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متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
، بر اساس مقاالت، 1399ماه و خردادماه آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در ارديبهشت

نهاد و هاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستبيانيه ها،گزارش
، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١هاي گروهيالمللي و رسانهبين

  به صورت خالصه به شرح زير است:
  

  متحده آمريكا*اياالت
ر ، د1399 خردادماه 6شنبه سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز  -1

نكات قابل . متحدهاياالتپليس توسط بازداشت  به هنگامپوست مرگ مردي سياهخصوص 
  اند از:ذكر اين گزارش عبارت

رگ مينه الف) صدور بيانيه از سوي پليس فدرال آمريكا در خصوص انجام تحقيقات در زم
ازداشت توسط پليس ايالت م بساله، به هنگا 46پوست ، شهروند سياهجورج فلويد

دن سفيدپوست محلي به گذار تشار فيلمي حاوي تصاوير اقدام پليسناز اسوتا، پسمينه
  زانوي خود بر گردن اين مرد و تقالي سخت وي براي نفس كشيدن؛

سوتا، به اخراج چهار همينشهر ايالت  ترينبزرگپوليس، مينيااشاره به اقدام پليس  ب)
، به مريكاماجرا، پس از برانگيخته شدن احساسات بسياري از مردم آمأمور دخيل در اين 

زد كه يمقال فرياد كه در حال ت -دنبال انتشار اين تصاوير و شنيده شدن صداي مرد مقتول 
 ؛ »توانم نفس بكشمنمي«

                                                            
 Officeملل ( دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

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

Rights Watchشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronewsروزنامه نشنال پست ( )؛National Post المللي فرانسهراديو بين)؛ 
)Radio France Internationaleروزنامه اينديپندنت ( )؛Independentتي.آر.تي  –شبكه راديو و تلويزيون تركيه  )؛
)Turkish  Radio  and  Television  Corporation شبكه خبري العالم؛ شبكه خبري سي.بي.اس ()؛CBS  News ؛(

 Theروزنامه گلوب اند ميل ( Globe  and  Mailه ()؛ شبكه خبري الجزيرAljazeera شبكه خبري بي.بي.سي )؛
)BBC.Com) ؛ شبكه خبري دويچه وله(Deutsche  Welleشبكه خبري ان.بي.سي ( )؛NBC  Newsخبرگزاري  )؛

  ).The Guardian) و روزنامه گاردين (Associated Pressاسوشيتدپرس (
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حل در ين مااشاره به اظهارات اداره پليس اين شهر مبني بر حضور يافتن مأموران در  ج)
ها داراي مشخصات مشابه با فرد مظنون به نعالم وقوع جرم فردي، به گمان آپاسخ به ا

 هنگام«در » زشكيپيك حادثه «عنوان وقوع جعل و به شمار آوردن مرگ جورج فلويد به
  ؛»برخورد با پليس

 در سال» يك گارنرار«پوست با مرگ اشاره به شباهت شيوه مرگ اين شهروند سياه د)
شت ي بازدا، پس از اقدام پليس به فشار آوردن بر گلوي او برايوركدر نيوميالدي  2014

توانم نمي«ه ك - وي و تكرار اين جمله از سوي وي به در لحظات پاياني زندگي خود 
 ؛»نفس بكشم

آي) جهت بياشاره به درخواست اداره پليس مينياپوليس از پليس فدرال آمريكا (اف ه)
زمان با عذرخواهي پوست، هماين مرد سياه تحقيق در زمينه نقض حقوق شهروندي

كه به مدت پنج دقيقه  افزودفري پوستان: جيكوب فري، شهردار اين شهر از جامعه سياه
داده و به درخواست كمك او هيچ پوست پايش را بر گلوي آقاي فلويد فشار ميافسر سفيد

  ؛2كرده استتوجهي نمي
چله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در اشاره به صدور بيانيه از سوي ميشل با و)

خردادماه، مبني بر محكوم كردن قتل جورج فلويد، توسط پليس  8شنبه روز پنج
در رابطه با متوقف ساختن كشتار » اقدام جدي«متحده و درخواست جهت انجام اياالت

  ؛٣تبار از سوي پليس اين كشورهاي آفريقاييآمريكايي
ها و اعتراضات در شهرهاي فلويد منجر به بروز برخي ناآرامي گفتني است قتل جورج ز)

ها پاسگاه و مينياپوليس و لس آنجلس براي روزهاي متوالي شده و در جريان اين ناآرامي
برخي از خودروهاي پليس مورد حمله معترضان قرار گرفته است. اين در حالي است كه 

