -اروپا 
اين رابطه، در  مباحثات مرتبط با حمايت از آسانژ و انتقاد تلويحي از دولت بريتانيا در

 گزارش نهايي خود؛

اشاره به اقدام برخي از نمايندگان مجمع پارلماني شوراي اروپا به افزودن چندين  ج)
ها و امنيت تهديد براي آزادي رسانه«كه تحت عنوان  –اصالحيه به اين گزارش 

هاي هاي در حمايت از توصياز جمله اصالحيه –تهيه شده است » نگاران در اروپاروزنامه

                                                            
  گزارش روزنامه استار. قابل بازيابي در لينك:  21

https://www.thestar.com/opinion/contributors/2020/01/07/canada‐human‐rights‐and‐a‐
new‐decade‐time‐to‐dig‐deeper‐than‐ever.html 
٢٢ Lord Foulkes 
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سال گذشته گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور شكنجه، مبني بر درخواست جهت آزادي 
 ؛متحدهاياالتآسانژ و ممانعت به عمل آمدن از استرداد وي به 

و  هاي اين كشوربودن گزارش مزبور در بريتانيا و دادگاه آورغير الزاماشاره به  د)
ر در كارزا اي اخالقيوزنه عنوانبهمندي از آن هرهتأكيد حاميان آسانژ به لزوم ب حالدرعين

  خود عليه استرداد وي؛
گفتني است كه جوليان آسانژ كه در حال حاضر در زندان بلمارش لندن زنداني است،  ه)

سال  175در صورت محكوميت در دادگاه در ماه فوريه سال جاري ميالدي، با حكم تا 
  ؛23حبس مواجه خواهد شد

  
ايط ، شر1398 ماهبهمنرش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز شنبه اول انتشار گزا -2

محورهاي اصلي گزارش . هاي بريتانياهاي انفرادي زندانكودكان در سلول بارزيانناگوار و 
   اند از:عبارت
يجاد اهاي بريتانيا، مبني بر ضرورت انتشار گزارش از سوي نهاد نظارت بر زندان الف)

با توجه به  غييرات اساسي در زمينه وضعيت كودكان در مراكز بزهكاران جوان،بازنگري و ت
 وشان از استحمام قرار داشتن اين كودكان در وضعيتي ناگوار، از جمله محروم شدن

  هاي انفرادي؛گفتگوي تلفني به هنگام حبس در سلول
ركز م 5در  اشاره به وجود نواقص بنيادين در رويه جداسازي كودكان و نوجوانان ب)

گاه ها، از جمله جدا نبزهكاران جوان در انگليس و ولز از سوي بازرس سلطنتي زندان
بدون  هايشانسلولها در مدت آنكودك و حبس طوالني 10داشته شدن يك كودك از هر 

 دقيقه هواخوري در فضاي آزاد؛ 15رخي تنها برخوردار از ب  -هاي الزم نظارت

راي يف بكودكي به خوابيدن روي تشكي بر روز زمين سلولي كث اشاره به ناگزير شدن ج)
 موران بهارتباط و اقدام مأ هرگونهساعت در روز، بدون برخورداري از  22مدت بيش از 

هاي روز، بدون دسترسي به مراقبت 373كودك ديگر، در مجموع به مدت  8جداسازي 
  درماني و بهداشتي الزم؛ 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  23

https://www.theguardian.com/media/2020/jan/28/julian‐assange‐detention‐sets‐
dangerous‐precedent‐for‐journalists 
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 2019وريل سال مشترك حقوق بشر در گزارش خود در آ هاي كميتهاشاره به توصيه د)
ل ميالدي، مبني بر ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل از سوي دولت بريتانيا جهت حصو

هاي ها در سلولها به حبس آناطمينان از عدم تبديل رويه جداسازي كودكان در زندان
الدي مي 2018ال كودكان انگليس در س ونيسيكمانفرادي: اين در حالي است كه گزارش 

  ها به شدت ابراز نگراني كرده بود؛يهروازايننيز، در خصوص استفاده 
اشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي پزشكان سرشناس اين كشور در آوريل سال  ه)

ها جهت برچيده شدن كامل مجازات حبس انفرادي ميالدي، مبني بر درخواست آن 2018
ر حالي است كه كميته ممانعت از شكنجه اروپا نيز در سال براي كودكان و نوجوانان: اين د

، در كِنت، پرده برداشته بود كه 24ميالدي، از وضعيت كودكاني در زندان كوكهم وود 2017
حبس انفرادي نگاه روز، در وضعيتي مشابه  80براي فراگرفتن نظم و انضباط تا مدت 

  شدند؛داشته مي
ميالدي در خصوص  2015ن عالي كشور، در سال اشاره به حكم صادره از سوي ديوا و)

هاي حبس زندانيان در سلول بارزيان مالحظهقابلزندانيان بزرگسال، مبني بر پيامدهاي 
ها و همچنين برخي از آثار انفرادي براي سالمت جسم و ذهن و بهداشت اجتماعي آن

  ؛25رواني آن جبرانغيرقابلو  بارزيان
  
، در 1398 ماهدي 30بان حقوق بشر، در روز دوشنبه يدهانتشار گزارش از سوي د -3

اء اعض خصوص ضرورت اقدام مجلس اعيان بريتانيا به رد طرح ممانعت از به هم پيوستن
   :. محورهاي گزارش مذكور عبارتند ازخانواده پس از برگزيت

ر و آزايد و ساله بريتانيا در انتقال كودكان در حال گريز از جنگ و تهد 81سابقه  الف)
هاي يا قطار» Kindertransport«اذيت از آغاز جنگ جهاني دوم با قطارهاي موسوم به 

و  –است  هزار تن رسيده 10كه تاكنون به  –نجات كودكان، به مأمني امن در اين كشور 
  مه؛تهديد دولت انگليس به روي گرداندن از تداوم اجراء اين برنا حالدرعين

