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 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
، بر اساس مقاالت، 1399 ماهارديبهشتو  ماهفروردينآمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در 

نهاد و هاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهها و اخبار آشكار انيهها، بيگزارش
، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1هاي گروهيالمللي و رسانهبين
  خالصه به شرح زير است: صورتبه
  
  آمريكا متحدهاياالت*
، در 1399 ماهشتارديبه 4شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز پنج -1

بل ذكر اين گزارش نكات قا .متحدهاياالتها در خصوص نگراني در مورد وضعيت زندان
  اند از:عبارت
هاي واگيردار هاي مدني آمريكا و كارشناسان بيمارياتحاديه آزاديپژوهشي گزارش  الف)

كاهش سريع تعداد  ، در خصوص لزومنگتنهاي پنسيلوانيا و تنسي و واشدر دانشگاه
تلفات  با افزايش آمار و در غير اين صورت, مواجهه متحدهاياالتهاي زندانيان در زندان

گيري اجتماعي و رغم رعايت فاصلهبه هزار نفر، 100در اين كشور و گذر آن از مرز 
  ؛تر قرنطينه مليمقررات سختگيرانه ياجرا
در سراسر  زندان بزرگ و متوسط 1200هاي اشاره به تدوين اين گزارش بر مبناي داده ب)

 كه –هاي مهاجران هاي فدرال و بازداشتگاهو البته مشتمل نشدن آن بر زندان متحدهاياالت
 19 –كوويد اري بيم به ابتالدر معرض خطر  ها شديداً در آن زندانيانتعداد چشمگير 

  ؛هستند

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر (ديده )؛Human Rights Watch الملل (سازمان عفو بين)؛Amnesty 

International) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeera ؛ پايگاه خبري مهاجر نيوز(
)InfoMigrants تحليلي يوراكتيو ( –)؛ شبكه خبريEURACTIV) ؛ خبرنامه ال تايمز(Law Times ؛ روزنامه هميلتون(

تحليلي ميدل ايست مانيتور  –)؛ پايگاه خبري Fox News)؛ شبكه خبري فاكس نيوز (Hamilton Spectatorاسپكتيتر (
)Middle East Monitor  (MEMO)(؛ ) روزنامه استارThe Star) ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(BBC.Com روزنامه ) و

  ).Independentاينديپندنت (
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 ابتالو  متحدهاياالتهاي زندان هزار نفر بر جمعيت 740اشاره به افزوده شدن روزانه  ج)
اي مزمن و در نتيجه قرار داشتن بيشتر ها به يك بيماري زمينهدرصد از آن 40دست كم 

 و مرگ ناشي از آن؛ 19 –به بيماري كوويد  ابتالها در معرض آن

يوع و ممانعت از ش 19 –وند صعودي بيماري كوويد ناپذيري كاهش راشاره به امكان د)
داني در هاي آمريكا، با توجه به برخورداري اين كشور از بيشترين تعداد زنانآن در زند

  زم؛الجهان و عدم رعايت موازين مربوط به محدوديت تعداد زندانيان و ديگر شرايط 
گ، در صورت هزار تن از افراد جامعه از مر 47هزار زنداني و  12اشاره به نجات جان  ه)

  ر اين كشور؛درصدي موارد بازداشت د 50كاهش 
ها در به آن هزار تن از افراد جوامع نزديك 76هزار زنداني و  23اشاره به نجات جان  و)

 ها براي جرائم سبك، به استثناء جرائم جدي چون، قتل،صورت توقف ميزان بازداشت
  تجاوز و آزار جنسي و دو برابر شدن شاخص رهايي زندانيان و

اي كه در امر كاهش جمعيت در مقابل هر يك هفتهگويد كه اين گزارش در پايان مي ز)
 ؛2دادد ناز دست خواهخود را جان تن هزار  18ها تعلل شود، محبوسان در زندان

  
 ماهتارديبهش 3انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  -2

ضاء فرمان ، به اممتحدهاياالتجمهوري ، در خصوص اقدام دانلد ترامپ، رئيس1399
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. گرين كارت –تعليق صدور كارت سبز 

 متحدهاياالتجمهوري آمريكا مبني بر توقف صدور رواديد مهاجرت به فرمان رئيس الف)
وس روز و احتمال تمديد مجدد آن، جهت مقابله با پيامدهاي مخرب وير 60به مدت 

 شور؛كرورت اين امر براي اقتصاد گير كرونا و همچنين ضهمه

ر قبال دجمهوري تأكيد دانلد ترامپ در بيانيه كاخ سفيد در اين رابطه بر تعهد رياست ب)
 ها در صفكمك به مردم آمريكا جهت بازگشت به كار و امرار معاش و قرار گرفتن آن

 يابي؛مقدم اشتغال

                                                            
 گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  2

https://plink.ir/OSERK 
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  تور:اشاره به شامل نشدن افراد با شرايط ذيل در اين دس ج)
  ؛ناهاي ضروري درگير در مبارزه با شيوع كروكارمندان بخش پزشكي و ساير بخش -
  ؛سال و مجرد شهروندان آمريكا 21همسران و فرزندان زير  -
  ؛متحدهاياالتاقامت دائم دارندگان كارت  -
، يزشكپشهروندان خارجي خواستار استفاده از رواديد مهاجرت خود در زمينه مشاغل  -

ه با هاي بهداشتي براي كمك به مبارزمراقبت هايبخشساير  اشتغال در، يا يپرستار
  ؛19-  كوويدبيماري ويروس كرونا يا انجام تحقيقات در مورد 

 و 5 –گذار و مشمول برنامه ِاي.بي مهاجر سرمايه عنوانبهافراد پذيرفته شده  -
ر ا ساييير امنيت ملي وزير خارجه، وزورود شهروندان خارجي به شمار آمده از سوي  -

  حافظ منافع ملي آمريكا؛ عنوانبه، هامنصوبان آن
ر زمان دتبر تأكيد بر مشتمل شدن تنها افراد خارج از كشور و فاقد رواديد مهاجرت مع د)

