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متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1399ماه آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در ارديبهشت

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانستدها و اخبار آشكار بهبيانيه
صورت ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به١هاي گروهيرسانه

  خالصه به شرح زير است:
  

  متحده آمريكا*اياالت
 ماهارديبهشت 18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1

بازي) گروه تشكيل هاي غيرقانوني (پارتيتجربگي و وساطت، در خصوص نقش بي1399
دارك ت، در كند كردن روند متحدهاياالتجمهوري يافته از سوي داماد دانلد ترامپ، رئيس

 ل ذكرنكات قاب. پزشكي، در دوران شيوع ويروس كرونا در اين كشور تجهيزاتو تأمين 
  اند از:اين گزارش عبارت

تجربه تشكيل يافته از سوي جرد كوشنر، داماد ناكارآمدي گروه جوان و كم الف)
ر انجام وظيفه خطير تهيه د - ساله  30تا  20 جواِن عمدتاً 12حدود  - جمهور آمريكا رئيس

يماري بها و مراكز درماني كشور، در ميانه شيوع و تأمين لوازم پزشكي براي بيمارستان
 ؛19 - كوويد 

وظيفه اين گروه، بر شناسايي سريع توليدكنندگان  ترينمهممل بودن اشاره به مشت ب)
و معتبر لوازم پزشكِي مخصوص مقابله با كرونا، از ماسك و ژل بهداشتي گرفته تا عمده 

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين)؛ Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده 1 International ؛ شبكه خبري(

 New( مزيتا وركيويروزنامه ن )؛Radio France Internationale( المللي فرانسهراديو بين )؛Euronewsرونيوز (يو

York Times( ؛) شبكه خبري سي.ان.انCNN New) ؛ پايگاه خبري مهاجر نيوز(InfoMigrants شبكه خبري بي.بي.سي )؛
)BBC.Comروزنامه گاردين ( )؛The Guardianتحليلي ميدل ايست آي ( - )؛ پايگاه خبريMiddle East Eye ؛ دفتر(

 Office of the United Nations High Commissioner for Humanكميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (

Rights  (OHCHR)شبكه خبري الجزيره ( )؛Aljazeera) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters  Foundation ؛(
  ).The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –) و پايگاه خبري Agence France‐Presseخبرگزاري فرانسه (
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ها با سازمان مديريت بحران فدرال و برقراري ارتباط ميان آن هاي تنفس مصنوعيدستگاه
 ها؛م و تجهيزات به مراكز درماني و بيمارستاناين لواز موقعبهآمريكا، جهت ارسال 

ن در آريت اشاره به تشكيل يافتن اين گروه در اواخر ماه مارس و پايان يافتن مأمو ج)
هاي بعدي، پس هاي آن در بررسياواخر ماه آوريل و بر مال شدن مشكالت و ناكارآمدي

 ره؛ ضاء اين گروه به كميته نظارتي كنگهاي يكي از اعاز شكوائيه

هاي نيويورك تايمز و واشنگتن پست، اشاره به انتشار دو مقاله مفصل از سوي روزنامه د)
در خصوص موانع ايجاد شده از سوي اين گروه در ارسال لوازم بهداشتي و پزشكي به 

  مراكز درماني، از جمله:
لوازم  بودن اين گروه و كوچك بودن آن براي انجام وظيفه مهمي، چون تدارك كم تعداد -

توجه و متمادي آن در مدت زمان تعيين هاي قابلتالش رغمبهبهداشتي براي كل كشور، 
  شده؛

ناكارآمدي اين گروه در برقراري ارتباط مناسب با بسياري از توليدكنندگان لوازم پزشكي  -
 اي حساس براي كشور؛، هدر رفتن وقت و انرژي بسيار در برههروازاينو بهداشتي و 

ها در رخورداري بسياري از اعضاء اين گروه از تجارب كاري و عدم موفقيت آنعدم ب -
 هاي توليدكننده مناسب و سودمند تجهيزات پزشكي؛معرفي شركت

حزب دانلد ترامپ تا اصحاب گري بسياري از افراد بانفوذ، از سياستمداران همواسطه -
جهت فراهم آوردن امكان  - از جمله دو تن از مجريان شبكه خبري فاكس نيوز –رسانه 

ها و مراكز درماني، از جمله در تر اين لوازم از سوي برخي از بيمارستاندريافت سريع
 اند؛نيويورك: اگرچه كه اين دو مجري اتهامات مزبور را انكار كرده

كنندگان خاص و احتمال به كار رفتن اقدام اين گروه به معرفي و انتخاب توليد -
  هاي غيرقانوني در اين روند؛طتجانبداري و وسا

 عنوانبه اشاره به دفاع جرد كوشنر از عملكرد اين گروه و به شمار آوردن اعضاء آن ه)
 هاي اين گروه؛و همچنين حمايت دانلد ترامپ از فعاليت» پرستان واقعيوطن«
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روس متحده به ويهزار نفر در اياالت 263ميليون و  1تاكنون بيش از گفتني است كه  و)
  ؛2انداثر آن جان باخته برهزار تن نيز  74و بيش از  كرونا مبتال شده

  
وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

، در خصوص افزايش ميزان حمالت جنسي در نيروهاي 1399ماه ارديبهشت 11شنبه پنج
  : گزارش مذكور به شرح زير است . موارد مهممتحدهنظامي اياالت

 3ش فزاياانتشار آمارهاي جديد از سوي وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)، مبني بر  الف)
قياس  ميالدي، در 2019درصدي ميزان حمالت جنسي در نيروهاي نظامي آمريكا در سال 

شي خود زايبه روند اف ، هر سالهتاكنونميالدي  2006كه از سال حمالتي  –با سال گذشته 
  ؛در ارتش آمريكا ادامه داده است

ان ظامياشاره به مشتمل شدن اين آمار بر حمالت جنسي به وقوع پيوسته در ميان ن ب)
عايي ن ادقرار گرفت موردحملهآمريكا، شكايت شهروندان غيرنظامي آمريكايي و خارجي از 

 حملهموردان كمك از سوي نظامي درخواستاز سوي يكي از نيروهاي نظامي اين كشور و 
  قرار گرفته پيش از ورود به خدمت در نيروهاي نظامي اين كشور؛

، مدير موقت اداره پيشگيري و واكنش در قابل حمالت 3اشاره به اظهارات نيت گلبرث ج)
 روازاينجنسي پنتاگون، مبني بر حاكي بودن آمارها از اعتماد بيشتر نظاميان به اين نهاد و 

دهي در هاي بيشتر در اين زمينه، با توجه به عدم تمايل گزارشزارشها به ارائه گاقدام آن
  اين خصوص؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  2

https://per.euronews.com/2020/05/07/coronavirus‐kushner‐s‐inexperience‐team‐
hampered‐procuremen‐medical‐
supplies?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=coronavirus‐kushner‐s‐
inexperience‐team‐hampered‐procuremen‐medical‐
supplies&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3
D%3D 
٣ Nate Galbreath 
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عرض جنسي در تمورد  7825اشاره به آمارهاي انتشار يافته در اين رابطه مبني بر وقوع  د)
: 2018مورد در سال  7623ميالدي در قياس با  2019سپتامبر  30سال مالي منتهي به 