                                                            
٢٤ Cookham Wood 

  زارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:گ 25
 https://www.independent.co.uk/news/uk/home‐news/children‐young‐offenders‐prison‐
solitary‐confinement‐showers‐a9293256.html 
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وردن از آكار پارلمان بريتانيا به ممانعت به عمل ان محافظهاشاره به اقدام نمايندگ ب)
 در هايشانخانوادهبه  جوپناهتصويب متممي در راستاي ضمانت حق پيوند مجدد كودكان 

  اين كشور پس از اجرايي شدن برگزيت؛
ان و اعي اشاره به تحقق يافتن اين امر، مگر در صورت توقف يافتن آن از سوي مجلس ج)

ان از كودك شماريبيهاي بريتانيا، و منجر شدن اين روند به آوارگي تعداد يا دادگاه
امن  پذير در سراسر كشورهاي اروپايي بدون در اختيار داشتن راهكارهاي حقوقي وآسيب

  جهت پيوستن مجدد به خانواده خود؛
وق قحاي مخرب به اشاره به برخي از پيامدهاي اين سياست، از جمله وارد آمدن ضربه د)

هاي گذاشته در آميز دولتبشر در بريتانياي پسابرگزيت، تحكيم مجدد فرهنگ خصومت
ين ااز  قبال پديده مهاجرت، جدايي اعضاء خانواده مهاجران از يكديگر، افتادن برخي

شان در سفرهاي كودكان بدون سرپرست در دام قاچاقچيان و به مخاطره افتادن جان
  شان؛پذيريگرفتن به دليل آسيب و يا مورد استثمار قرار پرخطر

دار و خدشه جوپناهتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به تضمين حقوق كودكان  ه)
  از كودكان در جستجوي پناهي امن؛ نساختن سابقه حمايت خود

، موظف به رعايت 326گفتني است كه در حال حاضر بريتانيا بر اساس مقررات دابلين  و)
رسيدن در نخستين  محضبهتوانند مي جويانپناهست كه بر اساس آن اكثر قانوني اروپايي ا

 جويپناهكشور عضو اتحاديه اروپا درخواست پناهندگي دهند. اين قانون براي كودكان 
آورد كه به اعضاء فراهم مي برايشانبدون سرپرست استثناء قائل شده و اين امكان را 

يي بپيوندند. اين بدان معنا است كه كودك ساكن خانواده خود، حتي در كشور ديگر اروپا
تواند در فرانسه، مي خوابيكارتندر يونان و يا كودك  مثالعنوانبههاي مهاجرتي، اردوگاه

  ؛27به والدين خود كه ساكن بريتانيا هستند، ملحق شود
  
، در 1398 ماهدي 30انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  -4

الدين وبا  خصوص مواجه بودن فرزندان مهاجران متولد بريتانيا با تبعيض بيشتر در قياس
   باشد: . محورهاي مهم گزارش به شرح زير ميخود

                                                            
٢٦ Dublin III Regulation 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 27
 https://www.hrw.org/news/2020/01/20/britain‐cannot‐turn‐its‐back‐lone‐children‐now 
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اس با ر قيمواجه بودن فرزندان مهاجران متولد بريتانيا با احساس تبعيض بيشتر د الف)
  وارد به اين كشور؛والدين خود و يا مهاجران تازه

ثير بيشتر عامل ميالدي، مبني بر تأ 2018در سال  شدهانجاماره به نتايج تحقيقات اش ب)
 مهاجر؛ عنوانبهنژاد در ايجاد احساس تبعيض در مقايسه با موقعيت يك فرد 

 –رد نشگاه آكسفومستقر در دا - » ناظر بر مهاجرت«اشاره به مبتني بودن گزارش گروه  ج)
انوار در خهزار  40از  آمدهدستبهبر اطالعات » تبعيض مهاجران در بريتانيا و«با عنوان 

  ميالدي؛ 2018در سال » تحقيق اجتماعي اروپا«
ها و تانيا از آندرصد از مهاجران مبني بر استقبال گرم بري 70اشاره به اظهارات بيش از  د)

 وگاهي شايسته با تالش جايبههاجران مها به امكان دستيابي درصد از آن 90اعتقاد 
واجه بودن با ماعتقاد مهاجران كشورهاي غيراروپايي، به  حالدرعينكوشي و سخت
د در درص 8 – سفيدپوست منفي بيشتر در قياس با مهاجران اروپايي عمدتاً هايداوريپيش

 و پيچيدگي داليل آن؛ –درصد  19قياس با 

تر از يمشرايطي وخ هاي نژادي متولد بريتانيا بااشاره به مواجه بودن برخي از اقليت ه)
 از بيكاري؛  مواجهه با ميزان باالتري مثالعنوانبهمهاجران در جامعه، 

هاي ها به مهاجرت شهرونداني با مليتسوم از بريتانيايياشاره به عدم تمايل يك و)
زوم نفر به ل 10اعتقاد يك نفر از هر  حالدرعيناي و پاكستاني به كشورشان و نيجريه

تر به اين كشور به از مهاجرت شهروندان از كشورهاي نزديك آوردنل ممانعت به عم
  لحاظ فرهنگي، مانند استراليا؛

ميالدي  2016اشاره به افزايش يافتن احساس تبعيض در ميان مهاجران اروپايي در سال  ز)
با پرسي برگزيت در كشور و دو برابر شدن آن در قياس با برگزاري همه زمانهمو 
 ؛2018و  2012تا  2010هاي سال
ميالدي، در ميان  2018تا  2016هاي اشاره به افزايش احساس تبعيض در سال ح)

 – نسبت به مهاجران اروپايي در كشورهاي ديگر اتحاديه اروپامهاجران اروپايي در بريتانيا 
ميان مهاجران و بالعكس كاهش حس تبعيض در  –درصد  9درصد در قياس با  14