  صدور در اين فرمان، در اين برنامه؛
 به شمار هاي مدافع حقوق مهاجران از اين فرمان دانلد ترامپ واشاره به انتقاد گروه ه)

ضد هاي برداري وي از اپيدمي كرونا جهت اعمال سياستآوردن آن به مثابه، بهره
  ؛مهاجرتي

شمار  هاي برجسته حزب دموكرات از اين تصميم و بهاشاره به انتقاد شماري از چهره و)
در  ها و قصور خود، راهي جهت سرپوش نهادن دانلد ترامپ بر كوتاهيعنوانبهآوردن آن 

  ؛19 –قابله با بيماري كوويد زمينه م
دريافت رسيدگي به هرگونه درخواست  دولت آمريكا از ماه پيش عمالًگفتني است كه  ز)

با كانادا و  ومعلق كرده  ،به دليل شيوع ويروس كرونا ،براي مهاجران را ازجمله رواديد،
ميالدي سال جاري سفرهاي غيرضروري تا حداقل اواسط ماه مه تحديد بر سر نيز مكزيك 

  ؛3يده بودبه توافق رس
                                                            

  ي بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبر  3
 https://www.bbc.com/persian/world‐52391429 
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ر خصوص انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، د -3
موارد . تمندان جامعهبراي مس 19 –با بيماري كوويد  متحدهاياالتناكارآمدي راهبرد مقابله 
    اند از:      مهم اين گزارش عبارت

ر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد و حقوق ، گزارشگ4اظهارات فيليپ الستون الف)
هاي ناشي از بشر، مبني بر قرار گرفتن طبقه فقير جامعه آمريكا در معرض بيشترين آسيب

ها و ، با توجه به مورد تبعيض و غفلت واقع شدن آن19 –گير كوويد بيماري همه
ممانعت از فرو افتادن هاي بيشتر جهت گام به برداشتن متحدهاياالتضرورت اقدام دولت 

  ؛5ها ميليون تن از طبقات متوسط اين كشور در ورطه فقرده
با فقر و  متحدهاياالتاز جامعه  ايمالحظهقابلبخش  قريبعناشاره به مواجهه  ب)

ف و مستمندي شديد، با توجه به افزايش آمار بيكاري، رقم خوردن شبكه ايمني ضعي
تخاذ م كنگره به اطبقه برخوردار، مگر در صورت اقدا و وكارهاكسبتمركز عمده دولت بر 

  در اين راستا؛ بلندمدتهايي گسترده و گام
هفته،  4 زمانمدتميليون تن از مردم آمريكا به اعالم بيكاري در  22اشاره به اقدام  ج)
تا تابستان سال  ميليون شغل 47ذخيره فدرال به از دست رفتن تا  اقتصاددانانبيني پيش

 موقعبهبهاي ها به پرداخت اجارهنشينسوم از اجارهميالدي، ناتواني نزديك به يكجاري 
  هاي غذايي؛ها و خيريهخود در ماه آوريل و افزايش استفاده مردم از بانك

جه به ا تواشاره به مورد تهديد قرار داشتن نامتناسب فقرا از سوي ويروس كرونا، ب د)
هاي مملو از ها و سرپناهگاهشان در پناهخطر، سكونتها در مشاغل پراشتغال بيشتر آن

ها و شان به مراقبتجمعيت و ناامن، مواجهه بيشترشان با آلودگي هوا و فقدان دسترسي
خدمات درماني و بهداشتي، همچنين در معرض مخاطره بيشتر قرار داشتن جوامع 

 اتي و نژادي و باالتر بودنهاي طبقها با شكافبه مواجهه متداوم آن پوست با توجهرنگين
  ها؛در آن وميرمرگآمار 

                                                            
4 Philip Alston 

ن كشور يابانه در زمينه فقر شديد از ايميالدي، در سفري حقيقت 2017الزم به يادآوري است كه فيليپ الستون در سال   5
  بود. آوردهعملبازديد به 
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ل، هاي دولت فدرااز كمك متحدهاياالتتأكيد بر عدم برخورداري بسياري از جوامع  ه)
ظمت عها، به لحاظ ميزان و گستردگي، با توجه به ضمن اشاره به ناكافي بودن اين كمك

 بحران پيش رو و آثار و پيامدهاي بلندمدت آن؛

و  دسترسقابلد بر ضرورت برخورداري تمامي اقشار جامعه از خدمات درماني تأكي و)
واكسن  هرگونهو حصول اطمينان از دسترسي تمامي مردم آمريكا به  صرفهبهمقرون 

ه طبقه بآن تنها  براي مقابله با اين بيماري و اختصاص نيافتن شدهگرفتهاحتمالي در نظر 
 برخوردار كشور؛

ه گره بديدن اقشار فقير جامعه آمريكا، در صورت تداوم اقدام كنتأكيد بر آسيب  ز)
 هاي ايالتي و محلي، با توجه بههاي هدفمند به دولتممانعت به عمل آوردن از ارائه كمك

هاي حقوقي عمومي، تحصيل، كمك ونقلحملها به كاهش خدماتي چون، ناگزير شدن آن
 و خدمات درماني؛

رات رغم مخاطشدن تهديد روزافزون تغييرات آب و هوايي، به گرفتن ناديدهاشاره به  ح)
 به متوقف زيستمحيطآلودگي هوا براي جوامع مستمند كشور و اقدام آژانس حمايت از 

  مقررات نظارتي خود؛ ياجراها و ساختن ارائه بسياري از گزارش
انات درنگ خدمات و امكجهت فراهم آوردن بي متحدهاياالتدرخواست از دولت  ط)

هاي حلهاي تخليه، ارائه راهها و حكم، تعليق بدهيبهااجارهارائه كمك  ازجملهالزم، 
نظر كردن از صرف ازجملهبلندمدت جهت حمايت از حقوق بشر و مقابله با عدم امنيت، 

براي  ويژهبههاي دانشجويي و ارزيابي مجدد نظام درماني، مسكن و تأمين اجتماعي، بدهي
  ؛6امعهاقشار فقير ج