ي يان براشتر قربانعمًال بازتاب تمايل بي كه آيا اين افزايش دقيقًا مشخص نيست حالبااين
ش ر ارتتبديل به يك مشكل فزاينده د جنسي حقيقتاً حمالتگزارش كردن است يا اينكه 

 ؛آمريكا شده است
 درصدي ميزان حمالت جنسي در نيروهاي نظامي 3اشاره به ناشي شدن افزايش  ه)

تر از آمار باال –در نيروي هوايي آمريكا  درصدي اين معضل 9به رشد  متحدهاياالت
در سال  مورد 1683 ديگرعبارتهب –هاي نظامي اين كشور از سوي ديگر بخش شدهارائه

 ؛2018در سال  مورد 1544ميالدي، در قياس با  2019
درصدي ميزان حمالت جنسي در نيروي دريايي آمريكا در سال  4اشاره به افزايش  و)

درصدي در نيروهاي زميني: گفتني  2ياس با سال گذشته آن و افزايش ميالدي، در ق 2019
 نيروهاي نظامي اين كشوريگان تفنگداران دريايي ارتش آمريكا تنها واحدي از است كه 

حمالت تعداد موارد ، 2018در مقايسه با سال ميالدي  2019است كه در آن در سال 
  ؛4بوده استدرصد  7جنسي كاهش نشان داده و اين كاهش معادل 

  
 10بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه اي، از سوي ديدهصفحه 19انتشار گزارش  -3

هايي براي الوقوع: توصيهاز وقوع فاجعه قريباجتناب «، تحت عنوان 1399 ماهارديبهشت
». هاها و بازداشتگاهدر زندان 19 –مقامات محلي، ايالتي و فدرال آمريكا در زمينه كوويد 

    اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت
ز اكارها و موازين مبتني بر حقوق بشر، جهت ممانعت به عمل آوردن توصيه راه الف)

وران مأم وده اين بيماري و از دست رفتن جان بسياري از زندانيان، كاركنان شيوع گستر
  ها و ديگر افراد جامعه؛زندان

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  4

 https://thehill.com/policy/defense/495524‐military‐reports‐slight‐increase‐in‐reports‐of‐
sexual‐assault 
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در  متحدهاياالت، پژوهشگر نظام كيفري حقوقي 5اشاره به اظهارات جان رفلينگ ب)
بان حقوق بشر و نويسنده اين گزارش، مبني بر به شمار آوردن شرايط غيربهداشتي ديده
حكم مرگ براي بسياري از زندانيان و  عنوانبهها و انباشتگي جمعيت در اين اماكن، زندان
تأكيد بر وجود راهكارهايي جهت ممانعت به عمل آوردن از وقوع اين فاجعه،  حالدرعين

  ها در سراسر كشور؛ها و بازداشتگاهاز جمله از طريق كاستن از جمعيت زندان
ن گذاري اجتماعي، بدوامكان برقراري مقررات فاصلهتأكيد بر ضرورت فراهم آمدن  ج)

به آن و هاي انفرادي و يا شرايط مشاتوسل به شرايط تنبيهي، چون حبس زندانيان در سلول
رماني دها و خدمات لزوم حصول اطمينان مقامات از برخورداري تمامي زندانيان از مراقبت

  و پزشكي الزم؛
تن از زندانيان زندان رايكرز  373در مورد  19 –د اشاره به مثبت بودن آزمايش كووي د)

همچنين  –در ساير نقاط اين شهر  ابتالحدود شش برابر ميزان  - 6آيلند شهر نيويورك
تن از زندانيان و كاركنان  500 ابتالتن از كاركنان اين زندان و  800مثبت بودن آزمايش 
ارديبهشت) و اشاره به  4آوريل سال جاري ( 23در شيكاگو تا  7زندان كوك كاونتي
به ويروس كرونا در ميان زندانيان  ابتالمورد  1300ها مبني بر وجود گزارش اداره زندان

  ارديبهشت)؛ 9آوريل سال جاري ( 28تن از آنان تا  30هاي فدرال كشور و مرگ زندان
نه، از بان حقوق بشر در اين زميها و موازين تعيين شده از سوي ديدهاشاره به توصيه ه)

فراهم آوردن فاصله اجتماعي ميان زندانيان و  باهدفها كاهش دادن جمعيت زندان جمله
  ؛8ها در شرايط تنبيهيايجاد فضاي الزم جهت جداسازي زندانيان بيمار بدون قرار دادن آن

  

                                                            
٥ John Raphling 
٦ New York City’s Rikers Island 
٧ Cook County 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده  8
 https://www.hrw.org/news/2020/04/29/us‐avoid‐covid‐19‐catastrophe‐jails‐prisons 
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، 1399 ماهارديبهشت 9شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -4
ارد مهم اين مو. جامعه آمريكا به ويروس كرونا پوستانسياهبيشتر  يابتالدر خصوص 
         اند از:   گزارش عبارت

ماري به بي ابتالر اثر بآمريكايي  پوستانسياه وميرمرگباال بودن نامتناسب ميزان  الف)
  ؛19 –كوويد 

، متحدهالتاياماري در هاي ابتدايي انتشار يافته از سوي مراكز كنترل بياشاره به داده ب)
 پوستانسياه به ويروس كرونا به جامعه مبتالدرصد از بيماران  30مبني بر اختصاص يافتن 

  درصد از جمعيت آن؛ 13تشكيل دادن تنها  رغمبهاين كشور، 
نشدن  حسوباشاره به باالتر بودن اين آمار بر اساس برآوردهاي محلي، با توجه به م ج)

نا در ايالت لوئيزيا مثالعنوانبه هاي آماري فدرال:بسياري از بررسي گزينه هويت نژادي در
اختصاص  پوستانسياهبه  19 –ناشي از بيماري كوويد  وميرمرگدرصد از ميزان  56
دهد يالت را تشكيل ميدرصد از جمعيت اين ا 32اين گروه نژادي تنها  كهدرحالييابد، مي

درصد از  13,8تنها  كهدرحاليرسد، درصد مي 40و در ايالت ميشيگان اين آمار به 
  هستند؛ پوستسياهجمعيت ايالت مزبور 

نا، از بر اثر ويروس كرو پوستانسياهو مرگ بيشتر و نامتناسب  ابتالاشاره به داليل  د)
  جمله: 

ار، از جمله در مشاغل كوچك و مستلزم حضور در محل ك پوستانسياهاشتغال بيشتر  -
  سازي مواد غذايي؛و آماده عمومي ونقلحمل

  هاي درماني؛اشتغال در مشاغل فاقد امتيازاتي چون، مرخصي استعالجي و يا بيمه -
مناطق  در بهااجارهاشتغال در مشاغل با درآمد پايين و تنها كافي براي تأمين پرداخت  -

  از سوي مقامات محلي؛ شدهواقعفقيرنشين و مورد غفلت 
اي، همچون آسم، هاي مزمن زمينهتبار به بيماريهاي آفريقاييبيشتر آمريكايي ابتال -

  هاي قلبي و چاقي؛ديابت، بيماري
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  ؛9هاي نژادپرستانهسازيها و الگودر معرض سياست پوستانسياهقرار داشتن  -
  
