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متحده بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
بر اساس مقاالت، ، 1399ماه و فروردين 1398آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در اسفندماه 

نهاد و هاي حقوق بشري مردمها و اخبار آشكار به دست آمده از سازمانها، بيانيهگزارش
 يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهبين
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه
  
  متحده آمريكااياالت*
ماه روردينف 20روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در  -1

ويروس قربانيان  ترينبزرگ عنوانبه، پوستانسياه، در خصوص به شمار آوردن 1399
   اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت .آمريكا متحدهاياالتكرونا در 

اري اليان به بيمو مبت باختگانجانبيشترين حاكي بودن آمارها از اختصاص يافتن  الف)
ها كه سياهان اكثريت در برخي از ايالت حتي -  پوستانسياهبه  متحدهاياالتدر  19-  كوويد

  دهند؛جمعيت آن را تشكيل نمي
هاي چهارم از جمعيت شهر ميلواكي از آمريكايياشاره به تشكيل يافتن تنها يك ب)

درصد از  70درصد از مبتاليان و  45تبار و در عوض اختصاص يافتن آفريقايي
 به اين دسته از شهروندان؛ اختگانبجان

 ابتالدر معرض مرگ بر اثر  پوستانسياهبرابري بيشتر  6اشاره به قرار داشتن نزديك به  ج)
ين شهر ادر ، در قياس با سفيدپوستان در شهر شيكاگو: بااينكه 19 –به بيماري كوويد 

ن ويروس كرونا انيادرصد از قرب 68اما  ،دهنددرصد جمعيت را تشكيل مي 30سياهان تنها 
 ؛هستند پوستانسياهاز 

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

)Aljazeera) ؛ كميسيون برابري و حقوق بشر(Equality and Human Rights Commission خبري دويچه  شبكه)؛
 Deutscheوله ( Welleالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty  International) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson 

Reuters Foundation تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –) و پايگاه خبريThe Hill.(  
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ها و پوست شهرومير به ساكنان سياهاشاره به اختصاص يافتن باالترين آمار مرگ د)
يانا ايالت لوئيزعنوان مثال، هاي برخوردار از ميزان بيشتر اين دسته از شهروندان: بهايالت

 60رلئان با مركز آن شهر نيواورا دارد و  19 – چهارمين نرخ مبتاليان به بيماري كوويد
ود به خاليان ، بيشترين آمار قربانيان را به نسبت تعداد مبتپوستسياهدرصد شهروند 

 پوستهسياجمعيت با اكثريت  نيزدر ديترويت اختصاص داده است. اين در حالي است كه 
 ؛همين منوال است وضعيت بر

  زجمله:ابه اين بيماري،  پوستاناشاره به داليل ميزان باالي ابتال سياه ه)
 وارگران صنايع كرا در شرق و مركز آمريكا  پوستانسياهاكثريت نوع حرفه و مشاغل:  -

هاي مد از خانهناچارند براي گذران زندگي و كسب درآ كه دهندميتشكيل ها كارخانه
يل دله هاي درگير كرونا بدر كل ايالت پوستانسياهدرصد از  20خود خارج شوند. تنها 

  ؛كنندمي» دوركاري«حرفه خود 
دهد كه بسياري از قربانيان را هاي محققان نشان ميهمچنين يافتهوزن: تغذيه و اضافه -

برند و در اين رنج مي وزناضافهدليل مشكالت تغذيه از ه دهند كه بافرادي تشكيل مي
  است؛شان بيشتر از سايرين به نسبت جمعيت پوستانسياهميان تعداد 

 14از مرز  ،تا پايان روز چهارشنبه متحدهاياالتدر  باختگانجانتعداد گفتني است كه  و)
  ؛2هزار بيمار مبتال به ويروس كرونا دارد 418عبور كرد و اين كشور بيشتر از نيز هزار نفر 

  
، 1399ماه فروردين 19شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

مهم  موارد. متحده به آزاد كردن زندانيان مهاجرضرورت اقدام مقامات اياالت در خصوص
   :گزارش مذكور به شرح زير است

هاي اهدر بازداشتگ 19 –بروز مصيبت ناگوار كوويد «انتشار گزارش تحت عنوان  الف)
ز ، ضمن تأكيد بر ناكارآمدي دولت دانلد ترامپ در حمايت ا»متحدهمهاجرتي اياالت

  ها، به هنگام شيوع ويروس كرونا؛ران محبوس در اين بازداشتگاهمهاج
                                                            

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 2
 https://farsi.euronews.com/2020/04/08/black‐people‐the‐first‐victim‐of‐coronavirus‐in‐usa 
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ترين بازداشتگاه مهاجرتي در جهان، با متحده از بزرگاشاره به برخورداري اياالت ب)
زار تن در ه 40توجه به اقدام اداره مهاجرت و امور گمركي اين كشور به حبس نزديك به 

  بازداشتگاه؛ 200بيش از 
جهت  زدن زندانيان مهاجر در چندين بازداشتگاه به اعتصاب غذا،اشاره به دست  ج)

شيوع  ه بهدرخواست آزادي خود و اعتراض به شرايط پرمخاطره و ناكافي بهداشتي، با توج
  جهان؛ متحده از بيشترين مبتاليان به اين بيماري درويروس كرونا و برخورداري اياالت

ر قبال دگمركي به ارائه تدابير جايگزين  امورضرورت اقدام اداره مهاجرت و اشاره به د)
لزم به و م حبس و اعطاء عفوهاي بشردوستانه به زندانيان مهاجر، به استثناء موارد خاص

اي، هاي زمينهماريباقي ماندن در زندان و در اولويت قرار دادن سالمندان، افراد مبتال به بي
  ها؛كودكان و خانواده

م آوردن هاي تحت نظارت آن در عدم فراهن اداره و بازداشتگاهاشاره به ناكارآمدي اي ه)
گذاري اجتماعي و رات فاصلهي مقراجراكننده مكفي و مناسب، صابون و مواد ضدعفوني

  ها؛ن زنداني در ميان بازداشتگاهوانتقال هزارايا توقف نقل
ه ب، تنها فرادهي اشمار آمدن اقدام اين نهاد دولتي به حبس غيرالزامي و تنبي بهاشاره  و)

آميز زندانيان از حق رفتار و محروميت تبعيضعنوان سوءها، بهدليل وضعيت مهاجرتي آن
  بر سالمت؛

در  19 –اهميت جلوه دادن خطر شيوع بيماري كوويد اشاره به اقدام اين سازمان به كم ز)
ر معرض گرفته د هاي خود و پنهان كردن و يا كاهش دادن تعداد زندانيان قراربازداشتگاه

يان، ندانابتال به اين بيماري، همچنين مخفي كردن اطالعات ضروري در اين رابطه از ز
 هاي زندانيان و مردم جامعه؛وكال، خانواده

هاي مكرر در رابطه با ابتال احتمالي زندانيان مهاجر به بيماري اشاره به دريافت گزارش ح)
مدت زندانيان در ها به حبس طوالنياشتگاه، اقدام مقامات برخي از بازد19 –كوويد 
ها از ارائه اطالعات در اين زمينه و مورد آزمايش قرار دادن هاي خود و امتناع آنسلول