با پليس  خود همكاري پسازاين كه كرداعالم سوتا نيز مينهدانشگاه ايالت  ترينبزرگ
اي براي دانشجويان، سوتا با ارسال نامهرئيس دانشگاه مينه .داد ايالتي را كاهش خواهد

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  2

https://www.bbc.com/persian/world‐52814476 
  بيانيه ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  3

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25910&LangID=E 
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ديگر براي حفاظت امنيت كه اساتيد و كارمندان اين دانشگاه ضمن اعالم اين خبر نوشت 
  ؛٤سوتا كمك نخواهدگرفتدانشگاهي از پليس مينه در مسابقات بين

  
، 1399ماه ارديبهشت 31بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -2

اي براي عنوان بهانهبرداري دولت دانلد ترامپ از شيوع ويروس كرونا، بهدر خصوص بهره
  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. اخراج مهاجران

ن اجرتي ايبرخورداري مأموران مه مان مبتني برمتحده به تمديد فراقدام دولت اياالت الف)
ا، به مريكآكشور از قدرت و اختيار الزم جهت اخراج شتابزده مهاجران مستقر در مرزهاي 

  ؛ 19 –بهانه لزوم ممانعت از شيوع بيماري كوويد 
دولت در  مارس سال جاري ميالدي و اقدام 20يادآور شدن صدور اين فرمان ابتدا در  ب)
آميز در قبال كودكان مهاجر و عنوان دستوركاري خصومتاز سالمت عمومي به گيريبهره

  شان؛هايخانواده
 كارگيري ايناشاره به اقدام پيشاپيش مأموران اداره امور گمركي و حفاظت مرزي به به ج)

متحده اياالت هزار تن از مهاجران و پناهجويان در مرز 20فرمان در راستاي اخراج بيش از 
ن و هاي مارس و آوريل سال جاري، بدون در نظر داشتن عواملي چون سزيك در ماهبا مك

 د شاملكه بنا بر آمار ارائه داده شده از سوي نهادهاي حقوق بشري اين عد –جنسيت 
  شود؛سرپرست ميكودك بي 1000كم دست

 قدام دولتهاي قانوني و اهاي شتابزده بدون انجام فرآينداشاره به صورت گرفتن اخراج د)
ها جهت به سرپرست، بدون فرصت دادن به آنمتحده به بازگرداندن كودكان بياياالت

از اين  جويي خود در اين كشور: اين در حالي است كه بسياريجريان انداختن پرونده پناه
  اند؛استفاده گريختهكودكان از تهديد به مرگ، تجاوز، شكنجه و سوء

                                                            
  هاي:هاي شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينكگزارش 4

 https://plink.ir/Grcvp 
https://plink.ir/L5HHf 
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ست پيشاپيش سرپرمريكا همچنين به اخراج كودكان بياشاره به اقدام مقامات آ ه)
ها به هاي مهاجرتي به جاي پيوند دادن آناستقراريافته در اين كشور، عمدتاً در بازداشتگاه

ها و يا هماهنگي با اعضاء خانواده و بستگان خود، بدون اطالع خانواده و يا وكالي آن
  ؛5مقامات حمايت از كودكان در كشورهاي مبدأ

 

 ماهارديبهشت 29انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز دوشنبه  -3
اثر بحران  بر متحدهاياالتافزايش پديده افسردگي و خودكشي در ، در خصوص 1399

  اند از:         موارد مهم اين گزارش عبارت. كروناشيوع ويروس 
 ده خودكشي و مصرف موادهشدار دانشمندان آمريكايي در خصوص افزايش پدي الف)

 يهاينگران نينو همچ گرانيتماس با د تيمحدود يامدهايپ عنوانبهمخدر در اين كشور، 
  ؛كاياز شهروندان آمر ياريبس يزندگ ايكرونا برويروس  وعياز ش يناش يمال

ر دهاي گذشته، ظرف هفته متحدهاياالتاشاره به ابراز نگراني بسياري از شهروندان  ب)
ن هاي اعمال شده بر ايضعيت مالي، معيشتي و شغلي خود، با توجه به محدوديتخصوص و

 ؛ 19 –گير كوويد كشور از اواسط ماه مارس سال جاري ميالدي، به دليل شيوع بيماري همه

ي به يزان بيكارمشمار بيكاران در اين كشور و رسيدن  تصورغيرقابلاشاره به افزايش  ج)
 درصد در پيش از آغاز اين بحران؛ 3,5ود درصد، از حد 15يكباره به 

 75گ تا ر مراشاره به آمار احتمالي برآورد شده از سوي دانشمندان آمريكايي، مبني ب د)
روي در مصرف الكل و مواد دهزياهاي پيش رو، بر اثر هزار نفر در اين كشور، در سال