نبه ر روز دوشانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، د -5
به آزاد كردن  متحدهاياالت، در خصوص ضرورت اقدام دولت 1399 ماهارديبهشت 8

ا توجه هاي اين كشور و در انتظار نتيجه درخواست خود، بمهاجران محبوس در بازداشتگاه
     اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. 19 –به شيوع بيماري كوويد 

سازمان ملل در زمينه حقوق ، گزارشگر ويژه 10اظهارات فيليپه گونزالز مورالس الف)
گيري از تدابير جايگزين مهاجران، مبني بر ضرورت اقدام اضطراري دولت آمريكا به بهره

هاي انباشته از جمعيت و در بازداشتگاه جويانپناهممكن به جاي حبس مهاجران و 
  غيربهداشتي، جهت مقابله با خطر شيوع ويروس كرونا در اين اماكن؛

ها نآودن بعدم ارتكاب اين مهاجران به جرائم كيفري و تنها ناگزير  خاطرنشان كردن ب)
  شان از سوي مقامات قضايي؛به انتظار كشيدن تا زمان تعيين وضعيت اقامتي

ر هاي مكرر از سوي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، داشاره به دريافت گزارش ج)
وس در مهاجر محب 1500براي  زمينه شرايط غيربهداشتي و فقدان خدمات مناسب درماني

 اقع در ايالت واشنگتن؛وست در تاكوما، وبازداشتگاه نورث

اشاره به درخواست گونزالز به همراهي گروهي از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل  د)
ها جهت حصول دار مديريت اين بازداشتگاهو ديگر نهادهاي عهده متحدهاياالتاز دولت 

هاي درماني، آب آشاميدني بازداشتي از مراقبت جويانپناهاجران و اطمينان از دسترسي مه
ها و امكانات بهداشتي و تحكيم تدابير الزم در راستاي ممانعت از شيوع كافي و سرويس
 .11در اين اماكن 19 –بيماري كوويد 

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 9

 https://www.aljazeera.com/programmes/thestream/2020/04/black‐americans‐hardest‐hit‐
coronavirus‐200422175140206.html 
١٠ Felipe González Morales 

  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  11
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25827&LangID=E 
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  *كانادا

 ماهارديبهشت 11شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
ي سازمان و نهاد حقوق بشري از رياست پزشكي قانون 38، در خصوص درخواست 1399

ين ادرنگ در زمينه مرگ يكي از زندانيان در بريتيتش كلمبيا جهت انجام تحقيقات بي
  ايالت، مبني بر:

سازمان حقوقي و حقوق بشري، از جمله حق بر  37الملل و اقدام سازمان عفو بين الف)
، به درخواست از رياست پزشكي قانوني و دادستان عمومي 12وق زندانيانسالمت و حق

درنگ در زمينه مرگ ايالت بريتيش كلمبيا به صدور دستور در زمينه انجام تحقيقات بي
 –در ونكوور  13، در زندان ميشنماهفروردين 27ناگوار يكي از زندانيان، در روز چهارشنبه 

هاي فدرال كانادا به در يكي از زندان 19 –كوويد  كه نخستين مورد مرگ بر اثر بيماري
 آيد؛شمار مي

ه بنظر دولت كانادا هاي ايالتي و ملي در زمينه تداوم صرفاشاره به هشدار اين سازمان ب)
اظتي و تأمين ، از جمله تدابير حف19 –انجام اقدامات الزم در زمينه شيوع بيماري كوويد 

تعداد مرگ  افزايش يافتن درنتيجههاي اين كشور و ، در زندانكنندهضدعفونيمواد 
 يقاتزندانيان بر اثر شيوع ويروس كرونا، همچنين تأكيد بر ضرورت انجام اين تحق

وادث حوع پيوستن برداشتن نخستين گام در مسير ممانعت به عمل آوردن از به وق عنوانبه
  ناخوشايند مشابه؛

                                                            
١٢  Abolition  Coalition,  Atira  Women’s  Resource  Society,  BC  Assembly  of  First  Nations,  BC 
Association of Aboriginal Friendship Centres, BC Civil  Liberties Association, BC First Nations 
Justice Council, BC Health Coalition, BC Poverty Reduction Coalition, Canadian Association of 
Elizabeth Fry Societies, Canadian Centre for Policy Alternatives‐BC, Canadian HIV/AIDS Legal 
Network,  Community  Legal  Assistance  Society,  First  Nations  Summit,  Health  Justice,  Jail 
Accountability and Information Line, John Howard Society of Canada, Joint Effort, Law Union 
of  British  Columbia,  PACE  Society,  Prisoners’  Legal  Services,  Union  of  BC  Indian  Chiefs, 
Vancouver Prison Justice Day Committee, and West Coast Legal Education and Action Fund. 
١٣ Mission Institution 
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تن از زندانيان  106بت بودن آزمايش حدود گفتني است كه اين زندان با توجه به مث ج)
به  مبتالآن، از باالترين ميزان شيوع كرونا در سطح فدرال برخوردار بوده و دومين زندان 

  ؛14آيداين بيماري در سطح ايالتي به شمار مي

  
، 1399ماه ارديبهشت 8الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

ه جويان در مرزهاي اين كشور، در واكنش بورت به فراموشي نسپردن پناهدر خصوص ضر
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از: .19 –شيوع بيماري كوويد 

ر دبير خود الملل از تصميم دولت كانادا به تجديد تداابراز نااميدي سازمان عفو بين الف)
رغم متحده، بهبا اياالت ن كشورجويان از مرز ايزمينه ايجاد ممنوعيت براي گذر پناه

المللي ها با سرنوشتي نامعلوم در آمريكا و در تناقض با تعهدات قانوني بينشدن آنمواجه
  جويي و كنوانسيون مبارزه با شكنجه؛كانادا در قبال كنوانسيون پناه

خي بر رفتنگاستقبال اين سازمان حقوق بشري از اقدام دولت فدرال كانادا به در نظر  ب)
مبني بر  دي،از موارد استثناء مثبت در زمينه ممنوعيت كلي اعالم شده در ماه گذشته ميال

متحده) ياالتجويان معاف از مقررات توافق كشور امن سوم (ميان كانادا و ااجازه يافتن پناه
ها به اين كشور و نظر از نحوه ورود آنبه ارائه درخواست خود در اين كشور، صرف

جويان و ز پناهاناخرسندي اين نهاد از مورد مخاطره قرار گرفتن زندگي برخي حال درعين
 با تدابير بهداشت عمومي؛ منافات اين تصميم

 ياستاشاره به اقدام دولت كانادا به تجديد اين تدابير اندكي پس از اتخاذ س ج)
جويان از اهو پن كننده جديد دولت دانلد ترامپ در اين زمينه، مبني بر اخراج مهاجراننگران

ها در كشورهاي جويي از سوي آنمتحده در صورت عدم ارائه درخواست پناهخاك اياالت
  ان؛جوانمحل گذر و يا كشور مبدأ، بدون قائل شدن هرگونه استثناء براي كودكان و نو

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

 https://www.amnesty.ca/news/thirty‐eight‐rights‐groups‐call‐bc%E2%80%99s‐chief‐
coroner‐direct‐immediate‐public‐inquest‐death 
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اشاره به منجر شدن اين سياست به اخراج هزاران مهاجر از مرزهاي جنوبي  د)
  ؛توجهي از مهاجران از مرزهاي شماليجمله كودكان و تعداد قابل متحده، ازاياالت