  موارد مشكوك؛
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ها در خطر ابتال به ويروس اشاره به قرار داشتن كاركنان و مأموران اين بازداشتگاه ط)
  ؛3ل زندگي خودكرونا و انتقال آن به زندانيان و جوامع مح

  
، در 1399ماه فروردين 18بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -3

متحده و فراهم آوردن دسترسي اين هاي ايران از سوي اياالتخصوص لزوم رفع تحريم
هم مموارد . 19 –گيري بيماري كوويد كشور به منابع بشردوستانه حياتي در جريان همه

    اند از:      رش عبارتاين گزا
متحده بر توانايي دولت ايران در پاسخگويي هاي اقتصادي اياالتآثار منفي تحريم الف)

 ؛19 –گير كوويد مناسب به پيامدهاي فزاينده بيماري همه
 18دوشنبه  از سوي سخنگوي وزارت بهداشت ايران در روز شدهارائهاشاره به آمار  ب)

كشور به ويروس  تن از شهروندان اين 500هزار و  60 تاكنون ابتال، مبني بر ماهفروردين
هاي اقتصادي تن بر اثر اين بيماري، ضمن تأكيد بر منجر شدن تحريم 3739كرونا و مرگ 

لي و كاهش توان كشور براي تأمين ما الملليهاي بانكي بينمحدوديتآمريكا به تشديد 
ر ايش فشاعالوه بر افز ،ا و تجهيزات پزشكيداروه ازجمله ،بشردوستانهكاالهاي واردات 

 شده آن؛بر روي نظام بهداشتي تضعيف

يش قرار بان حقوق بشر، مبني بر پيشاپاشاره به اظهارات كنت راث، مدير اجرايي ديده ج)
ود افع خستمگر و در پي تأمين من«داشتن مردم ايران در معرض حكومتي (به ادعاي وي) 

هاي مملو از شده، در زندانمتهم خطاشدگانِ به ردن بازداشتو عدم اقدام آن به آزاد ك
رحمانه بودن اقدام دولت آمريكا به محروم كردن تأكيد بر بي حالدرعينو » جمعيت

  شان؛موردنيازايرانيان از دسترسي به منابع پزشكي 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين  3

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/usa‐covid19‐pandemic‐authorities‐
must‐release‐immigration‐detainees/ 
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يي غذا هاي وضع شده از سوي دولت آمريكا بر روي مواداشاره به عدم توانايي معافيت د)
هاي آمريكايي و اروپايي به پذيرفتن ها و شركتو دارو در جبران عدم تمايل شديد بانك

 ؛و قرار گرفتن در معرض اقدام حقوقي و تحريممخاطرات اين روند 
ا حريم، بتو دارو از  در رابطه با معافيت غذا متحدهاياالتاشاره به رويكردهاي متناقض  ه)

ران و به ايتقال داري آمريكا به تأسيس كانال بشردوستانه اندارتوجه به اقدام وزارت خزانه
مبر و در نتيجه سپتا 20آغاز تحريم بانك مركزي اين كشور در  حالدرعينژانويه و  30در 

 ي اين تجارت بشردوستانه؛اجراناپذير ساختن امكان

ز سوي از جوماشاره به ديگر اقدام متناقض دولت آمريكا در اين رابطه، مبني بر صدور  و)
تجهيزات پذير ساختن صادرات جهت امكان داريهاي وزارت خزانهكنترل داراييدفتر 

خاص و ياز به مجوزهاي مشخص به ايران بدون ن غذايي، داروها و مواد پزشكي پايه
ر ا به صدومشروط كردن ورود بسياري از كاالها و تجهيزات پزشكي و داروه حالدرعين

هاي هدستگا ازجملهيزات الزم براي مبارزه با اين ويروس، تجهكه  –مجوزهاي مخصوص 
ن نيز مشمول آ هاي تنفسيزدايي و ماسك، تجهيزات آلودگياسكنتيسيتنفسي، 

 شوند؛مي

ن اشاره به كاهش يافتن محسوس صدور مجوزهاي خاص از سوي اين دفتر در دورا ز)
الدي مي 2016هه نخست سال مادرصد در سه 50پ، از بيش از جمهوري دانلد ترامرياست

 ؛2019ماهه نخست سال درصد در سه 10به 
 ن بهاشاره به درخواست از دولت آمريكا جهت حصول اطمينان از دسترسي مردم ايرا ح)

  ر؛ن كشوجهت حفاظت از خود در برابر شيوع ويروس كرونا در اي موردنيازتمامي كاالهاي 
هاي الزم در زمينه شرايط سازيام شفافهمچنين درخواست از دولت ايران، جهت انج ط)

و نهادهاي اقتصادي كشور، آزاد كردن تمامي زندانيان واجد شرايط آزادي، بدون قيد و 
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مهاجران،  ازجملههاي در معرض خطر بيشتر، شرط و مورد توجه قرار دادن گروه
  ؛4پناهندگان و كارگران برخوردار از حقوق پايين

  
، در 1399ماه فروردين 15بان حقوق بشر، در روز جمعه دهانتشار گزارش از سوي دي -4

به حكم مرگ براي زندانيان  19 –خصوص ضرورت منجر نشدن شيوع بيماري كوويد 
        اند از:   موارد مهم اين گزارش عبارت. متحدهاياالت
 درالتن از زندانيان زندان ف 5هاي دريافتي مبني بر وقوع مرگ اشاره به گزارش الف)

ودن آن از ضرورت و حاكي ب 19 - لوئيزيانا، در هفته گذشته، بر اثر ابتال به بيماري كوويد 
  انجام اقدامات بيشتر در زمينه حمايت از جان افراد دربند؛

پذيري زندانيان بان حقوق بشر در خصوص آسيبدرپي ديدهاشاره به هشدارهاي پي ب)
اد د حقوق بشري از مقامات جهت آزدر برابر شيوع اين ويروس و درخواست اين نها

 ابطه باويژه در ركردن تحت نظارت زندانيان و يا اتخاذ ديگر تدابير غيرسالب آزادي، به
  پذيرتر در قبال اين بيماري؛افراد آسيب

هاي ه زندانمتحده، به اداراشاره به دستور هفته گذشته ويليام بار، دادستان كل اياالت ج)
حال عدم كفايت توضيحات هاي خانگي و درعينميزان حبس اين كشور، جهت افزايش

ه كزمان اين نوع حبس و تعداد افراد مشمول آن: اين در حالي است وي در زمينه مدت
تب اي به وي مرارغم استقبال از تصميم دادستاني، در نامهمدافعان حقوق عامه و جامعه، به

ي ارهاروز موانع غيرضروري و معياعتراض خود را در زمينه منجر شدن دستور او به ب
هاي الزم جهت تعيين افراد مجاز به برخورداري از حبس گيريخودسرانه بر سر راه تصميم