  ؛مخدر يا اقدام به خودكشي
ترين عامل اقدام احتمالي افراد اصلي عنوانبهي مالي، هابه شمار آمدن بيكاري و نگراني ه)

عامل بعدي: گفتني است  عنوانبهروابط اجتماعي و با ديگران قطع تماس به خودكشي و 
توان موارد مشابه آن را در ديگر شود و مياين موضوع تنها به آمريكا محدود نميكه 

 ؛كشورها نيز مشاهده كرد
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 5
 https://www.hrw.org/news/2020/05/20/trump‐administration‐uses‐pandemic‐excuse‐
expel‐migrants 
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اء از اعض يكي خود و يا ابتالسياري از شهروندان آمريكايي از اشاره به ابراز نگراني ب و)
  ها بر روح و روان مردم؛و آثار مخرب اين نگراني 19 –خانواده خود به بيماري كوويد 

هاي برخي از اليهبر ثيرات مخرب و منفي برخاسته از بحران كرونا أتاشاره به افزايش  ز)
تبارها در قياس با سفيدپوستان، با توجه و التين 6پوستانسياه ازجمله، اجتماعي در آمريكا

 ها؛به وضعيت مالي و شغلي آن

 78اشاره به افزايش ميزان خشونت خانگي در آمريكا بر اثر بحران كرونا به ميزان  ح)
بر درصد:  44هاي جنسي از كودكان به ميزان استفادهدرصد و همچنين افزايش ميزان سوء

روي ل در سيستم تغذيه شهروندان، افسردگي، منزوي شدن و زيادهتوان اختالاين موارد مي
  ؛7در مصرف مواد مخدر را نيز افزود

  

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 6

پوستان ي بيشتر سياهابتالص ، در خصو1399 ماهبهشتيارد 9شنبه ، در روز سهشبكه خبري الجزيرهانتشار گزارش از سوي *
  جامعه آمريكا به ويروس كرونا، مبني بر:

  ؛19 –به بيماري كوويد  بتالاپوستان آمريكايي بر اثر سياه ريوممرگب ميزان باال بودن نامتناس الف)
رصد از د 30ختصاص يافتن ، مبني بر امتحدهاالتيافته از سوي مراكز كنترل بيماري در هاي ابتدايي انتشار يااشاره به داده ب)

  ن؛درصد از جمعيت آ 13تشكيل دادن تنها  رغمبهپوستان اين كشور، به ويروس كرونا به جامعه سياه مبتالبيماران 
ز بسياري ا ادي دراشاره به باالتر بودن اين آمار بر اساس برآوردهاي محلي، با توجه به محسوب نشدن گزينه هويت نژ ج)

ه ب 19 –ناشي از بيماري كوويد  ريوممرگصد از ميزان در 56در ايالت لوئيزيانا  مثالعنوانبههاي آماري فدرال: بررسي
دهد و در ايالت صد از جمعيت اين ايالت را تشكيل ميدر 32اين گروه نژادي تنها  كهيدرحاليابد، پوستان اختصاص ميسياه

  پوست هستند؛درصد از جمعيت ايالت مزبور سياه 13,8تنها  كهيدرحالرسد، درصد مي 40ميشيگان اين آمار به 
  : ازجملهويروس كرونا،  پوستان بر اثراسب سياهو مرگ بيشتر و نامتن ابتالاشاره به داليل  د)
سازي مواد دهعمومي و آما ونقلحمل ازجملهتلزم حضور در محل كار، پوستان در مشاغل كوچك و مساشتغال بيشتر سياه - 

  غذايي؛
  هاي درماني؛اشتغال در مشاغل فاقد امتيازاتي چون، مرخصي استعالجي و يا بيمه -
ه از ت واقع شدن و مورد غفلدر مناطق فقيرنشي بهااجارهدرآمد پايين و تنها كافي براي تأمين پرداخت اشتغال در مشاغل با  -

  سوي مقامات محلي؛
  هاي قلبي و چاقي؛بت، بيمارياي، همچون آسم، دياهاي مزمن زمينهتبار به بيماريهاي آفريقاييبيشتر آمريكايي ابتال -
  هاي نژادپرستانه.سازيها و الگوسياست پوستان در معرضقرار داشتن سياه -

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 7
 https://plink.ir/xfLz0 
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، در 1399 ماهارديبهشت 26بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -4
  گير كرونا، مبني بر:خصوص ضرورت آزاد كردن پناهجويان در دوران شيوع ويروس همه

اجران و سازمان مدافع و فعال در زمينه حقوق بشر، حقوق مه 20نزديك به  اقدام الف)
بان حقوق بشر، به تنظيم فراخواني در راستاي تالش جهت ديده ازجملهحقوق مدني، 