مه سال جاري ميالدي (اول  21ه) گفتني است كه اين سياست مرزي تجديد شده تا 
 .15) معتبر و قابل اجرا است1399خردادماه 

  
 *بريتانيا

 ماهشتارديبه 17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -1
يش ، در خصوص زير سؤال رفتن كارايي دولت بوريس جانسون، با توجه به افزا1399
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. در بريتانيا وميرمرگميزان 
يا و ر ايتالدباختگان شمار قربانيان ويروس كرونا در بريتانيا از ميزان جان رفتنفراتر  الف)

دولت وي  اين كشور و وزيرنخستيس جانسون، به چالش كشيده شدن توان و كارايي بور
  جهت مهار اين بحران و حفظ سالمت شهروندان؛  

 ، مبني براداره ملي آمار بريتانياسوي  هاي انتشار يافته ازاشاره به جديدترين داده ب)
ين بد: نفر 323هزار و  32به  19 –وويد باختگان ناشي از بيماري كرسيدن تعداد جان

 5حدود  ، آمريكا با جمعيتي در19 - كشورهاي درگير با بيماري كوويد ترتيب در ميان
  ؛برابر بريتانيا تنها كشوري است كه بيش از اين رقم قرباني داده است

هاي واهيگمامي گزارش اداره آمار بريتانيا بر پايه شمارش تاشاره به بنيان نهاده شدن  ج)
به  ابتالارد مشكوك به و نيز مو 19 - ويدبراي بيماران مبتال به بيماري كو صادرشدهفوت 

باختگان ناشي هاي مشكوك به كرونا تعداد جانحتي با حذف مرگ، حالبااين: اين بيماري
  ؛رسد كه باز هم از ايتاليا بيشتر استتن مي 427هزار و  29از اين ويروس در بريتانيا به 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 15

 https://www.amnesty.ca/news/canada‐must‐stop‐leaving‐refugees‐behind‐covid‐19-
response 
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 ها از كنديدهحاكي بودن اين دااشاره به اظهارات احزاب مخالف در اين زمينه مبني بر  د)
هاي تشخيص تجهيزات درماني كافي و انجام آزمايشعملكرد دولت در زمينه تأمين 

  ؛ويروس كرونا
اري خورداشاره به اظهارات دامينيك راب، وزير خارجه دولت بريتانيا، مبني بر بر ه)

 شي از ويروسنا وميرمرگكشورهاي مختلف جهان از معيارهاي متفاوت جهت اعالم آمار 
  ام؛ ها بر پايه اين اعدام و ارقكرونا و منصفانه و منطقي نبودن قياس عملكرد دولت

يروس ويوع شو) اشاره به اظهارات ديگر اعضاء دولت بريتانيا مبني بر متأثر بودن شتاب 
ني سن ميانگين ناشي از آن، از عوامل متفاوتي، چون يكسان نبود وميرمرگكرونا و شدت 

المللي مستقل، پس از پايان ضرورت انجام يك بررسي بين روازاينشورها و جمعيت ك
ها در كارآيي سياست در زمينهقضاوت عادالنه دوران شيوع ويروس كرونا، جهت انجام 

  ؛مقابل اين ويروس
با انتشار ، ماهارديبهشت 16شنبه اين در حالي است كه خبرگزاري رويترز، روز سه ز)

دولت بريتانيا در عمل به وعده خود براي افزايش امكانات مراقبت  گزارشي مدعي شد كه
هاي تن از افرادي كه در آسايشگاه 700هزار و  12از سالخوردگان تعلل كرده و تاكنون 

جان خود را از دست  19 - سالمندان حضور دارند به دليل ابتال به بيماري كوويد
  ؛16اندداده

  
 16شنبه ايست آي، در روز سه تحليلي ميدل -خبريانتشار گزارش از سوي پايگاه  -2

عات ، در خصوص آشكار شدن رياكاري بريتانيا در زمينه آزادي مطبو1399ماه ارديبهشت
نكات مهم گزارش . ليكسگذار سايت افشاگر ويكيبا توجه به پرونده جوليان آسانژ، بنيان

   به شرح زير است:

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  16

 https://per.euronews.com/2020/05/06/uk‐overtakes‐italy‐coronavirus‐death‐efficiency‐
challenge‐johnson‐cabinet 
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بريتانيا، به مناسبت روز جهاني آزادي  اظهارات دامينيك راب، وزير خارجه الف)
مطبوعات، مبني بر حمايت وي از آزادي مطبوعات و تأكيد او بر ضرورت وجود 

، وزير 17هاي قدرتمند و مستقل در كشور، از يك سو و حمالت اخير اليور دودنرسانه
به  ايفرهنگ و عضو ديگر كابينه بريتانيا، عليه شبكه خبري بي.بي.سي و ارسال شكوائيه

 –هاي مستند آن هاي يكي از برنامهگرياين شبكه در خصوص افشاء مديركلتوني هال، 
در خصوص كمبود تجهيزات محافظتي بهداشتي شخصي براي كاركنان بخش  - » پانوراما«

، از سوي 19 –ها بر اثر بيماري كوويد درمان اين كشور، با توجه به مرگ برخي از آن
 ديگر؛

ها، با نهي وزير خارجه بريتانيا در خصوص حمايت وي از آزادي رسااشاره به رياكار ب)
ليكس، در زندان گذار سايت افشاگر ويكيتوجه به تداوم حبس جوليان آسانژ، بنيان

ست دولت متحده و درخوابلمارش در لندن و عدم ايستادگي دولت بريتانيا در مقابل اياالت
شر ببان حقوق حالي است كه به گفته ديده اين كشور در زمينه استرداد آسانژ: اين در

  مقامات بريتانيا از قدرت كافي براي انجام اين امر برخوردارند؛
ه بليل داشاره به نيت مقامات آمريكا، مبني بر تالش جهت استرداد آسانژ، نه به  ج)

نگاري و هاي وي در عرصه روزنامهاصطالح جاسوس بودن او، بلكه به دليل فعاليت
 متحده، بارو ناخوشايند بودن تسليم بريتانيا در برابر درخواست اياالتو ازاين مطبوعات

ر و سال حبس در صورت بازگشت به اين كشو 175توجه به محكوم شدن آسانژ به تحمل 
  عواقب آن براي مطبوعات آزاد؛

ر هاي بريتانيا، اعم از راست و چپ و همچنين ديگاشاره به عدم اقدام روزنامه د)
ادن دهاي اين كشور به مبارزه براي آسانژ و حمايت از وي و ارجحيت عات و رسانهمطبو
رغم به مخاطره افتادن سالمتي جدي بر روايت رسمي دولت از اين جريان، بهها به تكيهآن

  وي در زندان بلمارش و حتي احتمال مرگ او در اين زندان؛

                                                            
١٧ Oliver Dowden 



  15                          )     3( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

سازمان ملل در زمينه شكنجه در  ، گزارشگر ويژه18اين در حالي است كه نيلس ملتزر ه)
عنوان اقدامات شدت ابراز نگراني كرده و از آن بهزمينه شرايط حبس جوليان آسانژ به