  خانگي، اظهار نمودند؛
هاي نژادي انديشيهاي ارزيابي برخوردار جزمها از الگوريتمگيري اداره زنداناشاره بهره د)

رات مقر يت قرار ندادن افراد مرتكب به نقضو طبقاتي و همچنين اقدام آن به در اولو
 هاي ممنوعه و استفاده از لحن متخاصمانه؛زندان، ازجمله كشيدن سيگار در مكان

                                                            
  بازيابي در لينك: بان حقوق بشر. قابلگزارش ديده 4

 https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us‐ease‐sanctions‐iran‐covid‐19‐crisis 
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وي اين اداره سهزار زنداني از  175زندان برخوردار از نزديك به  122اشاره به مديريت  ه)
اني و زند 75براي  19 –ر مثبت بودن پاسخ آزمايش بيماري كوويد حال، تأكيد بو درعين

ماه: اين در حالي است كه ديگر فروردين 14شنبه ها، تا روز پنجتن از كاركنان زندان 39
 دهند؛هاي كشور از ثبت ارقام باالتري خبر ميها و بازداشتگاهزندان

متحده در خصوص در مخاطره اياالت اشاره به هشدار مراكز كنترل و پيشگيري بيماري و)
اي در هاي زمينهو باالتر و افراد مبتال به بيماري 65افراد برخوردار از سنين  قرار داشتن

 هزار 100متحده داراي حدود هاي اياالتقبال ابتال به اين بيماري: گفتني است كه زندان
هاي ها مبتال به بيماريسوم از زندانيان اين زندانسال و حدود يك 60زنداني باالي 

  اي هستند؛زمينه
متحده از انجام روند سريع و ضرورت حصول اطمينان دادستان كل اياالتاشاره به ز)

  ؛5زندانيان عادالنه آزادي
 

وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5
متحده ، در خصوص ضرورت پايان يافتن مشاركت اياالت1399ماه فروردين 6چهارشنبه 

 5ه ستانر جنگ خونين يمن و حمايت تسليحاتي آن از ائتالف به رهبري عربستان، در آد
   اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. سالگي اين جنگ

كشيده يمن بر شده و مردم رنجهاي بهداشتي پيشاپيش نابودقرار داشتن زيرساخت الف)
 ي از جنگي متخاصمانه، در معرضجاشدگي ناشها گرسنگي، بيماري و بياثر تحمل سال

ان شناسمخاطرات بيشتر، با توجه به شيوع ويروس كرونا در جهان و ابراز نگراني كار
  سالمتي جهان در اين زمينه، در صورت وقوع اين فاجعه؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 5

https://www.hrw.org/news/2020/04/03/covid‐19‐shouldnt‐be‐death‐sentence‐people‐us‐
prisons 
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هاي متحده به پايان دادن به ممانعت از روند ارائه كمكتأكيد بر ضرورت اقدام اياالت ب)
بس و حمايت از هاي درگير جهت برقراري آتشار قرار دادن طرففشبشردوستانه، تحت

  ؛سال از آغاز آن 5وفصل ديپلماتيك اين بحران، با توجه به گذشت حل
ميليون تن از مردم يمن در معرض خطر قحطي، متكي  14اشاره به قرار داشتن حدود  ج)

شدن اين كشور به هاي غذايي جهت بقاء و تبديلميليون تن بر كمك 24بودن بيش از 
بدترين مكان ممكن براي حيات كودكان از نگاه نهادهاي امدادرسان، با توجه به مرگ 

  سال بر اثر اين جنگ؛ 5هزار كودك زير  85كم دست
ميليون نفر به وبا، عالوه بر مخاطرات پيش روي مردم يمن در  2اشاره به ابتال بيش از  د)

فوالنزا، اشاره به منجر شدن حصر ايجاد شده از گيري آنصورت ابتال به تب دنگي و همه
سوي ائتالف به رهبري عربستان به ممانعت به عمل آمدن از روند انتقال مواد غذايي، 

  ها تن از مردم آن؛سوخت و دارو به اين كشور و مورد تهديد قرار گرفتن جان ميليون
هت تعليق تمامي متحده جهاي دريافتي در خصوص تصميم اياالتاشاره به گزارش ه)

با توجه به مشكالت موجود بر سر راه توزيع  –هاي بشردوستانه خود به اين كشور كمك
عنوان اقدامي غيراخالقي با توجه به شرايط اضطراري و به شمار آوردن اين اقدام به –آن 

  فزاينده به دليل شيوع ويروس كرونا؛
ت مداخله نظامي اين كشور در اشاره به عدم صدور مجوز از سوي كنگره آمريكا جه و)

يمن و همچنين اقدام آن به ممانعت به عمل آوردن از تأمين بودجه در راستاي حمايت از 
  اين جنگ؛

اشاره به اقدام سازمان ملل، در سپتامبر سال گذشته ميالدي، به انتشار گزارشي، مبني بر  ز)
اركت آن در فراهم آوردن متحده به جنايات جنگي، با توجه به مشاحتمال ارتكاب اياالت

  هاي نظامي، تشريك اطالعات، حمايت لجستيك و انتقال سالح؛كمك
بار حقوق و اشاره به مشتمل بودن اين گزارش بر اسنادي مبتني بر موارد نقض دهشت ح)
هاي غيرنظامي در حمالت الملل، ازجمله هدف قرار دادن غيرنظاميان و زيرساختبين

 ه، اعمال شكنجه، حبس و بازداشت و خشونت جنسي عليه زنان؛هاي خودسرانهوايي، قتل
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هاي خود در زمينه پايان دادن به تأكيد بر ضرورت اقدام كنگره به تجديد تالش ط)
سال، از  5تصور آن، پس از گذشت هاي انساني غيرقابلحمايت نظامي از اين جنگ و رنج
فروش تسليحات و تحت فشار  هاي نظامي غيرقانوني وطريق اعمال ممنوعيت بر حمايت

هاي درگير جهت مذاكره با يكديگر و پايان بخشيدن به اين جنگ قرار دادن طرف
  .6نابودگر

  
  كانادا*
، در 1399ماه فروردين 22انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز جمعه  -1

. سعودي خصوص لغو توقف صادرات تسليحاتي از سوي دولت كانادا در قبال عربستان
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

ميليارد دالري  14انتقاد  اقدام اتاوا به انجام مذاكره مجدد در زمينه عقد قرارداد مورد الف)
، به رياض و رفع توقف 7فروش خودروهاي زرهي از سوي شركت جنرال دايناميكس

 صادرات تسليحاتي در قبال اين كشور؛

 وص نقشفيليپ شامپاني، وزير خارجه كانادا، در خص –نسوا اشاره به اظهارات فرا ب)
  ايي؛توجه اين قرارداد در تأمين هزاران شغل در شعبه كانادايي اين شركت آمريكقابل
واضع منشيني دولت ليبرال جاستين تردو، از اشاره به حاكي بودن اين اقدام از عقب ج)