  آزادي مهاجران و پناهجويان زنداني؛
هيه اين گيري از نفوذ حاميان خود، در راستاي تاشاره به اقدام اين نهادها به بهره ب)

تگزاس  يلوانيا،هاي كاليفرنيا، لوئيزيانا، نيو جرزي، پنسفراخوان، خطاب به فرمانداران ايالت
هاي داشتگاهباز و واشنگتن، با توجه به تداوم امتناع مقامات فدرال از آزاد كردن افراد از

ان هاجرمهاجرتي و با هدف درخواست از اداره مهاجرت و امور گمركي جهت آزاد كردن م
ن و ها و همچنين سالمتي كاركناويان محبوس، در راستاي حمايت از سالمتي آنو پناهج

  ؛19 - جوامع اين مراكز در قبال بيماري كوويد 
اشاره به اقدام برخي از اين نهادها در ماه مارس سال جاري ميالدي، به درخواست از  ج)

مهاجرت  ادارههاي هاي ايالتي و محلي جهت آزاد كردن افراد محبوس در بازداشتگاهدولت
و  پرخطرپذير در شرايط و امور گمركي و البته تداوم اقدام اين نهاد به حبس افراد آسيب

 به ويروس كرونا؛ مبتالاز زندانيان و كاركنان  برخوردارهاي حتي در بازداشتگاه

اشاره به برآوردهاي انجام شده از سوي كارشناسان بخش بهداشت و درمان مبني بر  د)
 –ها، به بيماري كوويد درصد زندانيان محبوس در اين بازداشتگاه 100تا  72 ابتال احتمال

روزه، در صورت عدم اقدام عاجل اداره مهاجرت و امور گمركي  90در مدت زمان  19
نفر  5تنها  ابتالبه كاهش تعداد مهاجران زنداني تحت نظر خود و در شرايط  متحدهاياالت

اين ويروس: اين در حالي است كه يكي از اين مهاجران در  يا بيشتر از اين افراد به
  است؛ دادهازدستبازداشتگاهي در كاليفرنيا پيشاپيش جان خود را به اين دليل 

ها جهت اتخاذ اقدامات الزم و ايستادگي در اشاره به درخواست از فرمانداران اين ايالت ه)
با توجه به سوابق نهاد مزبور در  برابر اداره مهاجرت و امور گمركي در اقدامي جمعي،
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هاي پزشكي، چه در زمان شيوع ويروس كرونا و چه پيش كارياستفاده و اهمالزمينه سوء
  ؛8از آن

  
ماه ارديبهشت 25شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز پنج -5

 به عربستان سعودي.هاي پيشرفته شكمتحده به فروش مو، در خصوص اقدام اياالت1399
     اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت

ت صدور مجوز از سوي وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) براي شركت بوئينگ جه الف)
 ينموشك كروز هوا به زم 650نوسازي سيستم دفاع موشكي عربستان سعودي با فروش 

ه اين كشور به ب - اي يانهجهز به فناوري هدايت رام -   SLAM‐ER پيشرفته موسوم به
  ؛ميليون دالر 972يك ميليارد و ارزش 

 9ضدكشتي هارپون موشك 400همچنين موظف شدن كمپاني بوئينگ به توليد بيش از  ب)
 ؛ميليون دالر 660نزديك به براي ارتش عربستان در قراردادي ديگر، به ارزش 

ط به ها و تجهيزات مربواشاره به موظف شدن اين شركت به توليد و تحويل موشك ج)
  دي؛ميال 2028و  2026ها تا پايان سال آن
منع خاطرنشان كردن طرح مصوب نمايندگان كنگره آمريكا در سال گذشته، مبني بر  د)

به دليل  به عربستان سعودي و امارات متحده عربي نظاميو تجهيزات  تسليحاتفروش 
و ماجراي قتل جمال  خونين يمننگراني از برافروخته شدن بيشتر آتش جنگ داخلي و 

جمهوري آمريكا، آن را به كه دانلد ترامپ، رئيس –نگار منتقد سعودي خاشقچي، روزنامه
و نيز آسيب وارد آمدن به تضعيف قدرت رقابت تسليحاتي آمريكا در جهان دليل احتمال 

  ؛10روابط اين كشور با متحدان خود، وتو كرد

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 8

https://www.hrw.org/news/2020/05/15/us‐free‐detained‐asylum‐seekers‐pandemic 
9 Harpoon 

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 10
 https://plink.ir/SgZVn 
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خردادماه،  8شنبه وز پنج، در رالمللي فرانسهگزارش راديو بيناين در حالي است به  ه)
بكة شرنماي با انتشار مطلبي در تا ،آمريكادموكرات كنگره منندز، سناتور  رابرت (باب)
 به هاي جديديسالح مجدداً  دارد قصد آمريكا جمهوريرئيس كه نوشت ان.ان.خبري سي
نوشته  رجي سناي آمريكا در اين مقالهعضو كميسيون امور خا .بفروشد سعودي عربستان