ها در برابر حقوق خودسرانه متداوم و فاحش دولت و قوه قضائيه در قبال تعهد اين ارگان
  بشر و حاكميت قانون به شمار آورده است؛

آيد، ناخودآگاه نگاران به ميان مياز سركوب روزنامه گفتني است كه زماني كه سخن و)
شود، ديگر كشورها، عمدتًا عربستان، ايران، تركيه و مصر جلب مي سويبهها توجه

  ؛19آيداز سركوب مخالفان داخلي، همچون آسانژ سخني به ميان نمي كهدرحالي

  
، 1399 ماهرديبهشتا 12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -3

  ني بر:يتانيا، مببرابري آمار قربانيان كرونا در مناطق فقيرنشين بر 2در خصوص باالتر بودن 
ر ي بر اثنيايحاكي بودن نتايج دو پژوهش جداگانه از جان باختن بيشتر شهروندان بريتا الف)

نين روتمند، همچهاي ثهاي فقيرنشين در قياس با محلهدر محله 19 –گير كوويد بيماري همه
  امعه؛هاي قومي بريتانيا در قياس با اكثريت جدر ميان اقليت وميرمرگباالتر بودن آمار 

به  ابتالهزار نفر از جان باختگان بر اثر  20اشاره به نتايج حاصل از بررسي پرونده بيش از  ب)
يرنشين بريتانيا در هزار نفر در مناطق فق 100ي هر ازانفر به  55,1، مبني بر مرگ ويروس كرونا
 ؛20هزار نفر در ديگر مناطق اين كشور 100ي هر ازانفر به  25,3قياس با مرگ 

، مبني بر باالتر سسه مطالعات مالي، مستقر در لندنؤپژوهش ماشاره به نتايج حاصل از  ج)
هاي و اقليت پوستانسياهبه ويروس كرونا در ميان  ابتالبودن شمار جان باختگان بر اثر 

                                                            
١٨ Nils Melzer 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: -پايگاه خبريگزارش   19
 https://www.middleeasteye.net/opinion/press‐freedom‐day‐us‐after‐julian‐assange‐his‐
journalism 

 11كه بين روزهاي اول مارس ( 19 -  اداره ملي آمار بريتانيا وضعيت آن دسته از مبتاليان به بيماري كوويد يهايدر بررس 20
چنين در اين بررسي هم .در انگلستان و ولز جان باختند مدنظر قرار گرفته استسال جاري فروردين)  29آوريل ( 17اسفند) و 

ي ست. از سوناطق امها بيشتر از ديگر قي اطالق شده است كه آمار بيكاري و جرم و جنايت در آنهاي فقيرنشين به مناطمحله
  .ديگر دسترسي به امكانات پزشكي و درماني نيز در اين مناطق دشوارتر است
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سسه يكي از داليل اين امر ؤبه گفته محققان اين مي بريتانيا در قياس با سفيدپوستان: قوم
ها را بيشتر در قومي در مشاغلي است كه آن هاياقليت ءو اعضا پوستانسياهفعاليت 
  ؛دهدبه ويروس كرونا قرار مي ابتالمعرض 

 19 –گير كوويد اري همهبه بيم ابتالبر اثر  وميرمرگبرابري آمار  3اشاره به باالتر بودن  د)
ن يدپوستاا سفبدر ميان افراد برخوردار از اصالت مربوط به منطقه درياي كارائيب در قياس 

  بريتانيايي؛
هاي قليتو ا پوستانسياهاشاره به باالتر بودن ميزان مرگ بر اثر اين بيماري در ميان  ه)

اه د دانشگتيم كوك، استا: يتانيابخش بهداشت و درمان بربرخوردار از مشاغلي در قومي 
د از كاركنان درص 63كه  دهدميهاي ما نشان بررسي: «گويدميبريستول در اين مورد 

ا از ي پوستسياهبخش بهداشت و درمان كه بر اثر ابتال به ويروس كرونا جان باختند يا 
  ؛»قومي بودند هاياقليت

هاي قومي اقليت ءمزمن در ميان اعضا به گفته پژوهشگران ميزان باالي مشكالت پزشكي و)
بر اثر ابتال به نوع جديد ويروس كرونا در ميان  وميرمرگدر افزايش  مؤثريكي ديگر از عوامل 

از  ،اصالت بنگالدشي دارندكه سال در بريتانيا  60سوم افراد باالي دو مثالعنوانبهها است. آن
در ، ها راتواند احتمال مرگ آنري كه ميبرند. اممدت و مزمن رنج مييك بيماري طوالني

  ؛21توجهي افزايش دهدقابل طوربه، 19 – به بيماري كوويد ابتالصورت 

 

، در 1399 ماهارديبهشت 11شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -4
رب و شتم ها در بريتانيا به ضهاي دريافتي در زمينه اقدام مأموران زندانخصوص گزارش

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. زندانيان شاكي
، وابسته به 22انتشار گزارش از سوي هيأت نمايندگي كميته ممانعت از شكنجه اروپا الف)

 3سازمان حقوق بشر شوراي اروپا، پس از ديدار خود، در ماه مه سال گذشته ميالدي، از 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  21

 https://farsi.euronews.com/2020/05/01/studies‐show‐coronavirus‐kill‐twice‐more‐in‐
britain‐poor‐neighbourhoods‐than‐rich‐ones 
٢٢ European Committee for the Prevention of Torture (CPT) 
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مبني بر اقدام ادعايي مأموران  –دانكستر در ليورپول، غرب لندن و  –زندان محلي مردان 
ضرب  - » حمالت پيشگيرانه«ها به مضروب كردن زندانيان شاكي، تحت عنوان اين زندان

  نشان دهند؛ سوء رفتاررود در آينده نيز از خود و شتم زندانيان شاكي كه گمان مي
 –ندانيان ضرب و شتم پيشگيرانه ز –شمار آوردن اين اقدام مأموران زندان  به ب)
كه  –ها از سوي آن توجيهغيرقابلكننده و خشونتي نگران شدتبهاقدامي جديد و  عنوانبه
  خورد؛در غرب لندن بيشتر به چشم مي 23وود اسكرابزهاي ليورپول و ورمدر زندان ويژهبه

كردن  عالمدرخواست كميته ممانعت از شكنجه اروپا از مقامات بريتانيا جهت ممنوع ا ج)
رح شده و انجام تحقيقات الزم در زمينه اتهامات مط» آور و شنيعشرم«درنگ اين اقدام بي

  رفتارها؛سوء گونهايندر زمينه 
هاي انگليس و خواندن وضعيت زندان» بحراني شدتبه«اشاره به اقدام اين كميته به  د)
 تغييرعدمتأكيد بر  به شمار آوردن اين اماكن، ضمن» بار، ناامن و انباشته از جمعيتخشونت«

ميالدي و  2016ها در قياس با آخرين بازديد انجام شده از اين اماكن در سال شرايط زندان
  هاي انگليس و ولز؛، سربازرس زندان24هاي آن با گزارش پيتر كالركمشابه بودن يافته

 ن اقدامبود اشاره به اظهارات مسئوالن وزارت دادگستري در اين زمينه، مبني بر قانوني ه)
هاي ديدد در برابر تهدفاع از خو منظوربهاز زور،  ها به استفاده منطقيمأموران و كاركنان زندان