احتماًال به دليل  – غيراروپايي در بريتانيا در مقايسه با مهاجران به ساير كشورهاي اروپايي
  ؛28داغ شدن موضوع برگزيت

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 28

 https://www.bbc.com/persian/world‐51174868 
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، تداوم يافتن بحران 1398 ماهدي 30انتشار گزارش از سوي روزنامه سان، در روز دوشنبه  - 5

  گزارش به شرح زير است: . نكات مهم اينچاقوكشي در لندن در سال جديد ميالدي
 2020ويه سال فقره چاقوكشي در پايتخت بريتانيا، تنها در ماه ژان 6وقوع در مجموع  الف)

  ميالدي؛ 
يالدي، م 2019اشاره به اختصاص يافتن باالترين جرائم ناشي از چاقوكشي در سال  ب)

نشينان تختپاي تن از 149در قياس با بيش از يك دهه گذشته، به شهر لندن و قرباني شدن 
  نفر به دليل ضربات چاقو؛ 90ها، شامل كشته شدن در قبال اين نوع خشونت

مينستر به بدترين منطقه از اين لحاظ با برخورداري از آمار تبديل شدن وست ج)
، به بدترين منطقه در كشور عنوانبهه شدن آن نفري، همچنين شناخت 212هاي بازداشت

  لحاظ آمار چاقو كشي؛
هاي لندن به اننفر در روز، در خياب 10متوسط  طوربهاكي بودن آمارها از دستگيري ح د)

  دليل حمل سالح سرد؛
امل يكي از عو عنوانبهدر پايتخت بريتانيا،  باندهاي قاچاق شمار آوردن فعاليتبه ه)

راد ها به ناگزير كردن كودكان و افگسترش خشونت در اين شهر، با توجه به اقدام آن
  پذير به فروش مواد مخدر؛ يبآس
ر وجود ببني ، مآژانس ملي جرم و جنايت انگليساشاره به آمار ارائه داده شده از سوي  و)

اليت فع درصدي 40در پايتخت اين كشور و افزايش  هزار باند قاچاق مواد مخدربيش از 
  اين باندها طي يك سال اخير؛

كننده ماده مخدر كوكائين، قه متوسط مصرفاشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن شديد طب ز)
  ؛29قانونهاي فزاينده در لندن بيبه دليل كمك به دامن زدن به خشونت

 

، در 1398 ماهدي 22انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز يكشنبه  -6
ها در و قرار داشتن آن صدهزار كودك در لندنخصوص وضعيت مهاجرتي نامشخص 

                                                            
  گزارش روزنامه سان. قابل بازيابي در لينك: 29

 https://www.thesun.co.uk/news/10675945/london‐stabbings‐2020-�urders‐knife‐crime‐

statistics/ 
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. نكات مهم اين عدم دسترسي به آموزش عالي، تأمين مسكن يا اشتغال خطرمعرض 
  گزارش به شرح زير است:

، به درخواست 30، از سوي دانشگاه ولورهپتونشدهانجامانتشار نتيجه تحقيقات جديد  الف)
و تأمين بودجه از سوي صادق خان، شهردار لندن، مبني بر وضعيت مهاجرتي نامشخص 

 دنيا به انگلستان در هاآن از نيمي از بيش كهآن رغمبه -در لندن بيش از صدهزار كودك 
و هشدار شهردار لندن در خصوص احتمال رقم خوردن فاجعه ديگري همچون،  –اند آمده

  ؛32»31رسوايي ويندراش«
ا وضعيت ساله در لندن ب 24تا  18هزار جوان  26هزار كودك و  107اشاره به وجود  ب)

ي كه هنگامها به كشوري كامًال ناشناس: مال بازگردانده شدن آنمهاجرتي نامشخص و احت
رسد، با احتمال بازگردانده شدن به سالگي مي 18يك كودك فاقد مدارك هويتي به 

  ؛هرگز در آنجا نبوده باشد شود كه ممكن استكشوري مواجه مي
هويت  و هزار كودك و بزرگسال فاقد مدارك شناسايي 674اشاره به وجود در مجموع  ج)

ي شور براين كادر پايتخت بريتانيا، مشتمل بر افراد متولد شده در اين كشور، افراد مقيم 
، حالدرعينبيشترين مدت زمان عمرشان و يا افراد واجد دريافت شرايط شهروندي و 

  هاي اين فرآيند؛ها در پرداخت هزينهناتواني آن
در ماه گذشته ميالدي، مبني بر  اشاره به صدور حكمي از سوي ديوان عالي كشور، د)

 نامثبتپوندي از سوي دولت جهت انجام روند  1012غيرقانوني بودن دريافت مبلغ 

                                                            
٣٠ University of Wolverhampton 
٣١ Windrush Scandal 

شناخته » نسل ويندراش«در بريتانيا سكنا گزيدند به نام  1971و  1948هاي كه از كشورهاي كارائيب بين سال مهاجراني 32
ه بميالدي  1948 سال ژوئن 22ران با آن در روز اي كه اين مهاجيست به نام كشتا ايدر واقع اشاره» ويندراش«شوند. اسم مي

زاير جر گتوباگو و دي ندراش شامل كارگراني از كشورهاي جامائيكا، ترينيداد،خاك بريتانيا رسيدند. مهاجران مسافر كشتي وي
  .بودند كه به علت قحطي نيروي كار بعد از جنگ جهاني دوم در بريتانيا به اين كشور آمدند

مت در اقا المنافع وارد بريتانيا شده است، از لحاظ قانوني اجازهاز يكي از كشورهاي مشترك 1973هر فردي كه قبل از سال 
لمنافع اي مشترك اپي خارج از بريتانيا به سر برده باشد. شهروندان كشورهاين كشور را داراست. مگر آنكه بيش از دو سال پيا