   

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  6

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25798&LangID=E 



  8                                                                                                                                 8گزارش راهبردي 

 

 ماهنفروردي 27انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  -4
هاي ، به تعليق كمكمتحدهاياالتجمهوري ، در خصوص اقدام دانلد ترامپ، رئيس1399

         ز:   اند اموارد مهم اين گزارش عبارت. اين كشور به بودجه سازمان بهداشت جهاني
و سوءمديريت مپ به اسازمان بهداشت جهاني از سوي دانلد ترمتهم شدن  الف)

اين  شيوع و سرپوش گذاشتن برناكارآمدي در زمينه كنترل اپيدمي ويروس كرونا در جهان 
ن ، ضمن تأكيد بر ضرورت پاسخگويي اين سازماويروس پس از ظاهر شدن آن در چين

را  للمسازمان  نهاد ايننيز  اينازپيشترامپ  در قبال اين اتهامات: اين در حالي است كه
  ؛متهم كرده بود» چين محوري«و به نفع چين  ورزيبه تعصب

ور، مبني بر توقف به دولت اين كش متحدهاياالتجمهوري اشاره به دستور رئيس ب)
ها در مورد تخصيص بودجه به سازمان بهداشت جهاني تا زمان تكميل ارزيابي

  ؛و سرپوش نهادن بر شيوع آن 19 – بيماري كوويد مديريت اين سازمان در زمينهسوء
، رئيس سازمان بهداشت جهاني، مبني 7گبريسوساشاره به اظهارات تدروس آدهانوم  ج)

بر دفاع از عملكرد خود و درخواست جهت توقف سياسي كردن اپيدمي جاري، ضمن 
  ن؛آميز آتأكيد بر نزديك بودن اين نهاد به همه كشورها و رويكرد غيرتبعيض

اشاره به اظهارات آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، مبني بر مناسب نبودن زمان  د)
حاضر جهت كاهش منابع مورد نياز سازمان بهداشت جهاني، با توجه به ضرورت برقراري 
همبستگي و همكاري پيوسته جامعه جهاني، جهت متوقف ساختن شيوع اين ويروس و 

  ؛8پيامدهاي ويرانگر آن
، از كنگره ماهفروردين 27الملل نيز، در روز چهارشنبه ني است كه سازمان عفو بينگفت ه)

درخواست نمود تا برنامه دولت اين كشور جهت تعليق بودجه ضروري  متحدهاياالت
سازمان بهداشت جهاني متوقف نمايد، با توجه به اينكه دانلد ترامپ در تالش است تا با 

هاي لكرد دولت خود در قبال شيوع ويروس كرونا، تالشگريز از انتقادات در مورد عم

                                                            
7 Tedros Adhanom Ghebreyesus 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  8
 https://www.bbc.com/persian/world‐52289180 
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جهاني در زمينه حمايت از مردم در قبال بدترين بحران سالمتي در يك قرن اخير را 
  ؛9تضعيف كند

 

، در 1399 ماهفروردين 23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -5
 وكشورها به تحريم  ، به تهديدمتحدهتاياالجمهوري خصوص اقدام دانلد ترامپ، رئيس

ها از پذيرش اتباع اخراجي خود از تحديد صدور رواديد، در صورت سر باز زدن آن
    اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. آمريكا
ر ، مبني بمتحدهاياالتدستور دانلد ترامپ به مايك پامپئو، وزير امور خارجه  الف)

يوع شبه  اشارهاع بيگانه ناقض قوانين آمريكا به كشورشان، ضمن ضرورت بازگرداندن اتب
جازات در زمينه مدر اين كشور، همچنين لزوم اعمال  19- يد وگير كوگسترده بيماري همه

افراد  روز، در صورت امتناع آن از پذيرش 7صدور رواديد عليه كشور مزبور ظرف مدت 
  ؛ متحدهاياالتاخراج شده از 

ول مسئ عنوانبهن وزارت امنيت داخلي آمريكا در فرمان دانلد ترامپ، به شمار آمد ب)
، تأخير و يا امتناع كشورها در پذيرش اتباع رانده شده خود از تشخيص كارشكني

  ، بدون نام بردن از كشوري خاص؛متحدهاياالت
اد ستنبا اجمهوري آمريكا به اجرايي كردن مقررات جديد مرزي، اشاره به اقدام رئيس ج)

ارس سال م 21، از روز پس از شيوع گسترده ويروس كرونا ربه شرايط ويژه حاكم بر كشو
راج سريع افراد )، مبني بر فراهم آمدن امكان اخ1399 ماهفروردين 2جاري ميالدي (شنبه 
، از كشور براي مقامات هاجرتهاي استاندارد اداره مپروتكلمتخلف، فارغ از 

  ؛متحدهاياالت

                                                            
  لينك:الملل. قابل بازيابي در گزارش سازمان عفو بين  9

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/us‐congress‐must‐halt‐plan‐suspend‐
critical‐funding‐who/ 
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هاي آمريكايي مبني بر اقدام مسئوالن مرزي گزارش برخي از رسانه د) اشاره به
ها به كشورشان، هزار مهاجر مكزيكي و استرداد آن 7حدود  تاكنونبه اخراج  متحدهاياالت

  .10از زمان اجرايي شدن مقررات جديد
  

  *كانادا
در  ،1399 ماهفروردين 29انتشار گزارش از سوي روزنامه استار، در روز جمعه  -1

ايش خصوص ابراز نگراني ناظران حقوق بشر در استان بريتيش كلمبيا در زمينه افز
  ، مبني بر:19 –خشونت خانوادگي در ميانه بحران شيوع بيماري كوويد 

، كميسر حقوق بشر استان بريتيش كلمبيا در 11ابراز نگراني عميق كاساري گوندر الف)
 300ت واقع شده، مبني بر افزايش خصوص گزارش انجمن حمايت از زنان مورد خشون

  هاي اخير؛هاي روزانه با اين نهاد در هفتهدرصدي تماس
، نماينده كودكان و 12اشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي گوندر و جنيفر چارلزورث ب)