ص كيفري و تفح موردتحقيقتأكيد بر ضرورت  حالدرعينها و الوقوع در قبال امنيت آنقريب
  ي؛استفاده نامتناسب از زور و مسئول به شمار آوردن فرد خاط هرگونهقرار گرفتن 

أموران هاي قانوني مورد استفاده ماشاره به ناكارآمدي و روزآمد نبودن دستورالعمل و)
ع از ها در دفازندان مورد توجيه قرار گرفتن اقدامات كاركنان روازاينزندان در اين زمينه و 

  ها؛بار زندانيان و مورد ضرب و شتم قرار دادن آنخود پيش از اقدام احتمالي خشونت
هاي مورد استفاده توسط ر ضرورت روزآمد كردن مقررات راهنما و دستورالعملتأكيد ب ز)

ها در از سوي آن» حمالت پيشگيرانه« اجرامأموران زندان و تصريح غيرقانوني بودن 

                                                            
٢٣ Wormwood Scrubs 
٢٤ Peter Clarke 
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 انضباطيهاي هاي جديد، همچنين قرار گرفتن مأموران خاطي در معرض تنبيهدستورالعمل
 و يا كيفري متناسب؛

يان در كننده اين كميته، از جمله خشونت زنداننگران شدتبههاي گر يافتهاشاره به دي ح)
، ندانيانزابر قبال يكديگر، حمالت زندانيان به كاركنان و مأموران، خشونت مأموران در بر

به  از زندانيان توجهيقابلشمار  ابتالناامني و عدم امنيت، استفاده از مواد مخدر و 
  رواني؛ –اختالالت روحي 

هاي اشاره به اظهارات وزير دادگستري، مبني بر تعهد دولت كنوني بر ايجاد زندان )ط
گذاري در زمينه هزار زندان جديد، سرمايه 10ايمن، امن، مناسب و شايسته، از جمله ايجاد 

در  ويژهبهها، مقابله با معضالت مواد مخدر و قاچاق و آموزش مأموران و كاركنان زندان
  ؛25مناسب از زورزمينه استفاده 

 

، در 1399ماه ارديبهشت 6انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز شنبه  -5
ان اركنخصوص احتمال نقض قانون از سوي دولت بريتانيا با در معرض خطر قرار دادن ك

       نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . نظام بهداشت و درمان ملي كشور
ه هاي درماني و بهداشتي كشور، در راه مقابلتن از كاركنان بخش 69از دست رفتن جان  الف)

حال تأكيد بر ثبت مرگ تاكنون هاي رسمي و درعين، بر اساس آمار19 –با بيماري كوويد 
ن باختگان از اينفر از سوي روزنامه گاردين، و حتي احتمال باالتر بودن آمار جان 100بيش از 

  ها در آمارهاي رسمي؛يامدن تعداد تمامي مرگشمار نتعداد، با توجه به به
يروس واز  اشاره به عدم جان باختن بسياري از اين افراد تنها بر اثر بيماري ناشي ب)
ت به گير كرونا، بلكه ضرورت در نظر گرفتن احتمال نقش ناكارآمدي دولت در مراقبهمه

ار تفحص قر و موردتحقيقلزوم  روازاينعمل آوردن از كاركنان نظام بهداشت و درمان و 
  گرفتن اين جريان بر اساس قانون؛

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://www.theguardian.com/society/2020/apr/30/uk‐prison‐officers‐punching‐inmates 
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ر ، مبني بهاي متعدد دريافتي، از زمان شيوع ويروس كرونا در بريتانيااشاره به گزارش ج)
هاي پزشكان و پرستاران در زمينه فقدان تجهيزات محافظتي شخصي الزم جهت هشدار

مورد  ، ضمن تأكيد بر ضرورت19 –به كوويد  مبتالكسب آمادگي براي درمان بيماران 
 ها؛آزمايش قرار گرفتن آن

 ضاء وو تفحص قرار گرفتن جداگانه مرگ هر يك از اع موردتحقيقتأكيد بر ضرورت  د)
وار ناگ كاركنان بخش بهداشت و درمان، بر اساس قانون جهت ممانعت از وقوع اين روند

جان  ن ازحمايت به عمل آورد و با توجه به شواهد موجود مبتني بر ناكارآمدي دولت در
هاي اتحاديه كه از كنوانسيون –اين افراد، بر اساس بند دوم كنوانسيون حقوق بشر اروپا 

  و بررسي نقض احتمالي اين كنوانسيون؛ –آيد اروپا به شمار نمي
ضرورت انجام تحقيقات عمومي همچنين بر اساس قانون تحقيقات  احتمالبهاشاره  ه)

هاي گرنفل، جهت سوزي برجي، همچون تحقيقات مربوط به آتشميالد 2005سال 
شناسايي و تعيين موارد احتمالي نقض سيستماتيك منجر شده به مرگ كاركنان در 

  .26هاي درماني و پزشكيبخش
  

  
  *فرانسه

ماه يبهشتارد 17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -1
ي قيب قرار گرفتن شماري از مأموران پليس فرانسه از سو، در خصوص تحت تع1399

وري اين نكات مح. سال 15دادگستري اين كشور به اتهام شكنجه كودكان و نوجوانان زير 
   گزارش عبارتند از:

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 26

 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/25/nhs‐staff‐government‐ppe‐
coronavirus 
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ميالدي و اقدام پليس فرانسه به ناگزير  2018يادآوري كردن رويداد دسامبر سال  الف)
ها پشت ساله به زانو زدن و حلقه كردن دست 21تا  12 آموز و دانشجويها دانشكردن ده

 ؛27ژولي-ال-مانتسر، پس از برگزاري تظاهرات در منطقه شهر 
اشاره به گزارش خبرگزاري فرانسه، مبني بر اقدام دادستاني نانتر، پس از گذشت يك  ب)

و اي در اين زمينه و متهم كردن پليس سال و نيم از اين ماجرا، به گشودن پرونده
  ؛28»سال 15شكنجه كودكان زير «و همچنين » شكنجه افراد بازداشتي«به ژاندارمري فرانسه 

عنوان به» نسهيس فرابازرسي عمومي پل«دفتر اشاره به اقدام ابتدايي دادستاني نانتر به تعيين  ج)
ين اارش و مردود به شمار آوردن اتهام شكنجه به مأموران پليس بر اساس گز ضابط قضايي

ز وكالي ابا تقاضاي مجدد يكي به جريان افتادن مجدد اين پرونده  حالدرعينو  نهاد
س از حوادث يك سال و نيم پ آموزي،ه و يكي از سنديكاهاي دانشآموزان بازداشت شددانش

 ميالدي و منجر شدن آن به پذيرش شكايت و اتهامات پليس؛ 2018دسامبر سال 

بارها پليس فرانسه را به اعمال  ازاينپيشا ديوان حقوق بشر اروپگفتني است كه  د)
خشونت، شكنجه و رفتار تحقيرآميز و غيرانساني با افراد بازداشت شده متهم كرده است. 