كردند كه صور ميتشدند و هنوز استقالل نيافته بودند. به اين جهت اين افراد در آن دوره مستعمره بريتانياي كبير محسوب مي
 .شوندي محسوب ميشهروند بريتانياي

را  1971و  1948هاي مبني بر بررسي وضعيت اين مهاجران را بين سال مداركوزارت كشور در زمان رسيدن اين افراد اما 
د كه بيشتر زندگي خود را در بريتانيا به حال اين افرا .را از بين برده استها آنهاي ورود نيز كارت 2010در سال ه و ثبت نكرد
 در اين كشور وضعيت قانوني خوداثبات مدركي مبني بر  2010شان در سال هاي ورود قانونيا از بين رفتن كارتاند بسر برده
  .ندارند
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كودكان خواستار دريافت تابعيت بريتانيايي و لزوم اقدام دولت به تجديد نظر در اين زمينه 
  كه البته زمان آن مشخص نيست؛ –
 مثابهبهت، شمار آوردن اين وضعيطه، مبني بر بهاشاره به اظهارات صادق خان در اين راب ه)
دمات مراكز خسوي ارائه حمايت مالي از و درخواست از كابينه دولت جهت » ننگ ملي«

يت حقوقي از مجدد حما ارائهو  شهروندي و مهاجرتي  هاي گزافمشاوره، كاهش هزينه
در صورت  ران، همچنين هشدار در مورد بروز بحهاي مهاجرتيكودكان در پرونده

ن داري مليت فرد جوا هزار 96كودك و  هزار 260هاي درخواستدولت از  حمايتعدم
 اروپا و اتحاديه در شهروندي يا اقامت  مجوز متقاضي و اروپايي ساكن پايتخت

اشاره به واكنش سخنگوي وزارت كشور بريتانيا در اين رابطه، مبني بر به رسميت  و)
ها و اي از روشمجموعهش فوق، ضمن تأكيد بر وجود در گزار ذكرشدهنشناختن ارقام 

از جمله كودكاني كه بيشتر عمر خود را در  - هاي سنيها براي افراد تمامي ردهگزينه
  .33جهت سامان بخشيدن به وضعيت هويتي خود – اندانگلستان زندگي كرده

  
  فرانسه*
 ماهبهمن 12در روز شنبه  ،34انتشار گزارش از سوي شبكه خبري جهاني اِن.ِاچ.كي ژاپن -1

و  تبار فرانسه با رفتارهاي نژادپرستانهساكنان آسيايي شدنمواجه، در خصوص 1398
  :. نكات مهم اين گزارش به شرح زير است، به دليل شيوع ويروس كرونا در چينتبعيض
 ه حدودهاي مقيم فرانسه، مبني بر تماس روزاناظهارات مقامات نهاد نماينده چيني الف)

و ساير اتباع  تبارچينيهاي فرانسوي شدنمواجهها از نفر با اين نهاد و شكايت آن 20
وز ين در رچا در به ويروس كرون ابتال، با تبعيض و نژادپرستي، از زمان تأييد موارد آسيايي
   ؛ماهبهمن 4جمعه 

ورد برخ ، مبني برعضو اين نهاد تبارچينييك مرد فرانسوي اشاره به اظهارات  ب)
به من «با عبارت  شدنمواجه مثالعنوانبهها، نامناسب همكاران برخي از اين شاكيان با آن

  از آسانسور؛ فرزندشانو يا ممانعت به عمل آمدن از استفاده  »نزديك نشو

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  33

https://plink.ir/gNICA 
٣٤ NHK World 
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رو، با تبار در متاشاره به تجربه كردن مواردي مشابه از سوي اين فرد فرانسوي چيني ج)
 وكهشر نار وي به پوشاندن دهان خود با دستمال، ضمن تأكيد بتوجه به اقدام شخص ك

  شدن وي از اين نوع رفتار؛
  ؛ 35هاي ضدچينيهاي اجتماعي از توهينابراز نگراني و تأسف از مملو شدن شبكه د)
  
، 1398 ماهبهمن 10شنبه ، در روز پنج24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري فرانس  -2

 ق بشر اروپا در رابطه با موظف شدن دولت فرانسه بهدر خصوص حكم دادگاه حقو
  :     به شرح زير استموارد مهم گزارش . پرداخت غرامت به زندانيان

امت و غردستور دادگاه حقوق بشر اروپا به دولت فرانسه جهت پرداخت هزاران يور الف)
ه سئول بها زنداني اين كشور، پس از صدور حكمي مبني بر عدم اقدام مقامات مبه ده

  ها؛زندان ازاندازهبيشاتخاذ تدابير الزم جهت پايان بخشيدن به شلوغي 
 ترينبزرگ، يكي از 36زندان فرانسه، از جمله زندان فِرن 6زنداني از  32اشاره به اقدام  ب)

هاي اين نزديك به دو برابر تخت –زنداني  2500هاي فرانسه در حومه پاريس با زندان
  ادخواست به مقامات قضايي اين كشور؛به ارائه د –زندان 

ه اشاره به مضمون حكم دادگاه مبني بر، كاهش يافتن فضاي شخصي اختصاص داد ج)
 - تر مربع م 3 –شده به هر يك از اين شاكيان به زير معيارها و موازين جاري در اين زمينه 

 6در هاي بهداشتي خصوصي جهت استفاده از سرويس فضايهمچنين انتقاد از فقدان 
  هاي اين كشور؛زندان از زندان

ر اساس آمار بندامتگاه،  188زنداني، مستقر در  70800اشاره به برخورداري فرانسه از  د)
ين نرخ ظرفيت ميالدي: اين در حالي است كه باالتر 2019در اكتبر سال  شدهارائهرسمي 

تشك  1500يك به نزد ديگرعبارتبهفر است؛ ن 61065درصدي)  116ها (نرخ اين زندان
وجود  اد زنداني، چراكه تختخواب كافي براي اين تعدشدهپهنبراي زندانيان بر روي زمين 