هاي اجتماعي بر افزايش احتمالي اقدام  گذاريجوانان بريتيش كلمبيا، مبني بر تأثير فاصله
ها بر شرايط نمايي و نمايش كنترل، با توجه كاهش نظارتاستفاده كننده به قدرتافراد سوء
  ها در دوران بحران كنوني؛خانواده

ها سرپناه هاي امن در شرايط كنوني و كاهش ميزان ايناشاره به افزايش فشارها بر خانه ج)
يه ه خشونت علها: اين در حالي است كجهت گزير افراد از خشونت و پناه آوردن به آن

  آمده است؛گير در كانادا به شمار ميزنان پيشاپيش معضلي متداوم و همه
هاي مكفي از سوي سطوح مختلف دولت كانادا براي اشاره به عدم ارائه حمايت د)

ها با نهادهاي حامي زنان و دختران گريزان از خشونت جهت سازگار ساختن شرايط آن
اين در حالي است كه پيشاپيش صدها تن از زنان مورد گذاري اجتماعي: ملزومات فاصله

 شدند؛ ها رانده ميخشونت واقع شده به دليل كمبود جا از اين سرپناه

                                                            
  ز. قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري يورونيو 10

https://farsi.euronews.com/2020/04/11/us‐could‐impose‐visa‐sanctions‐on‐countries‐not‐
accepting‐deportees 
1 1 Kasari Govender 
1 2 Jennifer Charlesworth 
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از طريق  اشاره به از دست رفتن امكان كسب اطالعات براي مراكز حمايت از كودكان، ه)
  مراكز آموزشي؛شان با توجه به تعطيلي مدارس و آموزان در مورد شرايط خانوادگيدانش

تأكيد بر ضرورت تسهيل دسترسي زنان و نوجوانان به تلفن و ارتباطات مجازي جهت  و)
  ؛13هاي اجتماعيگذاريبا رعايت فاصله زمانهمهاي الزم، دريافت حمايت

  
 ماهفروردين 27الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

بق سازمان، نهاد دانشگاهي و علمي و سياستمدار سا 301، در خصوص درخواست 1399
 اكنشواز سراسر كشور از تمامي سطوح دولت كانادا جهت تحكيم موازين حقوق بشر در 

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. 19خود به شيوع بيماري كوويد 
اي جوامع هشامل سازمان –فرد  144سازمان و نهاد و  157اي از عهاقدام مجمو الف)

به  –ها، دانشگاهيان و سياستمداران سابق هاي جامعه مدني، اتحاديهبومي، گروه
هاي فدرال، استاني، سرزميني و شهري، جهت اتخاذ درخواست از تمامي سطوح دولت

وارد ال متدابير نظارتي قدرتمند در راستاي تحكيم حمايت و حفاظت از حقوق بشر در قب
 روز بحران سالمت عمومي؛بالقوه نقض آن در زمان ب

ير و تداب 19 –اشاره به لزوم توجه به تأثير غيرمتناسب شيوع بيماري كوويد  ب)
هاي پوست و اقليتكننده اتخاذ شده در واكنش به آن بر جوامع بومي، جوامع سياهمحدود

نازل، مده در ينه شبه معلوليت و ناتواني، زنان و كودكان قرنط مبتالنژادي، سالمندان، افراد 
رگران هاي زباني رسمي، زندانيان، كاپناهجويان و مهاجران، جوامع برخوردار از اقليت

ه بها، معتادان، كارگران داراي مشاغل پرخطر، افراد به حاشيه رانده شده خانمانجنسي، بي
  هاي جنسي و ...؛دليل هويت و گرايش

هاي نهادهاي ر راه فعاليتهاي ايجاد شده بر ستأكيد بر ضرورت توجه به محدوديت ج)
هاي عالي، همچنين هاي حقوق بشر و ديوانها، كميسيوندادگاه ازجملهحامي حقوق بشر، 

                                                            
  گزارش روزنامه استار. قابل بازيابي در لينك:  13

https://www.thestar.com/news/canada/2020/04/17/bc‐human‐rights‐observers‐concerned‐
by‐spike‐in‐family‐violence‐amid‐covid‐19.html 
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پذيري و شفافيت در حقوق اندركار حمايت از مسئوليتهاي نهادهاي دستتعليق فعاليت
  ؛گذاريقانونهاي پارلماني و بشر، همچون كميته

 طمينان از برخورداري مسئوالن جوامع بومي،اشاره به درخواست جهت حصول ا د)
قوق بشر هاي فدرال، ايالتي و سرزميني حقوق بشر، نمايندگان دفاتر حنمايندگان كميسيون

هاي هاي ويژه، گروههاي زباني، از نقش مشورتي رسمي در كميتهشهرداري و كميسيونر
ي به ربوط به پاسخگويهاي واكنش به بحران و ديگر نهادهاي دولتي ماضطراري، كارگروه

  ؛19 –گيري كوويد همه
هاي مستقل نظارت بر حقوق بشر، درنگ كميتهاشاره به درخواست جهت تشكيل بي ه)

دهندگان خدمات مشتمل بر نمايندگان جوامع بومي، جوامع تحت تأثير قرار گرفته، ارائه
هت ارائه اوليه، حاميان و وكالي حقوق بشر، نمايندگان كارگري و دانشگاهيان ج

دهي منظم در اين زمينه به هاي جامع و فراگير در زمينه نقش نظارتي خود و گزارشتحليل
  ؛14عموم مردم

  
، 1399 ماهفروردين 27، در روز چهارشنبه 15انتشار گزارش از سوي خبرنامه ال تايمز -3

در خصوص هشدار كميسيون حقوق بشر كانادا در زمينه نژادپرستي در دوران شيوع 
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. 19 –اري كوويد بيم

ان تأكيد كميسيون حقوق بشر كانادا جهت ضرورت توجه به تأثير افزايش ميز الف)
مومي و تبار در سراسر كشور، بر ايمني ععليه شهروندان آسيايي ويژهبههاي نژادي، تبعيض