 مدمح« اختيار در زن در تالش است مجددًا هزاران بمب نقطه اكنونهماست كه كاخ سفيد 
 اين جزئيات« كه است افزوده منندز. بگذارد »آمريكا، جمهوريرئيس دوست سلمان،  بن

 جنگ به دادن نپايا خواستار كه گويدمي عربستان كهدرحالي نشدهاعالم هنوز قرارداد
  ؛».است يمن در خود خوردة ستشك و خشن

  
 ماهشتارديبه 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري ان.بي.سي، در روز چهارشنبه  -6

 موارد مهم اين. پوست توسط پليس آمريكا، در خصوص به قتل رسيدن يك زن سياه1399
      اند از:     گزارش عبارت

 3، توسط 11ساله، به نام بريونا تيلر 26پوست ك زن سياهبه قتل رساندن به خطاي ي الف)
ويل ايالت كنتاكي، به هنگام جستجو براي يافتن يك مأمور پليس آمريكا در شهر لوئي

  مظنون؛
 رانساشاره به اظهارات پليس ايالت كنتاكي پس از وقوع حادثه و در جريان كنف ب)

و به  عنوان پليسخود از پشت در به خبري، مبني بر اقدام مأموران پليس به اعالم حضور
ا توسل ها به وارد شدن به خانه بصدا درآوردن چندين باره زنگ در، سپس ناگزير شدن آن

  شان با شليك گلوله؛شدنبه زور و در دست داشتن حكم تفتيش و مواجه
م پوست، مبني بر بروز اين حادثه به هنگااشاره به دعاوي خانواده اين زن جوان سياه ج)

حضور او در اتاق خواب خود، تالش پليس براي يافتن مظنوني ديگر در ناحيه ديگري از 
مأمور پليس به ورود به خانه بدون به صدا درآوردن زنگ و اعالم حضور  3شهر، اقدام 

خود، اقدام همسر اين زن جوان به تماس با پليس، با تصور ورود افراد جنايتكار به خانه و 

                                                            
1 1 Breonna Taylor 
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طبق ها: گفتني است كه آن سويبهص تيراندازي همسر مقتول ادعاي پليس در خصو
 ؛ادعاي خانواده اين دختر جوان، همسر وي براي اسلحه خود مجوز داشته است

س دام پلير اقباشاره به طرح دعوي ارائه شده از سوي خانواده اين زن به دادگاه، مبني  د)
گيري دست ن هشت باره مقتول وبه شليك كوركورانه به اطراف خود، مورد اصابت قرار داد

  همسر وي؛
كشتاري « عنوانبهپوست از سوي وكيل وي، به شمار آمدن قتل اين زن جوان سياه ه)

  ؛12»غيرمنطقي
  
ماه ارديبهشت 23شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -7

 رفتن يهوديان، به نقل از اتحاديه ضد افترا، در خصوص مورد هدف قرار گ1399
هم نكات م. دهه گذشته 4ميالدي، بيش از هرسال ديگري طي  2019متحده در سال اياالت

   اين گزارش عبارت است از:
 –يان گروه حامي حقوق مدني يهود  –انتشار گزارش از سوي اتحاديه ضد افترا  الف)

 61، شامل ريكاميالدي در آم 2019فقره رويداد يهودستيزانه در سال  2107مبني بر وقوع 
آمار از  باالترين –مورد خرابكاري  919مورد آزار و اذيت و  1127مورد حمله فيزيكي، 

دي در درص 12ميالدي و نمايانگر افزايش  1979زمان آغاز فعاليت اين گروه در سال 
 ؛2018قياس با سال 

ن دانست طنهاد، مبني بر مرتباين  مديرعاملت، جاناتان گرينبالاشاره به اظهارات  ب)
ر كم بافزايش اين آمارها با عادي شدن كاربرد الفاظ و عبارات ضديهودي، سياست حا

 19 –هاي اجتماعي: اين در حالي است كه شيوع بيماري كوويد جامعه و عملكرد رسانه
  ست؛اهاي توطئه ضديهوديت افزوده نيز به تئوري

                                                            
  گزارش شبكه خبري ان.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://www.nbcnews.com/news/us‐news/black‐woman‐shot‐killed‐after‐kentucky‐police‐
entered‐her‐home‐n1205651 
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ميالدي،  2019ل هودستيزانه در سادر مورد رويدادهاي ي ضد افترااتحاديه  آماراشاره به  ج)
ستن به وقوع پيو -مورد حمله منجر به مرگ  3شامل  –قرباني  95منجر به بر جاي ماندن 