 ندارد؛

مكرون  هاي فرانسه و اظهارات امانوئلاشاره به آگاهي مقامات كشور از وضعيت زندان ه)
  خواندن آن؛» اسفبار«در اين رابطه، مبني بر 

                                                            
  گزارش شبكه خبري جهاني ان.اچ.كي ژاپن. قابل بازيابي در لينك:  35

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200201_17/ 
٣٦ Fresnes 
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زندان  ميالدي، در مورد وضعيت 2016افته در سال اشاره به گزارش رسمي انتشار ي و)
ني به زندا 3بزرگ فرِن، مبني بر وجود جانوران موذي، از جمله موش، ناگزير بودن 

  أموران؛ممترمربعي و مواجه بودن زندان با كمبود كاركنان و  10خوابيدن در يك سلول 
ني ديگر هزار زندا 7اري داشاره به متعهد شدن مكرون به ايجاد فضاي كافي براي نگاه ز)

ميالدي، همچنين محقق ساختن  2020جمهوري خود، در سال تا پايان دوران رياست
ها و ت آنبراي متهمان در راستاي تغيير نوع مجازا صادرشدهتغييراتي در زمينه احكام 

  يافتن جايگزيني براي حكم حبس؛
ي مانع مثابهبهها، سفبار زندانح) تأكيد دادگاه حقوق بشر اروپا بر به شمار آمدن وضعيت ا

  ها؛قض جديد حقوق بنيادين زندانيدر برابر توقف كامل و فوري موارد ن
ط) توصيه اين دادگاه به دولت فرانسه در خصوص اتخاذ تدابير الزم جهت رفع اين 

تا  4معضالت و بهبود بخشيدن به شرايط زندانيان، همچنين دستور به پرداخت خسارات 
  ؛37دالر) به هر يك از شاكيان اين پرونده 27500تا  4400ويي (هزار يور 25
  
، در 1398 ماهبهمن 8شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -3

 اتموارد مهم گزارش. نونيمهاجران غيرقا خصوص اقدام پليس فرانسه به برچيدن كمپ
   :مذكور به شرح زير است

وي پليس فرانسه، مبني بر آغاز عمليات برچيدن چادرهاي مهاجران صدور بيانيه از س الف)
 7در شمال پاريس، از روز دوشنبه  19، در ناحيه 38پورت اوبرويليهغيرقانوني در اردوگاه 

  ؛ماهبهمن
 نفر 1500ها حدود ه شمار آنك -اشاره به اقدام پليس به انتقال مهاجران اين اردوگاه  ب)

  ؛گانه تحت نظر فرمانداري 17مراكز از به يكي  – شودبرآورد مي
، شهردار پاريس، در اين رابطه، مبني بر بازگشت آرامش 39اشاره به اظهارات آن ايدالگو ج)

به اين منطقه از پاريس و جاري شدن روال عادي زندگي براي ساكنان آن، همچنين فراهم 
                                                            

  . قابل بازيابي در لينك:24گزارش شبكه خبري فرانس  37
 https://www.france24.com/en/20200130‐european‐court‐orders‐france‐to‐pay‐inmates‐in‐
prison‐overcrowding‐ruling 
٣٨ la Porte d'Aubervilliers à Paris 
٣٩ Anne Hidalgo 
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ها و در كونت در خيابانها ساز زندگي عادي پس از ماه جويانپناهآمدن امكان برخورداري 
  شان در جامعه؛شدن نتيجه ادغام

 جويانپناهن كمپ از زمان بسته شدبه پاريس،  جويانپناهاشاره به عزيمت بسياري از  د)
 ؛ميالدي 2016در سال  ،ه در شمال فرانسهلِ غيرقانوني در منطقه كَ 

، به محكوم مهاجران در زمينه حمايت از فعالنهاد مدني  20اشاره به اقدام بيش از  ه)
زدن، برچيدن چرخه جهنمي كمپ«كردن عمليات پليس فرانسه و توصيف آن در قالب 

مهاجران در  قرار دادن«، همچنين متهم كردن دولت به »هاكمپ و آزار رساندن پليس
  ؛40»وضعيت تزلزل و هراس دائمي

  
، در 1398 ماهمنبه 8شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -4

موارد مهم اين . اين شهر با پليس ،نشانان معترض در پاريسآتشخصوص درگير شدن 
     اند از:گزارش عبارت

به  ،در پاريس ،شنبهروز سهپاريس، در نشاني آتش ركنانكامنجر شدن تظاهرات  الف)
  اين شهر؛درگيري با پليس ضد شورش 

از  پيشها پيش و حتي نشانان فرانسه از ماهآتش آميزاشاره به آغاز اقدامات اعتراض ب)
مبود كدر قبال هاي سراسري در اعتراض به اليحه اصالح قانون بازنشستگي، آغاز اعتصاب

ه ب 19حريق از  ءهاي اطفاموريتأپاداش مها براي افزايش و درخواست آنحقوق و مزايا 
  ؛درصد 25
هاي س كار در خيابانبا لباراهپيمايي  بهنشان معترض آتش اشاره به اقدام هزاران ج)

ه ن، بو به خشونت كشيده شدن اين تظاهرات تنها دقايقي پس از آغاز آ مركزي پاريس
 پليس؛  نشانان براي كنار گذاردن موانع استقرار يافته از سوي نيروهايهنگام تالش آتش

خورد و به دليل برها تن از معترضان در جريان اين تظاهرات دهاشاره به مجروح شدن  د)
 ؛ويژه از ناحيه پاهاي صوتي پليس، بهنارنجك

نارنجك رد اجتماعي از برخوهاي در شبكه منتشرشدهتصاوير اشاره به حاكي بودن  ه)
 ؛معترض اننشانآتشاز  ييك صورتبهصوتي پليس 