 خروج از اين قرارداد؛ ميالدي، مبني بر تالش وي جهت 2018خود در دسامبر 

وا به هاي حقوق بشري و مخالفان سياسي بر ضرورت اقدام اتااشاره به پافشاري گروه د)
 ميالدي، به 2014كار كانادا در سال شده در زمان رياست دولت محافظهفسخ قرارداد توافق

 دليل به قتل رسيدن جمال خاشقچيي و نقش عربستان سعودي در جنگ يمن؛

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  6

 https://thehill.com/blogs/congress‐blog/foreign‐policy/489381‐after‐5‐years‐of‐war‐in‐
yemen‐american‐complicity‐must‐end 
7 General Dynamics Corp 
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ها بدون پذيري به تأخير انداختن يا لغو مجوززير خارجه دولت كانادا بر امكانتأكيد و ه)
ز اين ااده هرگونه الزام براي پرداخت جريمه، در صورت اقدام عربستان سعودي به عدم استف

ديگر عدم عبارتخودروها براي استفاده داخلي، در شرايط منظور شده در قرارداد جديد، به
  شور؛كدركنندگان كانادايي براي ارسال هرگونه تسليحات به اين ارائه چك سفيد به صا

هاي ريمهاشاره به اظهارات جاستين تردو مبني بر ناگزير شدن كانادا به پرداخت ج ز)
ن در : ايسنگين در صورت فسخ كامل قرارداد، بدون ارائه هرگونه جزئيات در اين زمينه

ش با ارز رابربمه ناشي از لغو اين قرارداد حالي است وزير خارجه كانادا تأكيد نموده جري
  كل آن است؛

گيري حزب دموكرات نوين، حزب مخالف دولت كانادا، مبني بر منجر اشاره به موضع ح)
شدن فروش خودروهاي زرهي به رژيم غير دموكراتيك خودكامه سعودي، به ثبت 

ين حزب از دولت اي ناخوشايند براي حقوق بشر براي اتاوا و درخواست اعضاء اسابقه
  ؛8جهت فسخ اين قرارداد

  
، به 1399ماه فروردين 4بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -2

ر معرض دادا نقل از روزنامه اتاوا سيتيزن، در خصوص قرار داشتن مهاجران زنداني در كان
   به شرح زير است: ارشنكات مهم گز. 19 –گير كوويد خطر بيشتر ابتال به بيماري همه

مسري  يروسوبروز هراس در ميان صدها مهاجر زنداني در سراسر كانادا از ابتال به  الف)
رغم عدم كرونا، ضمن يادآوري كردن اقدام مقامات كشور به حبس اين مهاجران، به

  ي خود و جامعه؛خطري برا عنوانبهشان ه شمار نيامدنبها به جرائم كيفري و ارتكاب آن
اشاره به مواجه بودن اين زندانيان با مخاطرات چشمگير در زمينه سالمت جسمي و  )ب

هاي ايالتي ها و زنداندر بازداشتگاه 19 –رواني خود، در صورت شيوع بيماري كوويد 
برخوردار از ضريب امنيتي باال، با توجه به قرار داشتن زندانيان در فواصل نزديك با 

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://www.reuters.com/article/us‐canada‐defense‐saudi/canada‐lifting‐a‐freeze‐on‐arms‐
exports‐to‐saudi‐arabia‐opposition‐wants‐big‐deal‐scrapped‐idUSKCN21R3KH 
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عمدتاً فاقد تهويه مناسب و مواد ضدعفوني كننده و دسترسي  هاييكديگر در بازداشتگاه
  هاي پزشكي و درماني؛ها به مراقبتمحدود آن

هاي استان انميالدي، در زمينه وضعيت زند 2019اشاره به گزارش انتشار يافته در سال  ج)
ب و تناسها جهت ارائه خدمات درماني مستمر، ماُنتاريو، مبني بر عدم آمادگي اين زندان
 گيري اجتماعيقررات فاصلهمي اجراناپذير بودن برخوردار از كيفيت باال و در نتيجه امكان

صول الملل، كانادا موظف به حدر اين اماكن: اين در حالي است كه بر اساس حقوق بين
 شدهارائهكم به ميزان هاي پزشكي، دستاطمينان از برخورداري مهاجران زنداني از مراقبت

  ي عمومي است؛در بندها
ه بوجه اشاره به رو به وخامت نهادن سالمت روحي و رواني مهاجران زنداني، با ت د)

شان به خدمات معنادار سالمت روان و ها، عدم دسترسينامعلوم بودن زمان آزادي آن
  شان در معرض تهديد مداوم اخراج از كشور؛ بازپروري و قرار داشتن

درال قامات فو و مشرايط با ناگزير شدن مقامات استان اُنتارياشاره به ناگوارتر شدن اين  ه)
ي هاي شخصي و خانوادگي و تنها صدور مجوز برابه اعمال ممنوعيت در زمينه مالقات

واني زندانيان با وكالي خود، با توجه به پيامدهاي آن براي سالمت روحي و ر مالقات
  برند؛ناسبي به سر نميبسياري پيشاپيش در شرايط م كهدرحالي –زندانيان 

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق 9اشاره به ابراز نگراني كاتالينا دوانداس و)
، مبني بر وخامت وضعيت افراد 1398 اسفندماه 27شنبه افراد معلول و ناتوان، در روز سه

ها، با ان و زندانبيمار گونهازاينبه ناتواني در مراكز روانپزشكي و نگاهداري  مبتالمعلول و 
هاي ها و نظارتها با خطر باالي سرايت بيماري، فقدان مراقبتتوجه به مواجه بودن آن

  هاي اضطراري؛الزم و وضعيت
هاي الزم جهت ممانعت به عمل تأكيد بر ضرورت اقدام دولت فدرال به برداشتن گام ز)

 23مثال دولت ُانتاريو از روز  عنوانبههاي سراسر كشور: آوردن از شيوع بيماري در زندان

                                                            
9 Catalina Devandas 
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، اقدام به دادن مرخصي به زندانيان داراي با مخاطره كمتر، براي تعطيالت 1398 اسفندماه
 پايان هفته نموده است؛

تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات كانادا به آزاد كردن مهاجران زنداني فاقد مخاطرات  ح)
به بيماري  ابتالانيان در معرض خطر باالي امنيتي براي جامعه و اولويت دادن به آزادي زند

افراد ناتوان، معلول و  ازجمله، 19 –به بيماري كوويد  ابتالجدي و يا مرگ در صورت 
  ؛10سالمند

  
، در 1399ماه فروردين 2انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز شنبه  -3

گير انه شيوع ويروس همهخصوص قرار داشتن جوامع بومي در معرض خطر بيشتر، در مي
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. كرونا
 ترين توصيهدشواري پيش روي جوامع بومي شمال آمريكا، در زمينه رعايت ساده الف)

 با توجه به –ها با آب و صابون شستن مكرر دست –جهت مقابله با شيوع ويروس كرونا 
منبع ذخيره آبي  61كم ي است كه دستنها به آب آشاميدني سالم: گفتعدم دسترسي آن