ها در منطقه بروكلين: گفتني است كه مورد آن 25نيمي از اين حمالت در نيويورك و 
سال ر امبدر ماه دس ،روزه 8اي هشت مورد از وقايع گزارش شده در بروكلين در بازه

دگي هايي صورت گرفته كه بسياري از يهوديان ارتدكس در آن زنو بيشتر در محلهگذشته 
 ؛كنندمي
 2018درصد افزايش در قياس با سال  19مورد حادثه خرابكاري با  919اشاره به وقوع  د)

  ؛201913 هاي يهودستيزانه در سالآزار و اذيتدرصدي  6ميالدي و افزايش 
  
، 1399 ماهارديبهشت 20از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز شنبه انتشار گزارش  -8

ه گيري در مورد قطعناميأربه ممانعت به عمل آوردن از  متحدهاياالتدر خصوص اقدام 
نكات . ايوع ويروس كرون، در راستاي مقابله با بحران شها در جهانپايان دادن به خشونت

   مهم گزارش به شرح زير است:
صويب ت گذشته، جهتاز دو ماه  ،آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد تالش الف)

قتي به بس و پايان دادن مواعالم آتش منظوربه، اين قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل
  در جهان؛ها خشونت

ود از يت خاقدام آمريكا در لحظات پاياني تصويب قطعنامه مزبور به دريغ نمودن حما ب)
 ي در متنبر ادعاي اقدام دولت چين به ممانعت از اصالح برخي موارد پيشنهاديهآن، با تك

امه در توصيف سازمان زبان به كار گرفته شده در قطعنهمچنين  نويس قطعنامه وپيش
يوع شبر سر  جنگ لفظي ميان آمريكا و چين ها: به گفته برخي از ديپلماتجهاني بهداشت
 ؛بست موجود در تصويب اين قطعنامه استندليل اصلي ب 19 – بيماري كوويد

متحده مبني بر اقدام آن به وتوي اين قطعنامه در هاي پيشتر اياالتاشاره به تهديد ج)
و تهديد پيشاپيش چين در مورد  اشاره آشكار و مستقيم به سازمان بهداشت جهانيصورت 

                                                            
  نك: گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لي 13

https://apnews.com/0fd16d9e1c7370f97df40be2f47d07f7 
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كه البته چين  –آن وتوي قطعنامه در صورت عدم ذكر نام سازمان بهداشت جهاني در متن 
  ؛نهايت پذيرفت كه نام اين سازمان به طور مستقيم در قطعنامه نيايددر 
ي بر متحده جهت بررسي متن اوليه قطعنامه در شورا مبتناشاره به درخواست اياالت د)

 گير كرونا؛هاي جهاني جهت مقابله با ويروس همهدر همكاري» شفافيت«ضرورت اعمال 

روزه  90توقف«ن قطعنامه خواستار پايان جنگ در مناطق درگيري و ايگفتني است كه  ه)
  يابند؛بها امكان مقابله با بيماري را دولت وسيلهبدين است تامنازعات بوده  »بشردوستانه

جمهوري آمريكا، كمك مالي كشورش به ترامپ، رئيس انلددالزم به يادآوري است كه  و)
اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد را به  ،وردهسازمان جهاني بهداشت را به تعليق درآ

و سرانجام ارتباط متهم كرده  »در مورد گسترش بيماري كاريپنهانسوء مديريت شديد و «
  ؛14المللي قطع كرده استخود را نيز با اين سازمان بين

 

، 1399ماه ارديبهشت 11شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -9
جمهوري دانلد هاي مهاجرتي در دوران رياستدر خصوص افزايش تعداد بازداشتگاه
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. هاترامپ و موارد نقض حقوق بشر در آن

 بان حقوق بشر و مركز ملي عدالت برايهاي مدني آمريكا، ديدهاقدام اتحاديه آزادي الف)
جرتي هاي مهامناطق عاري از عدالت: بازداشتگاه«وان مهاجران به انتشار گزارشي تحت عن

  ؛»جمهوري دانلد ترامپمتحده در دوران رياستاياالت
ين شد اته در اين گزارش، ازجمله چگونگي راشاره به موضوعات موردتوجه قرار گرف ب)

ها، اشتگاهميالدي تاكنون، شرايط ناخوشايند حاكم بر اين بازد 2017ها از سال بازداشتگاه
 –حتي پيش از شيوع بيماري كوويد  –پزشكي  وهاي ناچيز و نامناسب درماني مراقبت