                                                            
  در لينك: گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي  40

https://farsi.euronews.com/2020/01/28/police‐clear‐out‐migrants‐from‐north‐paris 
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راهپيمايي و در پي پاسخ مثبت دولت به شماري از  ازاينپسساعاتي گفتني است كه  و)
خود خواست تا به  ءكم يكي از سنديكاها از اعضانشان، دستهاي كارگران آتشواستهخ

  ؛41شش ماه اعتصاب و اعتراض پايان دهند
  
، در 1398 ماهبهمن 8شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز سه -5

. ديهراسانه، در فرانسه، در سال گذشته ميالخصوص افزايش چشمگير حمالت اسالم
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: 

، مبني 43هراسينظارت ملي بر اسالم ، رئيس نهاد42صدور بيانيه از سوي عبدا... ذكري الف)
  ميالدي؛ 2019هراسانه در فرانسه در سال درصدي حمالت اسالم 54بر افزايش 

الدي و يم 2018فقره حمله عليه مسلمانان در سال  100پذيرفتن  صورتبهاشاره  ب)
  ؛2019فقره در سال  154افزايش آن به 

و  45آلپ -، رون 44اشاره به رخ دادن اين وقايع عمدتًا در مناطقي چون ايل دو فرانس ج)
  ؛46پاكا
 آمدن ارتباط ميان اسالم و تروريسم و ضرورت فراهم هرگونهتأكيد بر عدم وجود  د)

خود،  ندي نه اعمال و احكامامكان الزم براي مسلمانان فرانسه جهت به جا آوردن آزادا
  همچون پيروان ساير اديان؛

جمعيت مسلمان اروپا  ترينبزرگحدود پنج ميليون مسلمان با فرانسه گفتني است كه  ه)
از شمال آفريقا به اين كشور مهاجرت  عمدتاًرا در خود جاي داده است، كه اين افراد 

  ؛47اندكرده
  

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 41

 https://farsi.euronews.com/2020/01/28/france‐paris‐fight‐fire‐march‐violence‐police‐crs 
٤٢ Abdallah Zekri 
٤٣ National Observatory of Islamophobia 
٤٤ Ile‐de‐France 
٤٥ Rhône‐Alpes 
٤٦ Paca 

  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 47
 https://www.aa.com.tr/en/europe/france‐islamophobic‐attacks‐up‐sharply‐last‐
year/1715949 
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شر، به كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و بان حقوق بارائه گزارش از سوي ديده -6
شنبه فرهنگي سازمان ملل در زمينه وضعيت حقوق كودكان مهاجر در فرانسه در روز سه

   به شرح زير است: نكات مهم اين گزارش. 1398 ماهبهمناول 
ماعي و المللي حقوق اقتصادي، اجتبررسي ميزان پايبندي فرانسه به كنوانسيون بين الف)

ن بدو جويپناهبا تمركز بر نحوه برخورد دولت اين كشور با كودكان مهاجر و فرهنگي، 
  آموزان، آموزگاران و مدارس در زمان منازعات مسلحانه؛سرپرست و حمايت از دانش

كودكان و نوجوانان مهاجر بدون سرپرست در سراسر فرانسه با  شدنمواجهاشاره به  ب)
هاي سازمان تأمين اجتماعي اين كشور، و حمايتموانعي در زمينه برخورداري از خدمات 

رغم وجود قوانين به دليل تدابير نامناسب اتخاذ شده در زمينه تعيين سن اين كودكان و به
  آشكار در زمينه لزوم حمايت از اين دسته از كودكان و نوجوانان؛

در زمينه حق  ويژهبهها براي كودكان مهاجر، اشاره به پيامدهاي منفي اين ناكارآمدي ج)
معيارهاي الزم براي زندگي و تحصيل و در نتيجه  طوركليبهها از مسكن و برخورداري آن
  ها از حقوق بشر؛برخورداري آن

اشاره به اقدام مقامات فرانسه به ناگزير ساختن اكثر كودكان و نوجوانان مهاجر بدون  د)
هاي ها از حمايتآنسرپرست به طي كردن مراحل ارزيابي سن، پيش از برخورداري 

 مذكور؛

هاي آلپ، در اين هاي به كار برده شده در پاريس و بلندياشاره به عدم تطابق شيوه ه)
ها در اغلب و خودسرانه بودن آن اعتمادغيرقابل ديگرعبارتبهالمللي و زمينه با موازين بين

 عنوانبهذ است كه از آن المللي اين شيوه تنها زماني قابل اتخاموارد: بر اساس قوانين بين
هاي جدي در شرايطي كه ترديد -براي ارزيابي سن كودكان استفاده شود  حلراهآخرين 

آوري مستندات الزم با شكست هاي ديگري چون، گرددر اين زمينه وجود داشته و شيوه
 مواجه شوند؛ 

ن از ها به عدم برخورداري بسياري از نوجوانااشاره به منجر شدن اين روش و)
شان بر اساس ظاهرشان هاي نظام رفاهي، تنها به دليل مورد ارزيابي قرار گرفتن سنحمايت

دقيقه مصاحبه و بدون نگارش گزارش  5و يا مردود شدن برخي ديگر پس از تنها انجام 
  كه همگي اين موارد در تضاد با قوانين فرانسه است؛ –كتبي از سوي كارشناس مربوطه 

هاي آلپ با كودكان و نوجوانان مهاجر در پاريس و منطقه بلندي شدنهمواجاشاره به  ز)
هاي در ارزيابي ويژهبهكننده، تفاوتي و يا خصومت فرد مصاحبهرفتارهايي چون، بي
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كننده از سوي كودكان، انتقاد تر و يا مواردي چون، عدم درك سخنان مصاحبهگسترده
توجهي افراد مسئول اين اقدامات و همچنين بي هاي آنانكنندگان از برخي از پاسخمصاحبه