م جوامع بومي در سراسر كانادا، حداقل در يك سال گذشته، از آب آشاميدني سال
  اند؛اند، با توجه به هشدارهايي كه در اين زمينه دريافت كردهبرخوردار نبوده

اشاره به ديگر معضالت پيش روي جوامع بومي، همچون مشكالت دائمي  ب)
ها هاي پرجمعيت، فقدان سيستم فاضالب و سالن جوامع، ازجمله مسكنهاي ايزيرساخت

  هاي مركزي به اين جوامع؛اعتنايي دولتبي
هاي خود در قبال شيوع ويروس ها به مديريت واكنشتأكيد بر ضرورت اقدام دولت ج)
 بلهگيري از اين بحران در راستاي مقاگير كرونا بر اساس نيازهاي جوامع بومي و بهرههمه

ه ا را با مخاطره مواجهنها است سالمت آكه سال –با مشكالت زيرساختي اين جوامع 
  ساخته است؛

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

 https://www.hrw.org/news/2020/03/23/canadas‐immigration‐detainees‐higher‐risk‐
pandemic 
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ها را متوجه گير نگاهگفتني است كه اين نخستين بار نيست كه شيوع يك بيماري همه د)
متحده كرده است. معضالت بخش درماني و پزشكي جوامع بومي در كانادا و اياالت

زمان با ميالدي و هم 2009، در سال 11شده در دانشگاه منيتوبامطالعه انجام چراكه، بر اساس
بيمار بستري  8700درصد از حدود  10وان، مردم اين جوامع ان..وان.شيوع آنفوالنزاي اچ
هاي آوريل تا اوت آن مرگ بر اثر اين بيماري در كانادا، در ماه 428ها و شده در بيمارستان

درصد از  4تصاص دادند. اين در حالي است كه جوامع بومي تنها سال را، به خود اخ
  .12دهندجمعيت اين كشور را تشكيل مي

 

  انگليس*
، 1399ماه نفروردي 18انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز دوشنبه  -1

هاي خود به دليل هراس از شيوع ويروس در خصوص حبس دائمي زندانيان در سلول
   ت:نكات مهم گزارش به شرح زير اس. هاي بريتانيار زندانكرونا، د

هاي انگليس و ولز، با هاي خود در زندانساعته زندانيان در سلول 24حبس تقريبًا  الف)
ها، به ها در قياس با ظرفيت آنشده در برخي از سلولتوجه به زيادتر بودن جمعيت زنداني

ت اطراكرونا و از سوي ديگر رقم زدن مخ دليل ممانعت به عمل آوردن از شيوع ويروس
 ديگر براي زندانيان؛ 

ن ر اياشاره به هشدار كارشناسان در خصوص ناممكن بودن رعايت فاصله اجتماعي د ب)
شدن لهاي پيشاپيش مملو از جمعيت و فاقد شرايط بهداشتي الزم و در نتيجه، تبديمكان

ها ندانان زر حالي است كه تعداد كاركنآن به بستر مناسبي براي شيوع اين ويروس: اين د
 ي را بااخورنيز در اين شرايط كاهش يافته و اين امر تأمين ايمني زندانيان در زمان هو

  سازد؛مشكل مواجه مي

                                                            
1 1 University of Manitoba 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:  12
https://www.aljazeera.com/indepth/features/indigenous‐greater‐risk‐coronavirus‐
pandemic‐200320185556308.html 
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ت موق اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت دادگستري مبني بر ضرورت آزاد كردن ج)
زادي آدور مجوز موقت براي و همچنين ص هاي انگليس و ولززنان باردار دربند از زندان

 است؛ اجراخطر: تدابيري كه در ايرلند شمالي و اسكاتلند نيز در حال هزار زنداني كم 4

نهاد هاي مردمها و سازماناشاره به منجر شدن صدور اين بيانيه به اقدام رؤساي زندان د)
وع منظور مقابله با شيبهجهت كاهش دادن تعداد زندانيان  قضابه درخواست از دستگاه 

عداد در كشوري كه در ميان كشورهاي اروپاي غربي بيشترين ت – 19 –بيماري كوويد 
  زنداني را دارد؛

هاي خود به رو به مدت زندانيان در سلولهاي طوالنياشاره به منجر شدن حبس ه)
خامت نهادن سالمت روحي و رواني، همچنين تحت تأثير قرار گرفتن سالمت سيستم و

شان به نور و هواي تازه و فعاليت جسماني و منجر ها، با توجه به كاهش دسترسيايمني آن
   13؛خوابيشدن اين موارد به معضالتي چون، بي

ماه و در پي دينفرور 6نيز، در روز چهارشنبه  المللسازمان عفو بينگفتني است كه  و)
 ليكس، جهت آزاد كردن ويگذار سايت افشاگر ويكيتقاضاي وكالي جوليان آسانژ، بنيان

، از 19 –د بر مبناي وثيقه، با توجه به قرار داشتن او در معرض ابتال به بيماري كووي
گان، شدداشتمقامات بريتانيا درخواست نمود تا در مورد آزادي برخي از زندانيان يا باز

ي ين بيماراويژه آن دسته از زندانياني كه در خطر بيشتر ابتال به به –درنگ اقدام نمايد بي
  ارند؛ قرار د

  
، در 1399ماه فروردين 7شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -2

نكات  .19 –خصوص به مخاطره افتادن حقوق افراد معلول با اجرايي شدن قانون كوويد 
      مهم گزارش به شرح زير است:  

                                                            
  لينك:گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در  13

 https://www.aljazeera.com/news/2020/04/life‐lockdown‐coronavirus‐sparks‐fears‐uk‐
prisons‐200406220723216.html 
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و جرارد  14دگان بريتانيابان حقوق بشر، شبكه ملي كاربري بازمانابراز نگراني ديده الف)
المللي حقوق بشر، در خصوص پيامدهاي جدي تصويب قانون ، كارشناس بين15كوئين

براي حقوق افراد معلول و سالمندان، ضمن تأكيد بر ضرورت مورد نظارت  19 –كوويد 
هاي درماني، منظور حمايت از حقوق مراقبتي اين قانون، بهاجراقرار گرفتن دقيق 

  مردم اين كشور؛ تحصيل و آزادي
ي برا اشاره به قابل توجيه بودن برخي از اختيارات اضطراري در نظر گرفته شده ب)

ها و جمعرد تمقامات بريتانيا در اين قانون، ازجمله آزادي عمل در اعمال محدوديت در مو
حال تناقض اختيارات ديگري، همچون بازداشت افراد ونقل عمومي و درعينحمل

ها و يا تسهيل منظور مورد آزمايش قرار دادن آنبه ويروس كرونا، به مشكوك به ابتال
  ؛ حبس افراد برخوردار از مشكالت روحي و رواني، با موازين بنيادين حقوق بشر

جه به ا تواشاره به تأثير اين قانون بر رو به وخامت نهادن وضعيت افراد معلول، ب ج)
همچنين افزايش ميزان  لوليت وهاي اجتماعي و مزاياي معكاهش ميزان حمايت