 2005در سال اي در پرونده ،ترين مرجع حقوق بشري اروپاحتي در يكي از موارد، عالي
ترافات تحت شكنجه يك توجهي به اعدليل بي ، صالحيت دادگستري فرانسه را بهميالدي

  ؛29برده بود سؤالمتهم، زير 

  

                                                            
آموزي در منطقه شهر ردد. زماني كه پليس فرانسه پس از يك تظاهرات دانشگباز ميميالدي  2018اين ماجرا به دسامبر سال  27

اگزوپري  ساله مدرسه سنت 21تا  12آموز و دانشجوي ها دانشدر حومه پاريس، ده)  (Mantes‐la‐Jolie  ژولي- ال-مانت
مسخر تواقعه با  ان پليس با فيلمبرداري از اينمورأها پشت سر كرد. يكي از منو زدن و حلقه كردن دستمنطقه را مجبور به زا

  .هاي اجتماعي خشم بسياري را برانگيختانتشار گسترده اين ويديو در شبكه» هاي خوب.اينهم كالس بچه«گفته بود: 
آموز در اعتراض به قانون تغيير صدها هزار دانش ميالدي، 0182پاييز و زمستان سال در همزمان با شروع جنبش جليقه زردها،  28

ميان بار تبه صحنه رويارويي خشون اً هاي اين دوره عمدتنحوه اخذ ديپلم متوسطه در فرانسه تظاهرات كردند. راهپيمايي
  .شدنيروهاي پليس ضد شورش فرانسه تبديل ميو معترضان 

  ي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازياب 29
 https://per.euronews.com/2020/05/06/mantes‐la‐jolie‐french‐judge‐to‐probe‐police‐
torture‐of‐high‐school‐students‐allegation 
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ماه هشتارديب 15انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -2
ها يوناز فروش ميلو كادر درماني اين كشور انتقاد پزشكان فرانسوي ، در خصوص 1399
     :استنكات مهم اين گزارش به شرح زير . هاي فرانسهدر فروشگاه ماسك
 هاي نخست شيوع ويروس كرونا با كمبود شديد ماسك،فرانسه در هفته شدنمواجه الف)

ها پزشك و پرستار در كم دهبراي كادر درماني اين كشور و جان باختن دست ويژهبه
ده ، همچنين انتقاد گستر19 –يماري كوويد ببه  ابتالها به دليل ها و مطببيمارستان

 كردهاي دولتاز روي انديشمندانمداران و ت و درمان و سياستكاركنان بخش بهداش
 فرانسه در اين رابطه؛

انسه، در تشكل صنفي پزشكان و پرستاران فر 7اشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي  ب)
، مبني بر اعتراض »افتندنقاب (ماسك)ها مي«، تحت عنوان ماهارديبهشت 11شنبه روز پنج

د هاي اين كشور، با توجه به عدم وجواسك محافظتي در فروشگاهها مبه فروش ميليون
ها حتي داروخانه ازاينپيشماسك كافي براي كادرهاي درماني و پزشكي: گفتني است كه 

 ؛هم اجازه فروش ماسك به شهروندان عادي را نداشتند
دو ماه  درين كشور با شروع مقررات قرنطينه در ا زمانهماشاره به اقدام دولت فرانسه  ج)

هاي موجود در انبارهاي اين ماسكاي مبني بر مصادره تمامي نامهگذشته، به صدور آيين
  ؛كشور را به نفع كادر درماني و مشاغل پرخطر

ز ميليون ماسك، ا 150اي اشاره به تعهد دولت فرانسه در خصوص وارد كردن هفته د)
  مومي در اين كشور؛عافتن قرنطينه با پايان ي زمانهم)، ماهارديبهشت 26نيمه ماه مه (

ر اي در واكنش به موج انتقادات، مبني بهاي زنجيرهاشاره به اظهارات مديران فروشگاه ه)
يره ها به ارسال تمامي ذخانبار مخفي جهت احتكار ماسك و اقدام آن هرگونهعدم وجود 

  ولت؛و مقررات د ها و مراكز درماني در گام نخست، بر اساس دستوراتخود به بيمارستان
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شود كه منتقدان فروش عمومي ماسك در فرانسه در حالي آغاز ميگفتني است كه  و)
اجباري شود، مردم استفاده از ماسك براي همه  ، چنانچهگوينددولت امانوئل ماكرون مي
  ؛30صورت رايگان در اختيار عموم قرار گيرداين كاالي بهداشتي بايد به

  
، 1399ماه ارديبهشت 13المللي فرانسه، در روز شنبه ي راديو بينانتشار گزارش از سو -3

در خصوص بخش جنجالي اليحه تمديد وضعيت اضطراري در فرانسه به دليل شيوع 
   نكات محوري اين گزارش عبارتند از:. ويروس كرونا

ه ك – وردر اين كش» وضعيت اضطرار بهداشتي«اقدام دولت فرانسه به تمديد دوره  الف)
) و ارائه اليحه ماهتير 4( ژوئيه 24تا روز  –رسد ) به پايان ميخردادماه 4مه ( 24روز در 

بله ولت جهت مقاداعطاء اختيارات ويژه به  منظوربهاين قانون به پارلمان جهت تصويب، 
  ؛19 –با شيوع بيماري كوويد 

 انعنوبه، اليحه تمديد وضعيت اضطراري در فرانسه 6به شمار آوردن ماده  ب)
 ت بهداشتترين نكته اين اليحه قانوني، با توجه به ارائه اختيارات الزم به وزارجنجالي

  ؛رساني فرديرديابي و آگاهي منظوربهاي اطالعاتي اندازي سامانهاين كشور، جهت راه
ر ينه قرار زماشاره به فعال بودن اين سامانه اطالعاتي به مدت يك سال و قابليت آن د ج)

ز خي اهاي پزشكي و غيرپزشكي افراد مبتال به ويروس كرونا در اختيار بردادن داده
 وروس مقامات و كاركنان بخش بهداشت و درمان فرانسه، جهت مقابله با شيوع اين وي

  آگاه ساختن افراد در تماس نادانسته با مبتاليان؛
ويج تبعيض و اندازي اين سامانه اطالعاتي، از جمله ترها از راهاشاره به نگراني د)

  آميز در ميان مردم جامعه؛رفتارهاي تبعيض
 بااينكهميليوني ماسك در فرانسه براي گشايش قرنطينه:  200همچنين، اشاره به كمبود  ه)

 كنند،مي استفاده عمومي ونقلحمل وسايل   قرار است استفاده از ماسك براي كساني كه از
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هاي شهروندان نوز پاسخ دقيقي به دغدغه، هشوداجباري  ارديبهشت) 22ه (م 11 تاريخ از
، به دليل كمبود، استفاده از ماسك جراحي ازاينپيش .فرانسه در اين رابطه داده نشده است

در همين  .ها اختصاص يافته و فروش آن ممنوع اعالم شده بودفقط به كاركنان بيمارستان
  ؛31اندم گزاف خواندههاي جراحي را براي مردحال، برخي بهاي تعيين شده براي ماسك

  
، 1399 ماهتارديبهش 8انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -4

 هايدر خصوص تعليق دو مأمور پليس فرانسه از خدمت به دليل اظهار كردن توهين
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. نژادپرستانه