  به سخنان كودكان در طول مصاحبه؛
ها به حبهاشاره به مردود شدن برخي ديگر از كودكان و نوجوانان مهاجر در اين مصا ح)

هاي سفر خود از كشور مبدأ تا ها در ارائه تصوير واضحي از واقعيتدليل ناتواني آن
شان در هاي مكاني و زمانيدر زمينه موقعيت اشتباهبهها ب آنارتكا ديگرعبارتبهمقصد، 

شان در برخورد با ها و تجارب ناخوشايندشان به بيان دشواريطول سفر و يا عدم تمايل
 بزرگساالن؛

د منجر به يكي ديگر موار عنوانبهناسايي، شمار آمدن فقدان مدارك شاشاره به به ط)
 كهاينرغم به –هاي ارزيابي سن و نوجوانان در مصاحبه مردود شدن اين دسته از كودكان

 يا مورد و –المللي و داخلي فرانسه به اين موارد اشاره شده است در قوانين و مقررات بين
ها آن پرسش قرار گرفتن اعتبار مدارك شناسايي و هويت كودكان، در صورت برخورداري

  از اين مستندات؛
ن به شمار آوردن موارد ديگري، همچون تصميم كودكاه بهاشاره به اقدام مسئوالن ب ي)

ه كشورهاي بين را و يا مبدأها در كشور انجام اين سفر بدون سرپرست، كار كردن آن
شان از آرزوها و اهداف ها و يا برخوردارينشانه بزرگسالي و بلوغ آن عنوانبه

 امتيازات منفي؛ عنوانبهه شغلي، دگرايانه در مورد آينرزيابي مثبتابينانه، همچون غيرواقع

ا يهاي سنجش استخوان و اشاره به استفاده كارشناسان در برخي موارد از آزمايش ك)
سه و زشكي در فرانپاز نگاه مجامع  اعتمادغيرقابلمورد انتقاد و  پزشكيديگر آزمايشات 
  ديگر نقاط جهان؛

زيابي در مصاحبه ار شدهذيرفتهپاشاره به عدم برخورداري حتي كودكان واجد شرايط و  ل)
ه صاحبسن، از خدمات و حقوق الزم، با توجه به انتقال يافتن اين كودكان از محل م
ار د قرنخست به مناطق مختلف فرانسه تحت نظارت نظام رفاهي كودكان و در برخي موار

  هاي محلي؛ابي مجدد توسط سازمانها در معرض ارزيگرفتن آن
  ي چون:هاياشاره به توصيه م)
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هاي ارزيابي سن تنها در صورت ترديد داشتن جدي شيوه كاربردحصول اطمينان از  -
مقامات مسئول در مورد ادعاي كودك يا نوجوان مزبور در مورد سن خود: لزوم 

  سال؛ 18برخورداري از سن زير 
مل عبه  حصول اطمينان از برخورداري نهادهاي مسئول از امكانات و منابع الزم جهت -

  هاي الزم از كودكان؛آوردن حمايت
ي سن ارزياب حصول اطمينان از برخورداري كودكان و نوجوانان در انتظار انجام مراحل -

  ابي؛ روز و يا تا زمان پايان ارزي 5هاي اضطراري جهت سكونت براي حداقل از پناهگاه
رمان نوامبر كنندگان جهت پيروي از فهاي الزم به مصاحبهضرورت ارائه دستورالعمل -

ر كان بوزارت دادگستري كشور، مبني بر مواردي چون، قضاوت نكردن در مورد كود 2016
ها با هاي كوتاه و ناگهاني، لزوم انجام مصاحبهها، ممنوعيت انجام مصاحبهاساس ظاهر آن

ن طرفي و مهرباني، معتبر انگاشتحداكثر مهارت و تخصص و توجه الزم، مبتني بر بي
رت عدم از سوي كودكان و نوجوانان، حتي در صو شدهارائهايي و هويت مدارك شناس

امي برخورداري از عكس يا ديگر مشخصات بايومتريك و حصول اطمينان از دسترسي تم
انسه فر نينكودكان مهاجر بدون سرپرست در اين كشور به تحصيل و آموزش، مطابق با قوا

  المللي؛و موازين بين
ه يكي از اعضاء دائم شوراي امنيت سازمان ملل بوده و به دو گفتني است كه فرانس ن)

قطعنامه اخير اين شورا در زمينه ترغيب كشورهاي عضو به اتخاذ اقدامات الزم جهت 
رأي مثبت داده  -بيانيه مدارس امن  –ممانعت به عمل آوردن از استفاده نظامي از مدارس 

  ؛48ديگر كشورها به اشتراك گذاردتواند تجارب خود در اين زمينه را با است و مي
 

  ، 1398 ماهدي 17شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -7
  :، مبني برهاي پليسكشته شدن يك شهروند فرانسوي در جريان بازرسيدر خصوص 

در جريان بازرسي ساله فرانسوي،  42، پدر 49وياكشته شدن سدريك شُتأييد  الف)
موارد مهم گزارش مذكور به از سوي پزشكي قانوني فرانسه؛  ،ليس در پاريسنيروهاي پ

  :شرح زير است

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 48

https://www.hrw.org/news/2020/01/21/submission‐committee‐economic‐social‐and‐
cultural‐rights‐france 
٤٩ Cédric Chouviat 
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د آمدن وار واشاره به گزارش پزشكي قانوني، مبني بر جان باختن شُويا، بر اثر خفگي  ب)
ت از دس كه در آغاز گفته شده بودن به دليل سكته جان خود را –ضربه شديد به حنجره 

 داده است؛

ي در رانلبمسير رودخانه سن و در مقابل موزه  به متوقف شدن سدريك شُويا در اشاره ج)
  ؛پيك موتوري مشغول به كار بوده است عنوانبههنگامي كه  – مركز پاريس