يگر دآسيايي و  پوست،استفاده عليه اين دسته از شهروندان و شهروندان سياهسوء
  هاي نژادي؛اقليت

اشاره به درخواست از دولت بريتانيا جهت ايجاد سازوكارهاي شفاف در راستاي  د)
اني و مزاياي نظارت بر تأثير اين قانون بر حقوق افراد مبتال به معضالت روحي و رو

ها و خدمات درماني، همچنين فراهم آوردن امكان الزم جهت مراجعه مربوط به مراقبت
بار جهت ارائه گزارش و در صورت لزوم ماه يك 3افراد نيازمند مراقبت به پارلمان هر 

  ؛16اقدام پارلمان به تجديدنظر در مورد اين قانون
  

                                                            
1 4 UK National Survivor User Network (NSUN) 
1 5 Gerard Quinn 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 16
https://www.hrw.org/news/2020/03/26/uk‐covid‐19‐law‐puts‐rights‐people‐disabilities‐risk 
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، در 1399ماه ول فروردينادر روز جمعه  بان حقوق بشر،انتشار گزارش از سوي ديده -3
  بني بر:ماي در اين رابطه، خصوص مجوز دولت بريتانيا براي جرائم نظامي با ارائه اليحه

اي پيشنهادي در خصوص عمليات اقدام دولت بوريس جانسون، به ارائه اليحه الف)
 ريزب به گنظامي بريتانيا در كشورهاي ديگر و منجر شدن اين اليحه در صورت تصوي

  سربازان بريتانيايي مرتكب جرائم جدي، از قانون و عدالت؛
راي رجي (بتحت عنوان عمليات خا –اشاره به اختيارات ناشي از اين قانون پيشنهادي  ب)

ل هاي الزم در قباازجمله فراهم آوردن توجيه –سربازان) پرسنل در حال خدمت و كهنه
مي، به جرائ لح بريتانيا، متهم به ارتكابنيروهاي مس قانوني قرار گرفتن اعضاء مورد پيگرد

  سال گذشته؛ 5چون شكنجه در خارج از كشور، در مدت بيش از 
امي وهاي نظنير اشاره به دعاوي دولت در اين رابطه مبني بر اقدام اين قانون به حمايت از ج)

گزاري عدم بر جه بهبا تو ادعايي رياكارانه –بريتانيا در قبال پيگردهاي قانوني فاقد ادله موجه 
هاي غيرنظامي بريتانيا به شواهد و مدارك رغم دستيابي دادگاههايي در كشور، بهچنين دادگاه

ال توجه در مورد اعمال شكنجه از سوي نيروهاي نظامي اين كشور در عراق پس از سقابل
هاي مدعي ه عراقيها پوند بميالدي و همچنين اقدام دولت بريتانيا به پرداخت ميليون 2003

  استفاده از سوي نيروهاي نظامي آن؛قرار گرفتن در معرض شكنجه و سوء
ي در ناي حقوقالمللي كيفري به تأكيد بر وجود مباشاره به اقدام اخير دادستان ديوان بين د)

جنگي  ياتها به جنامورد اتهامات وارده به نيروهاي مسلح بريتانيا در مورد ارتكاب آن
  نيان در عراق؛عليه زندا

عنوان انعكاسي غمناك از سوابق اشاره به شمار آمدن اليحه پيشنهادي دولت بريتانيا، به ه)
ي عدالت اجرااين كشور در زمينه مداخالت سياسي در راستاي ممانعت به عمل آوردن از 

المللي مبتني بر بار براي نظم بيناي دهشتشدن آن به سابقهپذيري و تبديلو مسئوليت
  ؛17نظمي كه بريتانيا داعيه رعايت آن را دارد –مقررات 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 17

 https://www.hrw.org/news/2020/03/20/uk‐bill‐license‐military‐crimes 
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ماه اسفند 22شنبه انتشار گزارش از سوي كميسيون برابري و حقوق بشر، در روز پنج -4
 حقوق ، در خصوص وضعيت حقوق مدني و سياسي در بريتانيا، جهت ارائه به كميته1398

   نكات محوري اين گزارش عبارتند از:. بشر سازمان ملل
 اي از سوي كميسيون برابري و حقوق بشر بريتانيا، در زمينهصفحه 95ارائه گزارش  ف)ال

هاي صورت گرفته در رابطه با وضعيت حقوق مدني و سياسي در اين كشور، پيشرفت
شده از سوي اين نهاد عنوان بخشي از اقدامات انجامهاي پيش روي آن، بههمچنين چالش

دني و المللي حقوق مي كنوانسيون بيناجرابريتانيا به  در مورد برآورد ميزان پايبندي
  سياسي؛ 

بخش، مشتمل بر موضوعات  12اشاره به تشكيل يافتن اين گزارش مفصل از  ب)
هاي كميته حقوق بشر سازمان ملل و بررسي اين موضوعات عنوان اولويتشده بهتوصيه

  ميالدي تاكنون، ازجمله: 2015در جامعه بريتانيا از سال 
اشاره به منجر شدن خروج  المللي در قوانين داخلي:ارتقا وضعيت حقوق بشر بين -

انگليس از اتحاديه اروپا به عدم قطعيت قانوني و بروز مخاطرات بالقوه در رابطه با حمايت 
ويژه با توجه به حذف منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا از قوانين از حقوق بشر، به

ر نتيجه فقدان يا تضعيف روند حمايت از برخي حقوق، همچنين داخلي اين كشور و د
با توجه به قصد  19982،18نامشخص بودن تداوم تعهد دولت انگليس به قانون حقوق بشر 

  آن جهت ايجاد كميسيون قانون اساسي، دموكراسي و حقوق؛
ر پذيري نيروهاي نظامي بريتانيا در قبال ارتكاب به موارد نقض حقوق بشمسئوليت -

سازي در زمينه ميزان اشاره به عدم اقدام دولت بريتانيا به شفاف در خارج از كشور:
ارتكاب نيروهاي نظامي اين كشور به موارد نقض حقوق بشر در قبال شهروندان عراقي از 

ميالدي، به شمار آمدن عدم تحقيقات فراگير در زمينه اين اتهامات،  2009تا  2003سال 
دولت به تحقيق و تفحص در زمينه اين مسائل سيستماتيك بالقوه، عنوان عدم تمايل به

همچنين ابراز نگراني در خصوص پيشنهاد دولت بريتانيا در رابطه با در نظر گرفتن 
                                                            

1 8 Human Rights Act 19982 (HRA) 
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هاي ادعايي، ازجمله در صورت به استفادهها و ادله زماني براي اين دسته از سوءتوجيه
  سال گذشته؛ 10وقوع پيوستن آن در بيش از 

اشاره به در تناقض بودن برخي از ابعاد و جوانب قانون و  دابير مبارزه با تروريسم:ت -
المللي حقوق مدني و سياسي، سياست بريتانيا در مبارزه با تروريسم، با كنوانسيون بين

ازجمله ابراز نگراني شديد در زمينه تصميم دولت بريتانيا به افزايش اختيارات مأموران 
ها بدون ارائه داليل و جويي و بازداشت قرار دادن افراد در فرودگاهپليس جهت مورد باز