  موازين بنيادين حقوق بشر؛
، كميسر ارشد كميسيون حقوق بشر كانادا 16لود لندريك –اشاره به اظهارات ماري  ب)

ها در معرض حمالت زباني و فيزيكي در جامعه و هاي اقليتمبني قرار گرفتن گروه

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 14

https://www.amnesty.ca/news/canada‐301‐organizations‐academics‐and‐others‐urge‐
governments‐adopt‐human‐rights‐oversight 
1 5 Law Times 
1 6 Marie‐Claude Landry 
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هراسي در ارائه اطالعات نادرست در فضاي مجازي، با توجه به نقش نژادپرستي و بيگانه
  جريان بحران جهاني سالمتي؛

شمولي و ضرورت عدم ، آزادي و همهتنوع ازجملهادا، هاي جامعه كانتأكيد بر ارزش ج)
ادن ان دتسليم شدن آن در برابر اين دسته از حمالت نژادپرستانه و در عوض، لزوم نش

  همكاري، يكپارچگي و وحدت؛
اين مقام كميسيون حقوق بشر در پايان خاطرنشان ساخت كه تا زماني كه همگي از  د)

  ؛17واهيم بودايمني برخوردار نباشيم، ايمن نخ
 

 ماهفروردين 18، در روز دوشنبه 18انتشار گزارش از سوي روزنامه هميلتون اسپكتيتر -4
، در خصوص اقدام پليس شهر هميلتون در ايالت اُنتاريوي كانادا به جريمه كردن 1399

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. خانمانافراد بي
عدم  ليلددالر به  750خانمان تا يمه افراد بياقدام نادر پليس شهر هميلتون به جر الف)

 ؛ 19 –كوويد گيري بيماري گذاري اجتماعي در جريان همهرعايت قواعد مربوط به فاصله

ها از پليس عدالتي و درخواست آناشاره به اعتراض فعاالن حقوق بشر به اين بي ب)
  خانمان؛جهت متوقف ساختن روند جريمه افراد بي

دم مند ساختن همه مرزوم توجه به اهميت سالمت همگاني و ضرورت بهرهاشاره به ل ج)
 شان، فراتر از موضوع نظم و قانون؛ها جهت ارتقاء سالمتجامعه از فرصت

ها به نآگونه اتهامات با توجه به اقدام پليس فرانسه نيز با اين شدنمواجهاشاره به  د)
گيري بيماري ز خانه در جريان همهاخارج  خانمان به دليل حضور درجريمه كردن افراد بي

 و قرار گرفتن آن در معرض انتقادات مشابه از سوي فعاالن حقوق بشر؛

                                                            
  گزارش خبرنامه ال تايمز. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://www.lawtimesnews.com/practice‐areas/human‐rights/canadian‐human‐rights‐
commission‐on‐racism‐amid‐covid‐19‐we‐are‐not‐safe‐unless‐we‐are‐all‐safe/328697 
1 8 Hamilton Spectator 
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گيري خانمان در سراسر دنيا در جريان همهالزم به ذكر است شمار بااليي از افراد بي ه)
ها انمانخاند. در برخي مناطق، بياي را تجربه كردهسابقهويروس كرونا چنين چالش بي

ها نه اند، اما در اغلب موارد با آنها اسكان داده شدهها و هتلموقت در پناهگاه صورتبه
ايالت در آنجلس شود. در شهر لسعنوان مجرم رفتار ميعنوان افراد نيازمند بلكه بهبه

هاي خالي و متروكه را اشغال خانه ،خانمانكاليفرنيا نيز مادران سرپرست خانوار و بي
 .19ها دور سازندشان را در اين مقطع زماني خطرناك از خياباناند تا خود و خانوادهكرده

  
  *انگليس

، در 1399 ماهفروردين 30انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز شنبه  -1
ي ناه براسرپ خصوص اقدام دولت بريتانيا به رها كردن زندانيان مهاجر بدون در نظر گرفتن

  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. هاآن
مان رسيدگي ززنداني مهاجرِ در انتظار  400سازي بيش از اقدام دولت بريتانيا به آزاد الف)

تن از  153به پرونده خود در دادگاه، به دنبال مثبت اعالم شدن نتيجه آزمايش بيش از 
به بيماري  ابتال، به دليل تن از اين افراد 12كاركنان زندان و زندانيان و همچنين مرگ 

 ؛19 - كوويد 
لت اين ي دواشاره به اظهارات مسئوالن نهادهاي خيريه بريتانيا مبني بر عدم پايبند ب)

 يادي اززداد كشور به تعهد خود مبني بر اسكان دادن افراد آزاد شده و احتمال مواجهه تع
ت ه اقدامابشان به ارتكاب دناين افراد با فقر شديد پس از رهايي از زندان و يا ناگزير ش

  خالف قانون؛
فراهم  اه وتأكيد بر ضرورت اتخاذ اقدامات الزم از سوي دولت در راستاي تأمين سرپن ج)

پذيري رعايت اصول امكان منظوربهده، شهاي مالي از زندانيان آزاد آوردن حمايت
  اجتماعي و قرنطينه، در دوران شيوع ويروس كرونا؛ گذاريفاصله

                                                            
  گزارش روزنامه هميلتون اسپكتيتر. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.thespec.com/news/hamilton‐region/2020/04/06/covid‐19‐hamilton‐police‐
urged‐to‐not‐ticket‐homeless‐during‐pandemic.html 
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از  ر يكاشاره به دعاوي دولت بريتانيا مبني بر مورد بررسي قرار گرفتن وضعيت ه د)
ها، ضمن اطالعي زندانيان از نتايج اين بررسيابراز بي حالدرعينزندانيان آزاد شده و 

 ملهازجشان در نتيجه اقدامات حقوقي صورت پذيرفته از سوي وكال، تأكيد بر آزاد شدن
  پذيري اين افراد در برابر ويروس كرونا؛ني بر آسيبارائه مدارك پزشكي مبت