ويا تالش شُ يداد مبني برروازايناشاره به فيلم ضبط شده از سوي يكي از شهروندان  د)
اقدام  ها و در نهايتبرخورد تند و خشن آن براي فيلمبرداري از مأموران پليس به دليل

 مأموران به كوباندن وي به زمين در راستاي تالش جهت بازداشت او؛

خفگي  آميز دو تن از نيروهاي پليس به ايجاد حالتاشاره به منجر شدن رفتار خشونت ه)
قه ر منطدجورج پمپيدو، در اين شهروند فرانسوي و در نتيجه انتقال او به بيمارستان 

 اعت؛سبيمارستان پس از گذشت چند  و سرانجام جان باختن وي در اين پانزدهم پاريس

شنبه اشاره به اظهارات پدر و دختر سدريك شُويا در يك كنفرانس خبري، در روز سه و)
، مبني بر اقدام پدر وي به اعالم جرم در قبال دولت امانوئل مكرون، ضمن تأكيد ماهدي 17

از فعاليت، تا زمان محكوم شدن دولت در جريان كشته شدن  بر دست نكشيدن خود
  ؛50فرزندش

  
، در 1398 ماهدي 14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز شنبه  -8

خصوص اظهارات فعاالن مدني و حقوق بشري در فرانسه، مبني بر ناگزير بودن صدها 
بسياري تنها و بدون خانواده  –ريس هاي پاكودك و نوجوان مهاجر به خوابيدن در خيابان

ات بيشتر در زمينه حمايت از حقوق ها از دولت فرانسه، جهت انجام اقدامو درخواست آن
كودكان، اشاره به ناگزير شدن اين كودكان و نوجوانان به زندگي در شرايط كامًال 

  .51غيرانساني و رو به وخامت نهادن اين شرايط به دليل سرماي هوا در زمستان
  

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 50

 https://farsi.euronews.com/2020/01/07/french‐police‐kills‐a‐man‐by‐violence 
  كه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:گزارش شب 51

 https://www.aljazeera.com/news/2020/01/france‐hundreds‐young‐migrants‐sleeping‐
streets‐200104141907632.html 
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 انگليس و فرانسه*

در  –مستقر در ژنو  -  52مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدانتشار گزارش از سوي  -
هاي فرانسه و بريتانيا به ، در خصوص منجر شدن سياست1398 ماهدي 14روز شنبه 

     اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. هجوم آوردن مهاجران به كانال آبي انگليس
 ثرتر جهتهاي فرانسه و بريتانيا به اتخاذ تدابير كارآمدتر و مؤضرورت اقدام دولت )الف

فراد اكاهش تعداد  منظوربهو پناهندگان،  جويانپناهحصول اطمينان از رعايت كامل حقوق 
زعات منا مصمم به مبادرت ورزيدن به راهكارهاي پرمخاطره جهت يافتن مأمني به دور از

 شان؛جاري در كشورهاي هايو آزار و اذيت

آبي (كانال  هزار نفر به خاك بريتانيا از طريق اين كانال 2اشاره به دستيابي حدود  ب)
ار كه در قياس با آم –هاي كوچك بادي ميالدي، با استفاده از قايق 2019مانش)، در سال 

  آيد؛، افزايشي هشداردهنده به شمار مي2018نفري سال  300
اري عدم برخورد ، با توجه بهجويانپناهت قابل توجه پيش روي اين اشاره به مخاطرا ج)
هاي نامناسب براي عبور از اين كانال و ها از قايقها از تجهيزات الزم، استفاده آنآن

هاي كوچك و در نتيجه منجر شدن ها براي اين قايقهمچنين جمعيت خارج از ظرفيت آن
نگام عبور از اين هميالدي، به  2019در سال نفر  4كم اين مخاطرات به كشته شدن دست

  مسير پرمخاطره؛
ها و اقدامات مهاجرتي فرانسه و بريتانيا به اي از سياستاشاره به منجر شدن آميزه د)

 جويانپناهكوب جهت به جان خريدن اين مخاطرات، از جمله سر جويانپناهناگزير ساختن 
هاي مشترك الشرتي َكِله و دانكرك، تهاي مهاجاز سوي مقامات فرانسه در اردوگاه

گذاري سرمايه –ها ها و كشتيبريتانيا و فرانسه جهت مقابله با قاچاق انسان توسط كاميون
ريتانيا در از احتمال بسته شدن مرزهاي ب جويانپناهن هراس و همچني - ميليون پوندي  6

  نتيجه اجرايي شدن روند برگزيت؛
حفظ  استايرآشكار و در  سازوكارهايت بريتانيا به اتخاذ تأكيد بر ضرورت اقدام دول ه)

هاي بيشتر عليه يتاعمال محدود جايبه، جهت ارائه درخواست پناهندگي، جويانپناهشأن 
كارهاي پرمخاطره و منجر به مواردي شان به مبادرت ورزيدن به راهكردن ها و ناگزيرآن

شته ميالدي، ر اسكس بريتانيا، در سال گذدر كاميوني در شه جوپناه 39چون، كشته شدن 
  ين كشور؛بر اثر خفگي به هنگام تالش براي رسيدن به خاك ا

                                                            
٥٢ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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و رقم  جويانپناهدرخواست از دولت فرانسه جهت حصول اطمينان از رعايت حقوق  و)
شان در معرض فرآيندهاي پيچيده قرار دادن جايبهها، تر براي آنزدن زندگي باثبات

 .53هاي بيشتر بر آنان و سركوب مهاجران و پناهندگانميل محدوديتپناهندگي، تح
 

                                                            
 . قابل بازيابي در لينك: مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش  53

https://euromedmonitor.org/en/article/3309/French‐British‐Policies‐Behind‐Surge‐in‐
Migrants‐Crossing‐English‐Channel 