شواهد منطقي، همچنين ابراز نگراني در خصوص اختيارات برخي از نهادهاي دولتي در 
سوي هاي خود در رابطه با افراد محتمل به جذب شدن بهزمينه گزارش كردن دغدغه

ه شمار آمده و مخاطره تضعيف حقوق آميز بكه اقدامي تبعيض –هاي تروريستي فعاليت
  آزادي بيان، حريم خصوصي و دين و مذهب را به همراه دارد؛

شده پليس در زمينه هاي ثبتسال گزارشبهاشاره به افزايش سال برابري و عدم تبعيض: -
، 2013و  2012هاي پراكنانه در انگليس و ولز و دو برابر شدن آن از سالجرائم نفرت
هاي نژادپرستانه، همچنين بروز خطاهاي مكرر در زمينه ثبت ردار از انگيزهعمدتاً برخو
هاي صورت گرفته در اين زمينه و خارج شدن بخش رغم پيشرفتپراكنانه، بهجرائم نفرت

 4گونه جرائم از فرآيندهاي كيفري قضايي، با توجه به آمار هاي اينتوجهي از پروندهقابل
  هاي ثبت شده؛تني بر افزايش مجازاتهاي موفق مبدرصدي محكوميت

ابراز نگراني در مورد  بخش و محاكمه عادالنه:حق برخورداري از غرامت رضايت -
هاي حقوقي مدني در انگليس و ولز، با توجه به شده در زمينه ساختار كمكتغييرات اعمال

ر صدد منجر شدن اين تغييرات به محدوديت دسترسي به عدالت، ازجمله براي افراد د
هاي محروم و يا برخوردار از ويژه گروهكسب غرامت در قبال موارد نقض حقوق بشر، به

  هاي خاص؛ويژگي
ابراز نگراني در مورد  رفتار و شرايط حبس:حق بر زندگي، آزادي از شكنجه و سوء -

گي هاي بزرگساالن در انگليس و ولز و نحوه رفتار با زندانيان، ازجمله انباشتشرايط زندان
ويژه در ولز، افزايش ميزان جمعيت و شرايط غيربهداشتي، باال بودن ميزان حبس، به

هاي به وقوع پيوسته به هنگام حبس، افزايش خودزني و حمالت فيزيكي، تعداد مرگ
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هاي هاي بارداري و زايمان و مراقبتميزان استفاده از زور در قبال زندانيان و كمبود مراقبت
  حي و رواني؛مربوط به سالمت رو

هاي جنسي و و افزايش خشونت اشاره به تداوم خشونت عليه زنان و دختران: -
ويژه گونه خدمات، بههاي خانگي، با توجه به وجود كمبود بودجه در زمينه ايناستفادهسوء

به  ولز در مورد قربانيان برخوردار از وضعيت اقامتي نامشخص، اشاره به اقدام دولت
در  حال ابراز نگرانيعينراستاي بهبود اين روند و حمايت از قربانيان و در گذاري درقانون

هاي كافي در درون دولت ولز و ميان خصوص عدم استمرار اين خدمات، عدم هماهنگي
  اين دولت و مقامات محلي و كمبود بودجه براي خدمات خاص؛

د به حبس نامحدوام دولت : اشاره به انتقادات گسترده از اقدمحروميت از آزادي -
 – يرآميزاحتماًال مصداق نقض ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و تحق –مهاجران 

در  هاي جاري در حمايت به عمل آوردن مهاجران دربند از مخاطراتناكافي بودن سياست
ا ها، همچنين مواجهه زندانيان مبتال به اختالالت روحي و رواني بها و بازداشتگاهزندان
هاي شان و اشاره به تداوم حبس كودكان در بازداشتگاهبرانگيز براي حقوقنع چالشموا

  مهاجرتي؛
و  اق انساناشاره به افزايش ميزان مراجعه قربانيان قاچ داري مدرن:قاچاق انسان و برده -

انون قداري مدرن به سازوكارهاي ملي ارجاعي در اين زمينه، از زمان اجرايي شدن برده
ها در حال پايين بودن ميزان اين مراجعهميالدي و درعين 2015ي مدرن در سال داربرده

اني از شده در زمينه آمار قربانيان در اين كشور، همچنين ابراز نگرهاي انجامقياس با برآورد
  ؛روپااتضعيف احتمالي حق حمايت از اين افراد به دليل خروج بريتانيا از اتحاديه 

هاي نوين ديجيتال در هاي فناورياشاره به چالش ادي بيان:حق حريم خصوصي و آز -
ويژه با ها براي حقوق حريم شخصي و آزادي بيان، بهها و تشريك آنزمينه كاربرد داده

 اقبتي وت مرتوجه به ميزان و سرعت تحوالت حوزه فناوري، اشاره به معرفي قانون اختيارا
ظارتي و در خصوص ابعاد مختلف ساختار ن ميالدي و ابراز نگراني 2016نظارتي در سال 

  كسب اطالعات بريتانيا؛
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جويي براي كودكان هاي پناهاشاره به افزايش ميزان درخواست حقوق كودك: -
ها با تأخيرهاي سيستماتيك در اين فرآيند و اشاره به سرپرست و مواجهه آنبي

ستگاني در بريتانيا، جهت خوردار از بسرپرست اروپايي برودكان بيپذيري اقدام كامكان
حال نامشخص بودن دابلين و درعين 3ارائه درخواست پناهندگي بر اساس قانون شمار 

  در تعهدات پسابرگزيتي بريتانيا؛ اين موارد
اشاره به اقدام دولت بريتانيا به ارائه مجوز موقت به  حق مشاركت در زندگي عمومي: - 

، پس از صدور حكم از سوي دادگاه حقوق بشر ها در انتخاباتزندانيان جهت مشاركت آن
حال ابراز نگراني در خصوص كافي نبودن اين تغيير سياست جهت اروپا در اين زمينه و درعين

  .19المللي حقوق مدني و سياسيبرآورده ساختن تعهدات اين كشور در قبال كنوانسيون بين
 

  فرانسه*
، در 1399 ماهفروردين 14شنبه روز پنج بان حقوق بشر، درانتشار گزارش از سوي ديده -1

ر خصوص دستور دادگاه اروپا به فرانسه در زمينه ضرورت حمايت از كودكان مهاج
   نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:. سرپرستبي

ن دستور دادگاه حقوق بشر اروپا به دولت فرانسه، در خصوص ضرورت برداشت الف)
به  ن مهاجر اهل كشور گينه، با توجهاز يكي از كودكاهاي الزم در راستاي حمايت گام

 مارس سال جاري و در ميانه شيوع 9هاي پاريس، در بازگردانده شدن وي به خيابان
  ؛19 –گير كوويد بيماري همه

د كودك و نيازمن عنوانبه، جوپناهاشاره به امتناع دولت فرانسه از به شمار آوردن اين  ب)
ي ه قاضباقدام اين كودك به ارائه اعتراض خود در اين زمينه دريافت خدمات حمايتي، 