لت قدام دوين اااشاره به اظهارات برخي از زندانيان آزاد شده مبني بر، به شمار آوردن  ه)
 و بحران ملي راهي تنها جهت حفظ آبرو و اعتبار خود در جريان مديريت اين عنوانبه
يان در انتظارِ جلسه رسيدگي به اشاره به رو به وخامت نهادن شرايط روحي زندان و)

و همچنين زندانيان  19 –به بيماري كوويد  ابتالشان به دليل هراس از احتمال پرونده
گر آزادي ديگر مهاجران، ضمن ابراز نگراني در خصوص احتمال اقدام اين افراد به نظاره

  ؛20آسيب زدن به خود و حتي خودكشي
  
 ماهينفرورد 27كس نيوز، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري فا -2

اي ر آمارهدبه ويروس كرونا  ابتال براثر، در خصوص به شمار نيامدن مرگ سالمندان 1399
      نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . دولتي
اي ، به ارسال نامهماهفروردين 25اقدام نهادهاي خيريه بريتانيا، در روز دوشنبه  الف)

 ين كشورني الت بريتانيا، مبني بر هشدار در زمينه عدم برخورداري نظام درماخطاب به دو
اين  وميررگماز كاركنان و امكانات الزم جهت حفاظت از افراد سالمند و به شمار نيامدن 

 در آمارهاي رسمي؛ 19 –به بيماري كوويد  ابتال براثرافراد 

، بنياد ماري كوري، بريتانيامر انجمن آلزايهايي نظير، درخواست مديران سازمان ب)
بريتانيا، از دولت ، و بنياد عصر استقالل بريتانياسسه درماني ؤ، مبريتانياسسه سالمندان ؤم

اين كشور جهت انجام اقدامات بيشتر در راستاي درمان مبتاليان به ويروس كرونا در 

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:  20

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/uk‐frees‐hundreds‐immigration‐detainees‐
200416205200648.html 
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بودن زندگي افراد  ها، با توجه به ارزشمندها و سراي سالمندان و حفاظت از آنآسايشگاه
  سالمند همچون ديگر افراد جامعه؛

مار ها به آا تناشاره به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي مبني بر استناد كردن دولت بريتاني ج)
 ن آمار وها، با توجه به سهولت گردآوري دقيق و روزانه ايقربانيان كرونا در بيمارستان

 ن؛دن آر تالش براي كم اهميت جلوه دامخفي كردن مرگ افراد سالمند در اين ارقام د

اشاره به درخواست اين نهادهاي خيريه از دولت بريتانيا، جهت فراهم آوردن امكانات و  د)
هاي تجهيزات محافظتي الزم براي افراد شاغل در مراكز نگهداري از سالمندان، انجام آزمايش

شان، تالش براي هايند و خانوادهالزم در اين مراكز، حمايت از تداوم روابط ميان افراد سالم
تر در مورد سالمندان فوت شده تسكين درد و مراقبت از افراد در حال مرگ و ارائه آمار دقيق

هاي سالمندان جهت ارائه ها و خانهاين بيماري، همچنين درخواست از آسايشگاه براثر
  ؛ 1921 –بيماري كوويد  براثرآمارهاي روزانه در مورد مرگ افراد 

  
به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

ه ب، در خصوص سود قابل توجه انگليس از فروش تسليحات 1399 ماهفروردين 27
   نكات محوري اين گزارش عبارتند از:. عربستان در جنگ يمن

بي.ِاي.ايي)، بزرگترين ( 22ميليارد دالري شركت هوافضاي بريتانيا 18,7فروش  الف)
با  زمانهمسال گذشته،  5شركت سازنده تسليحات در اين كشور، به عربستان در طول 

  درگيري اين كشور در جنگ يمن؛
از سوي روزنامه گارين از گزارش ساالنه اين شركت و  آمدهدستبهاشاره به آمار  ب)

ميليارد دالري  3,11بر درآمد  ، مبني23تحليل آن از سوي كارزار مقابله با تجارت تسليحاتي
 شركت مزبور از فروش تسليحات به عربستان، تنها در سال گذشته؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري فاكس نيوز. قابل بازيابي در لينك:  21

https://www.foxnews.com/politics/uk‐charities‐airbrushing‐elderly‐coronavirus‐tally 
2 2 British Aerospace (BAE) 
2 3 Campaign Against the Arms Trade (CAAT) 
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ردن م خواشاره به اظهارات اندرو اسميت، يكي از فعاالن اين كارزار، مبني بر رق ج)
هاي با كسب سود زمانهمسال گذشته  5ترين بحران بشري براي مردم يمن، در رحمانهبي

ه ناپذيري تداوم اين جنگ در صورت حمايت بركت بي.ِاي.ايي و امكانكالن از سوي ش
 هاي اين كشورها از اين منازعه؛هاي تسليحاتي و دولتعمل نياوردن شركت

ز سوي رغم صدور حكم ااشاره به تداوم يافتن صادرات تسليحات از سوي بريتانيا، به د)
تن ني بر ضرورت متوقف ساخدادگاه تجديدنظر در ماه ژوئن سال گذشته ميالدي، مب

ن عليه آبرد فروش تسليحات از سوي اين كشور به نيروهاي ائتالف، با توجه به احتمال كار
  مردم يمن؛

سعودي  ستاناشاره به فراتر رفتن ارزش واقعي فروش تسليحات از سوي بريتانيا به عرب ه)
ر اين داتي كشور ميليارد دالري) كل مجوزهاي صادر 6,6پوندي ( ارديليم 5,3از آمار 

رهبري عربستان  با آغاز عمليات ائتالف به زمانهمميالدي و  2015زمينه، از مارس سال 
  عليه يمن؛

از سوي مركز حقوقي حقوق  انتشاريافتهاين در حالي است بر اساس گزارش جديد  و)
 16 ازجملههزار تن از مردم يمن،  100جان بيش از  تاكنونبشر و توسعه يمن، اين جنگ 

زن را گرفته و بر اساس دعاوي نهادهاي  2462كودك و  3901هزار غيرنظامي، شامل 
حمالت هوايي جان خود را  براثرتن از غيرنظاميان اين كشور، تنها  41476حقوق بشري، 
  .24انداز دست داده