ن فرد داد رانسه از خدمت، به دليل مورد اهانت قرارتعليق موقت دو مأمور پليس ف الف)
  ؛با الفاظ نژادپرستانهمتهم به دزدي در يكي از مناطق محروم حومه پاريس، 

است اشاره به اظهارات ديديه اللمان، رئيس اداره پليس پاريس، مبني بر درخو ب)
شهر  اين پليسكريستف كاستنر، وزير كشور فرانسه، از وي جهت تعليق دو تن از مأموران 

شان به تمسخر ها، حاوي تصاوير اقداماز خدمت، به دليل ويدئوي همرسان شده از آن
 يكي از  شهروندان و بدرفتاري با وي؛ 

، به تعقيب جواني ماهارديبهشت 2اشاره به اقدام مأموران پليس، در بامداد صبح يكشنبه  ج)
، مظنون به دزدي از يك كارگاه ريسدر شمال غربي پا 32دنيّسنمحله ِسن  تبار درمصري

مظنون براي فرار از پليس خود را به درون رودخانه ساختماني: گفتني است كه فرد 
  ؛انداخت، اما مأموران او را از آب بيرون آورده و بازداشت كردند

اشاره به استفاده يكي از مأموران پليس در حال بازگشت به خودرو، از واژه فرانسوي  د)
در  – ستا كه لفظي تحقيرآميز و نژادپرستانه براي ناميدن اعراب شمال آفريقا -» بيكو«
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بهتر بود «و استفاده مأمور ديگر از عبارت » يك عرب مثل اين شنا بلد نيست كه«عبارت 
 ؛»شود بستي تا غرقوزنه به پايش مي

درو ون خاشاره به شنيده شدن صداي خنده و صداي ضربه زدن و فرياد يك نفر از درو ه)
  ؛همان متهم بازداشت شده است احتماالًكه  -پليس 

، خبرنگار حاضر در صحنه، به فيلمبرداري مخفيانه از 33اشاره به اقدام طاها بوحفص و)
ها و نشر آن در توئيتر، همچنين واكنش وزارت كشور فرانسه، پس از تمامي اين صحنه

  جنجالي شدن اين ماجرا؛
پاريس، فقيرترين شهر فرانسه است. اين شهر  حومهدر دني سن سنگفتني است كه  ز)

كوچك هفته گذشته صحنه برخورد خشن مأموران پليس با جواناني بود كه مقررات 
 درپيپيهايي كه چند شب قرنطينه را رعايت نكرده و از خانه بيرون آمده بودند، خشونت

ناقضان مقررات قرنطينه آميز با ادامه يافت. بسياري در فرانسه پليس را به برخورد تبعيض
  ؛34كنندهاي فقرنشين متهم ميدر محله

  
، 1399ماه ارديبهشت 7انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.ان.ان، در روز يكشنبه  -5

اتي در در فرانسه و ارتباط آن با شكاف عميق طبق 19 –در خصوص شيوع بيماري كوويد 
         اند از: موارد مهم اين گزارش عبارت. اين كشور

كاف باختگان ويروس كرونا به طبقه كارگر به دليل شاختصاص يافتن بيشترين جان الف)
در مناطق ومير درصدي مرگ 295تا  255عميق طبقاتي در فرانسه، با توجه به رشد 

ه نخست درصدي آن در كل فرانسه، در هفت 61، در قياس با رشد فقيرنشين حاشيه شهرها
  دي؛ماه آوريل سال جاري ميال

                                                            
٣٣  Taha Bouhafs 
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با افزايش  تنهانهساكنان مناطق محروم و پرجمعيت فرانسه  شدنمواجهاشاره به  ب)
به دنبال ، هاي پايتختها در خيابانبلكه با ناآرامي ،كروناويروس ناشي از  وميرمرگ

هاي و درگيريويروس اين  ه پليس در دوران شيوعآميز و نژادپرستانرفتارهاي خشونت
  منيتي؛معترضان و نيروهاي ا

ي هاي وضع شده براي تماماشاره به تأثير منفي اعالم وضعيت قرنطينه، ممنوعيت ج)
مشاغل غيرضروري و همچنين ضرورت دريافت مجوز براي هرگونه عبور و مرور بر 

هاي بزرگي نشين، خانوادهدر مناطق حاشيهساكنان مناطق فقيرنشين فرانسه: گفتني است كه 
برند....اين افراد، صندوقدار، اي به سر ميهاي اجارهتر در خانهبا هشت نفر جمعيت يا بيش

  ؛مند نيستندرهكه از امتياز كار كردن از خانه به يا شاغالني هستندپيك موتوري، پستچي و 
هاي تشخيص هاي ثروتمند فرانسه به آزمايشاشاره به دسترسي ساكنان مرفه بخش د)

هاي سالمندان با مشكل در ها و خانهبيمارستانحال، مواجه بودن ويروس كرونا و درعين
 ها؛زمينه انجام اين آزمايش

آميز رفتارهاي تبعيضهاي اخير در زمينه هاي متعدد انتشار يافته در سالاشاره به گزارش ه)
ها در قليتتر ا، از جمله اقدام آن به مورد هدف قرار دادن بيشو نژادپرستانه پليس فرانسه

  هاي خود؛زرسيموارد ايست و با
درباره رفتارهاي پليس فرانسه ميالدي  2009طبق تحقيقاتي كه در سال گفتني است كه  و)

 7,6برابر سفيدپوستان و اعراب  6 پوستانسياهدر پاريس صورت گرفت، مشخص شد كه 
  ؛35اندبرابر بيش از سفيدپوستان در ايست و بازرسي پليس فرانسه متوقف شده

  
ماه ارديبهشت 4شنبه سوي پايگاه خبري مهاجر نيوز، در روز پنجانتشار گزارش از  -6

جويان در ، در خصوص مشكالت تأمين سرپناه شهروندي براي مهاجران و پناه1399
           ند از:  اارتموارد مهم اين گزارش عب. دوران قرنطينه عمومي، به دليل شيوع ويروس كرونا
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ر ان مهاجران ده فرانسه به متوقف ساختن اسكهاي خيرياقدام برخي از سازمان الف)
 جهتفردي و جمعي  لزوم رعايت تدابير حفاظتيهاي خصوصي، به دليل سرپناه

  ؛به ويروس كرونا ابتالجلوگيري از 
 ه مهاجران دراسكان فوري يا يك شباين اقدام با توقف يافتن  زمانيهماشاره به  ب)

، جويانپناهاجران و جدي براي برخي از مه بروز معضالت درنتيجهو  هاي شهرونديشبكه
  در زمينه تأمين سرپناه؛ جوپناهاز جمله نوجوانان 

 50ناگزير شدن  حالدرعينريه براي تأمين سرپناه و هاي نهادهاي خياشاره به تالش ج)
 هاي نامناسب در شمالو بدون سرپرست به زندگي در سرپناه جوپناهتن از نوجوانان 

  پاريس؛
ره به تأثير معضل كندي اقدامات دستگاه قضايي كشور در زمينه تعيين وضعيت سني اشا د)

 .36ها، با توجه به شيوع ويروس كروناكودكان و نوجوانان مهاجر بر برنامه اسكان دادن آن
 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري مهاجر نيوز. قابل بازيابي در لينك:  36

https://plink.ir/0nnz2 