ناطق مان محبوس در و موانع موجود بر سر راه فرآيندهاي حقوقي پيش روي مهاجر – 19
  دوردست؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://www.bbc.com/persian/world‐52597788 
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 5ز هاي كمي و كيفي حاصل از بازديد ااشاره به تشكيل يافتن اين گزارش از داده ج)
تن از  120پي و آريزونا و مصاحبه با سيسيمركز بازداشت مهاجران در لوئيزيانا، مي

طالعات: آمده بر اساس قانون آزادي ادستشدگان، بررسي اسناد دولتي و اسناد بهبازداشت
 –يماري كوويد ببازداشتگاه مورد نظر موارد ابتال به  5بازداشتگاه از  3گفتني است كه در 

 مشاهده شده است؛ 19

  هاي اين گزارش، ازجمله:ترين يافتهاشاره به مهم د)
ي بخش ها و ميلياردها دالر سود حاصل از آن براانفجار ماشين بازگشايي بازداشتگاه -

متحده افتتاح شده بازداشتگاه جديد در اياالت 40ميالدي تاكنون،  2017خصوصي: از سال 
  كه سود ميلياردي حاصل از آن عمدتاً در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است؛

 حبس مهاجران و پناهجويان در شرايط غيرانساني و وضعيت ناگوار دسترسي به -
ميالدي  2017رونا: از سال كحتي پيش از شيوع ويروس  –هاي پزشكي و درماني مراقبت

هاي اداره مهاجرت و امور گمركي و يا اندكي سال محبوس در بازداشتگاهبزرگ 39تاكنون، 
  اند؛ها جان باختهپس از آزادي از اين بازداشتگاه

ها، با توجه به انزواي فقدان راهي براي آزادي مهاجران و پناهجويان از اين بازداشتگاه -
  .15و خدمات حقوقي ها به نهادهاي مشاورهدم دسترسي آنكامل اين مراكز و ع

  
  *كانادا

وز رانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  -1
، در خصوص ضرورت اقدام دولت كانادا به استرداد 1399ماه ارديبهشت 31چهارشنبه 
 نكات مهم گزارش. هي در سوريهده در اردوگاشسرپرست، نگاه داشته ساله بي 5دختربچه 

   به شرح زير است:

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 15

https://www.hrw.org/news/2020/04/30/us‐new‐report‐shines‐spotlight‐abuses‐and‐growth‐
immigrant‐detention‐under‐trump 
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درخواست شماري از كارشناسان سازمان ملل از دولت كانادا جهت حصول اطمينان  الف)
كه در شرايطي غيرانساني در  –سرپرست ساله بي 5از آزادي اضطراري و استرداد دختر 

 ؛ استداشته شده ، در شمال شرقي سوريه، نگاه 16اردوگاه انباشته از جمعيت الهول

رج از ر خاتأكيد بر تعهد كانادا جهت مداخله در راستاي حفظ منافع شهروندان خود د ب)
قه و حويژه به هنگام وجود ادله منطقي در زمينه مورد نقض قرار گرفتن حقوق كشور، به
  ويژه در شرايط مرگ والدين؛هاي ويژه از كودكان، بهها و ضرورت ارائه مراقبتمطلق آن

شور كسرپرست به تأكيد بر ضرورت اقدام عاجل دولت كانادا به استرداد اين كودك بي )ج
 و 19 –گير كوويد ويژه با توجه به شيوع بيماري همهو پيوند دادن وي به بستگان خود، به

  پذيري كودكان؛آسيب
 مظنون به –هاي دريافتي در زمينه كشته شدن والدين اين كودك اشاره به گزارش د)
ميالدي و سپس انتقال اين كودك به  2019اي در سال در حمله –ابستگي به داعش و

هزار  40جوي ديگر، شامل بيش از هزار پناه 70اردوگاه الهول سوريه، به همراه حدود 
 كودك؛

مله ويژه براي كودكان، ازجاشاره به شرايط غيرانساني جاري در اين اردوگاه، به ه)
ب آهاي اوليه، مواد غذايي كافي، سرپناه مناسب، مراقبت محروميت از آزادي، فقدان

و  هاي پزشكي و تحصيل و قرار داشتن در معرض آزارآشاميدني سالم، بهداشت، مراقبت
  استفاده؛اذيت، خشونت و سوء

ع عنوان قرباني، قرار دادن منافچنيني، بهتأكيد بر ضرورت به شمار آوردن كودكان اين و)
 شان؛هاي والدينشان به دليل رفتارها يا وابستگيعدم مجازات ها در اولويت وآن

هاي ويژه بر اساس كنوانسيون حقوق خاطرنشان كردن برخورداري كودكان از حمايت ز)
ها به مراقبت و حمايت، همچنين ضرورت حصول اطمينان كودك و نياز اضطراري آن