 

  *فرانسه
، 1399 ماهارديبهشت 3بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -1

از  در خصوص درخواست از دولت فرانسه جهت استرداد اضطراري كودك بيمار فرانسوي
  شمال شرق سوريه، مبني بر:

                                                            
  ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  تحليلي ميدل –گزارش پايگاه خبري  24

https://www.middleeastmonitor.com/20200415‐uks‐bae‐systems‐sold‐18‐7bn‐in‐arms‐to‐
saudi‐during‐yemen‐war/ 
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 ازجملهسازمان جامعه مدني ديگر،  9بان حقوق بشر و صدور بيانيه از سوي ديده الف)
نسه الملل فرانسه، سازمان وكالي بدون مرز، انجمن دفاع از حقوق بشر فراسازمان عفو بين
ساله  7، كودك 25ها و آزادي بيان سوريه، مبني بر وضعيت پرمخاطره تيميهو مركز رسانه

افراد مظنون به  ويژه اعضاء خانواده - 26تبار و در حال حاضر ساكن اردوگاه الهولفرانسوي
  به همراه مادر خود؛ - عضويت در گروه داعش 

هاي ها و مراقبتو نياز او به رسيدگي اين كودك به نارسايي دوگانه قلبي ابتالاشاره به  ب)
ر و اخي اضطراري و ويژه پزشكي، با توجه به رو به وخامت نهادن سالمت وي در روزهاي

 هاي وكيلقرار داشتن او در معرض خطر وقوع سكته قلبي: اين در حالي است كه تالش
  ست؛ده اه شبا شكست مواج تاكنوناين كودك براي استرداد وي به فرانسه از سال گذشته 

ترين مقامات دولت فرانسه جهت حصول ها از عالياشاره به درخواست اين سازمان ج)
هاي اقبتبرخورداري از مر منظورهبدرنگ تيميه به اين كشور، اطمينان از بازگشت بي

 ، درپزشكي و ضرورت اقدام دولت فرانسه به ممانعت به عمل آوردن از مرگ يك كودك
  اختيارات الزم در اين زمينه؛صورت برخورداري از 

 2019، اكثرًا كودكان، در اردوگاه الهول در سال جوپناه 500اشاره به كشته شدن بيش از  د)
 27هاي الهول و الروجكودك فرانسوي در اردوگاه 300كم  داشته شده دست ميالدي و نگاه

  تحت نظارت ائتالف به رهبري كردها در شمال شرق سوريه؛ –
ها كانها و من كردن تعهد فرانسه به حمايت از شهروندان خود در تمامي زمانه) خاطرنشا

  در شرايط اضطراري؛ ويژهبهو 
تعهد  اين اشاره به اقدام كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر فرانسه به خاطرنشان كردن و)

درنگ ميالدي و درخواست از آن جهت استرداد بي 2019دولت فرانسه در سپتامبر سال 
هاي شمال شرق سوريه بر اساس تبار زنداني شده در اردوگاهمي كودكان فرانسويتما

  ام آن به حقوق بنيادين؛هاي داخلي كشور و احترارزش

                                                            
2 5 Taymia 
2 6 Al‐Hol 
2 7 Al‐Roj 
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المللي مستقل بين كميسيوناشاره به اقدام كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل و  ز)
به  –شر سازمان ملل نهاده شده توسط شوراي حقوق ب بنيان –تحقيقات در زمينه سوريه 

هاي شمال شرق درخواست از تمامي كشورها جهت بازگرداندن كودكان از اردوگاه
  ؛28سوريه

  
، 1399 ماهفروردين 29انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -2

كات ن. اعتراض فعاالن فرانسه به تصميم دولت براي خريد پهپادهاي نظارتيدر خصوص 
   ن گزارش به شرح زير است:مهم اي
ريد خبراي سفارش جديد اعالم وزارت كشور فرانسه مبني بر عدم ارتباط ميان  الف)

يوع شجلوگيري از  جهتصدها پهپاد با بحران سالمت در اين كشور و قرنطينة سراسري 
  ؛كروناويروس 

زايش هاي مدني، مبني بر افهاي مدافع آزادياشاره به اظهارات مسئوالن گروه ب)
هاي اين پهپادها، ضمن تأكيد هاي حكومتي بر زندگي مردم فرانسه به كمك دوربيننظارت

وب اقدامات كنترلي و نظارتي خود در چهارچبر اقدام دولت به تالش جهت ارتقاء 
  ؛كروناويروس پيشگيري از شيوع  الزم جهت به جاي تقويت تدابير ،قرنطينه

ا و هپادهدر فرانسه در مورد موضوع استفاده از پاشاره به عدم وجود قوانين شفاف  ج)
  هاي مدني در اين كشور؛ها از چگونگي تضمين آزاديابراز تأسف اين گروه

 عنوانبهاشاره به اظهارات مقامات دولتي مبني بر به شمار آمدن خريد اين پهپادها  د)
اين در حالي است  بخشي از برنامه امنيت داخلي و تأمين مالي آن از سوي اتحاديه اروپا:

قرار كه مشخص كند  دقيقاً تااند فرانسه از وزارت كشور خواسته گرايچپهاي كه گروه
قرار گيرند و آيا  مورداستفادههاي امنيتي است پهپادهاي جديد در كدام بخش از فعاليت

  ؛شود يا خيرتمام هزينة خريد اين سفارشات از سوي اتحاديه اروپا پرداخت مي
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 28
 https://www.hrw.org/news/2020/04/22/france‐urgently‐repatriate‐sick‐child‐northeast‐
syria 
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هاي فرانسوي، مبني بر استفاده كنوني برخي از هاي برخي از رسانهبه گزارشاشاره  ه)
ز رعايت پهپادها جهت حصول اطمينان ا دستازايننيس،  ازجمله، شهرهاي فرانسه

 مقررات قرنطينه از سوي جامعه؛

ولت هاي حقوق بشري به اين موضوع، مبني بر ضرورت اقدام داشاره به اعتراض گروه و)
آن در  ودجه عمومي جهت تهيه تجهيزات امنيتي، با توجه به مشكالت جاريب صرفبه