ين او ناگزير شدن وكيل  –كه همچنان حكمي در اين مورد صادر نكرده  –نوجوانان 
ه به توج كودك به درخواست از دادگاه حقوق بشر اروپا جهت مداخله در اين پرونده، با

  اضطرار آن؛
                                                            

  گزارش كميسيون برابري و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:  19
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication‐download/civil‐and‐political‐rights‐
great‐britain‐submission‐un 
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 صدور) به 1399 ماهفروردين 11مارس ( 30ا، در روز اشاره به اقدام دادگاه حقوق بشر اروپ ج)
به  هاهل گين پسربچهدستور مبني بر ضرورت حصول اطمينان دولت فرانسه از دسترسي اين 

  ؛يروس كروناقرنطينه كشور، به دليل شيوع و زمانمدتمسكن و غذا تا زمان پايان يافتن 
ها ره به در مناطق مختلف فرانساشاره به اقدام مقامات نهادهاي حمايت از كودكان  د)

هاي داخلي و ناگزير رغم دستور دادگاهها، بهسرپرست در خيابانكردن كودكان مهاجر بي
دون هاي غيربهداشتي و در برخي مواقع پرجمعيت، بشدن اين كودكان به زندگي در مكان

  ؛19 –محافظت در برابر شيوع بيماري كوويد  هرگونه
سرپرست در منطقه كودك مهاجر بي 23 شدن درخواست اشاره به مردود واقع ه)

هاي اين منطقه و ناگزير هاي آلپ، جهت مورد حمايت قرار گرفتن از سوي نهادبلندي
رغم شان، بهگويي دادگاه به اعتراضها به زندگي در شرايطي ناگوار تا زمان پاسخشدن آن

راي بناه هم آوردن مسكن و سرپتوئيت اخير وزير حمايت از كودكان، مبني بر ضرورت فرا
  تمامي جوانان متقاضي، اعم از كودك و بزرگسال؛

رغم دستور مقامات سرپرست در پاريس، بهكودك بي 200خانماني حدود اشاره به بي و)
ه پايان بها در سالني ورزشي، تا زمان دولت مبني بر ضرورت فراهم آوردن سرپناه براي آن

   ن؛شارسيدن مراحل ارزيابي سن
بايد خاطرنشان ساخت كه دستور دادگاه حقوق بشر اروپا، تعهدات دولت فرانسه در  ز)

شود و اين كشور سرانجام بايد اين تعهدات زمينه ضرورت حمايت از كودكان را متذكر مي
  ؛20را محترم شمارد

  
، در 1399ماه فروردين 9انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -2
  :طينه، مبني بري مقررات قرناجرازمان با صوص افزايش خشونت خانگي در فرانسه همخ

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 20

 https://www.hrw.org/news/2020/04/02/european‐court‐orders‐france‐protect‐
unaccompanied‐migrant‐child 
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 30اظهارات كريستوف كاستنر، وزير كشور فرانسه، در خصوص افزايش بيش از  الف)
 ي طرحاجرازمان با درصدي موارد خشونت خانگي در اين كشور، در روزهاي اخير و هم

  يروس كرونا؛قرنطينه جهت مقابله با شيوع بيشتر و
درصدي خشونت  32هاي مستند در اين زمينه، مبني بر افزايش اشاره به گزارش ب)

ست ادرصدي در پاريس: گفتني  36خانگي در مناطق تحت نظارت ژاندارمري و افزايش 
ين ادر شود چراكه مناطق تحت نظارت ژاندارمري اين آمار، كل فرانسه را شامل نميكه 

  ؛هزار نفر است 20ي با جمعيت بيش از كشور تنها شامل شهرهاي
اشاره به اجرايي شدن اقداماتي جديد جهت كمك به قربانيان خشونت خانگي در زمان  ج)

، اطالع يافتن پليس از اين موارد و هادر داروخانه» دستگاه هشدار«نصب  ازجملهقرنطينه، 
 3919ا شمار تلفن ، همچنين اشاره به امكان تماس ب»حالت اضطراري«قرار گرفتن آن در 

  ؛21براي درخواست كمك از سوي قربانيان
  
، در 1399ل فروردين سا 2انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -3

 به اتهامخصوص اقدام پزشكان و پرستاران فرانسه به شكايت از دولت اين كشور 
   :گزارش عبارتند از نكات محوري اين. درباره ويروس كرونا» گويي حكومتيدروغ«

به  2219عضو انجمن سپزشك و پرستار فرانسوي  600مبادرت ورزيدن بيش از  الف)
و انيس بوزن، وزير بهداشت پيشين  وزيرنخستدولت ادوارد فيليپ، طرح شكايت عليه 

  ؛ترين نهاد قضايي اداري اين كشورديوان دادگستري جمهوري، عالي ، نزدفرانسه
در جريان  »گويي حكومتيدروغ«هاي دولت فرانسه به ن اين مقاماشاره به متهم شد ب)

، با توجه به عدم اتخاذ اقدامات الزم جهت بحران شيوع ويروس كرونا در اين كشور
 –رغم آگاهي از خطر گسترش سريع بيماري كوويد ممانعت از بروز فاجعه در فرانسه، به

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  21

https://farsi.euronews.com/2020/03/28/domestic‐violence‐cases‐jump‐30‐during‐lockdown‐
in‐france 
2 2 C 19 



  25                        )             1( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتيانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

ها و براي كادر درماني بيمارستان ماسك آوردندر قضيه فراهم  گوييو همچنين دروغ 19
  ؛پزشكان

ها و تاناشاره به آغاز شدن طرح اين شكايت با رسوايي كمبود جدي ماسك در بيمارس ج)
دن شو در پي آن بر مال » هاتوزيع قطره چكاني ماسك در بيمارستان«هاي پزشكان و مطب

ساس ر ات بريتانيا باقدام يك شركت فرانسوي توليد ماسك به تحويل كاالي خود به دول
  سفارش اين كشور، به جاي تحويل به مراكز درماني و بهداشتي فرانسه؛

ي محتوا درنگبيضبط و بررسي اشاره به درخواست وكيل اين پرونده از دادگاه، جهت  د)
هي آگا منظوربه در اين زمينه،» كيفري«و انجام تحقيقات جامع  دولت هايرايانهسرورهاي 

  ؛كاري دولتنپنها حدومرزاز 
ها در فرانسه به ها و مطباي از كادر درماني در بيمارستانگستردهشمار  ابتالاشاره به  ه)

  ب، در روزهاي گذشته؛به دليل عدم دسترسي به ماسك مناس، ويروس كرونا
به بيماري  ابتالنفر بر اثر  450در فرانسه، تا زمان تنظيم اين گزارش، گفتني است كه  و)

با اين بيماري درگير  نيزهزار نفر  12اند و بيش از جان خود را از دست داده 19 -  كوويد
 .23هستند

 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  23

https://farsi.euronews.com/2020/03/21/coronavirus‐a‐complaint‐against‐edouard‐philippe‐
and‐agnes‐buzyn‐has‐been‐filed 