  ؛هاي پزشكيهاي محافظ تيملباسزمينه تأمين ماسك و 
پهپاد و پليس ملي اين كشور  300در حال حاضر ژاندارمري فرانسه گفتني است كه  ز)

بازگويي  منظوربهها مجهز به بلندگو هستند و اكثر آن، كه دنپهپاد در اختيار دار 110
  ؛29شوندمقررات قرنطينه در فضاهاي عمومي استفاده مي

  
، 1399 ماهفروردين 29انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري مهاجرنيوز، در روز جمعه  -3

  ر:بدر خصوص مسدود شدن تلفن ثبت درخواست پناهندگي در پاريس و حومه آن، مبني 
به مسدود كردن موقت شبكه تلفني  30نسهاقدام اخير اداره مهاجرت و ادغام فرا الف)

پناهجويان جهت ثبت درخواست خود و دفاتر مهاجرت در اداره پليس در  مورداستفاده
سازمان و نهاد  7پاريس و منطقه ايل دو فرانس، به دليل شيوع ويروس كرونا و شكايت 

صميم، شمار آوردن اين تحمايت از مهاجران به دادگاه در اين خصوص، با توجه به به
  ؛حق پناهندگي» جدي و غيرقانوني«نقض  عنوانبه

جه به ا تواشاره به قرار گرفتن پناهجويان و مهاجران غيرقانوني در وضعيت دشوار ب ب)
ي و ها از حق درخواست پناهندگتدابير اتخاذ شده از سوي دولت فرانسه و محروميت آن

شان شدن بيمه سالمت و ناگزيردر نتيجه شرايط برخورداري از حق سرپناه، كمك مالي و 
  ها؛به زندگي در خيابان

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 29

 https://farsi.euronews.com/2020/04/17/coronavirus‐french‐government‐drones‐mass‐
surveillance‐civil‐liberties 
3 0 l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) 
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مدير اداره مهاجرت و ادغام فرانسه، مبني بر كاهش ، 31اشاره به اظهارات ديديه لِشي ج)
هاي اصلي مهاجران و پناهجويان به فرانسه، با توجه به برقراري شرايط يافتن ورود موج

تلفني بر روي درخواست پناهندگي  قرنطينه عمومي و عدم تأثيرگذاري مسدود شدن شبكه
اين پناهجويان، همچنين اقدام دولت به ارائه راهكار براي افراد مواجه شده با مشكل در 

  اين زمينه؛
با وجود  شور،كاشاره به باز بودن دفاتر محلي اداره مهاجرت و ادغام فرانسه در سراسر  د)

هاي نبه اين دفاتر و سازما انپذيري رجوع پناهجويكاهش چشمگير موج مهاجران و امكان
  اي درخواست پناهندگي خود؛ههخيريه جهت تحويل پروند

نهاد و حمايت از مهاجران، از ناكافي بودن هاي مردماشاره به ابراز نگراني سازمان و)
، ندگياقدامات دولت و عدم اتخاذ اقدامي از سوي اداره مهاجرت جهت تضمين حق پناه

 وضعيت اضطراري به دليل شيوع ويروس كرونا؛با توجه به جاري بودن 

ها از دادگاه اداري پاريس جهت فراهم آوردن درنگ اين سازماناشاره به درخواست بي ز)
 دارهشرايط الزم جهت ثبت درخواست پناهندگي در پاريس و ايل دو فرانس و اقدام ا

  مهاجرت به ايجاد تمامي شرايط پذيرش و اسكان پناهجويان؛
به اظهارات ديديه ِلشي، در پاسخ به درخواست اخير، مبني بر اقدام اداره اشاره  ح)

هاي مواد غذايي در هزار نفر و توزيع كوپن 6مهاجرت فرانسه به تدارك ديدن سرپناه براي 
 1398 اسفندماه 26ها از ها به سرپناهمهاجر از خيابان 2200ميان نيازمندان، همچنين انتقال 

، ضمن ابراز اميدواري در خصوص فعاليت مجدد شبكه تلفني 1399 ماهفروردين 21تا 
 ؛32ارديبهشت با پايان تدريجي قرنطينه عمومي 22از  جوييپناهدرخواست 

 

                                                            
3 1 Didier Leschi 

  گزارش پايگاه خبري مهاجرنيوز. قابل بازيابي در لينك:   32
https://plink.ir/1xkKk 
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 21شنبه ، در روز پنج33تحليلي يوراكتيو –انتشار گزارش از سوي شبكه خبري  -4
عيت در خصوص وض امدادرسانهاي ، در خصوص هشدار سازمان1399 ماهفروردين

نكات محوري اين گزارش . در فرانسه در ميانه شيوع ويروس كرونا ازجملهپناهجويان، 
   عبارتند از:

هاي مقامات كشورهاي در خصوص دشواري امدادرسانهاي ابراز نگراني سازمان الف)
خانمان، بي وياناروپايي در زمينه فراهم آوردن مواد غذايي و سرپناه براي مهاجران و پناهج

  ين كشورها؛هاي قرنطينه در اجه به برقراري محدوديتبا تو
واد خانمان در فرانسه با كمبود سرپناه، مبي جويپناهاشاره به مواجه بودن صدها  ب)

  كننده؛غذايي و مواد بهداشتي و ضدعفوني
هاي امدادرسان در شمال هاي سازماناشاره به اقدام دولت فرانسه به تعليق فعاليت ج)

هاي ديترساندن غذاي گرم به پناهجويان، با توجه به مقررات و محدو ملهازجفرانسه، 
  مربوط به شيوع ويروس كرونا؛

هاي منطقه َكِله و ناگزير و مهاجر در جنگل جوپناه 1600اشاره به سرگرداني بيش از  د)
، بدون امكان رعايت واليگلها به زندگي كردن در چادرهاي موقت مملو از شدن آن
 .34به ويروس كرونا ابتالممانعت به عمل آوردن از  منظوربهجتماعي، فاصله ا
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