ه منزلت و حقوق انساني و دولت كانادا از برخورداري كودك از انسانيت و احترام ب
  استرداد امن وي به افراد خانواده و بستگان خود در كانادا؛

                                                            
1 6 Al‐Hol 
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گفتني است كه دولت كانادا در اين رابطه با كارشناسان سازمان ملل در ارتباط بوده  ح)
  ؛17است
 

، 1399 ماهارديبهشت 26انتشار گزارش از سوي روزنامه گلوب اند ميل، در روز جمعه  -2
 وزير كانادا، جهت لغورخواست حاميان حقوق بشر از جاستين تردو، نخستدر خصوص د

ربستان صادرات سالح به ع منظوربهتصميم خود در زمينه از سرگيري صدور مجوز 
        نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . سعودي

سفام به الملل و آكعفو بين سازمان ازجملههاي حقوق بشري، اقدام ائتالفي از گروه الف)
ولت وزير كانادا، در راستاي محكوم كردن تصميم دارسال نامه سرگشاده خطاب به نخست

  وي به آغاز مجدد صدور مجوز جهت صادرات تجهيزات نظامي به عربستان سعودي؛
متهم كردن دولت كانادا به عدول از تعهدات خود بر اساس قوانين داخلي و معاهده  ب)

منطقي معيوب در توجيه تغيير سياست خود در قبال  برتكيهجهاني تجارت تسليحاتي، با 
 ؛18يكي از كشورهاي برخوردار از بدترين كارنامه حقوق بشري در جهان

ها و ترين صادرات تسليحاتي كانادا به عربستان از سالحاشاره به مشتمل شدن بزرگ ج)
سوي دولت كانادا ميليارد دالري كه از  14بخشي از يك معامله  –تجهيزات نظامي سبك 

كار (يكي از شعب يك مقاطعه 19و از طريق كمپاني تجهيزات زميني جنرال دايناميكس
  آمريكايي) صورت پذيرفته است؛

، وزير امور خارجه كانادا در 20فيليپه شامپاني –اشاره به صدور بيانيه، از سوي فرانسوآ  د)
دور مجوزهاي صادراتي در ماه آوريل سال جاري، مبني بر تصميم دولت به از سرگيري ص

كه به  –منظور تكميل قرارداد صادراتي خود راستاي كمك به شركت جنرال دايناميكس، به
                                                            

  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  17
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25899&LangID=E 

، ميالدي و پس از به وقوع پيوستن قتل جمال خاشقچي، 2018الزم به يادآوري است كه دولت كانادا در پاييز سال  18
م جهت يب مجوزهاي الزنگار منتقد سعودي، همچنين در ميانه اقدام عربستان به تشديد آتش جنگ در يمن، تصوروزنامه

عالم نمود كه ا 19 –گير كوويد صادرات سالح به اين كشور را متوقف ساخت، اما در ماه گذشته و در ميانه شيوع بيماري همه
  كرده و صادرات سالح به رياض را از سر خواهد گرفت.  نظرصرف بارهنيدرااز تصميم خود 

1 9 General Dynamics Land Systems 
2 0 François‐Philippe Champagne 
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گيري ناشي از همچنين با توجه به نتيجه –ادعاي وي نيمي از آن به ثمر رسيده بود 
ها از اين برداري سعوديدر بهره» خطر واقعي«هاي داخلي مبني بر عدم وجود ارزيابي

هاي نظامي تسليحات در راستاي نقض جدي حقوق بشر و حتي تأكيد بر نقش اين فناوري
الملل و ديگر نهادهاي حقوق اي كه عفو بينادله –اي در برقراري صلح و امنيت منطقه

و نماد رياكاري دولت كانادا خوانده و آن را متناقض » آورحيرت«و » ضعيف«بشري آن را 
  مان ملل در رابطه با وضعيت يمن به شمار آوردند؛با گزارش سال گذشته ساز

ا ليحاتي بزماني صدور اين مجوزهاي تستأكيد بر انكار وزير خارجه كانادا در زمينه هم ه)
ميان  ستهه وقوع پيوشيوع ويروس كرونا و نابساماني بهاي نفت، بخشي به دليل مناقشه ب

  مسكو و رياض؛
آوريل اعالم نمود كه اقدام به تشكيل هيات گفتني است كه دولت كانادا در ماه  و)

اي از كارشناسان در راستاي تحكيم روند تأييد مجوزهاي صادراتي تسليحاتي و مشاوره
  ؛21المللي براي فروش تسليحات خواهد كردهمچنين تالش جهت ايجاد رژيم بازرسي بين

 

، 1399ماه ارديبهشت 23شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
 . ااناددر خصوص مورد تهديد و ارعاب قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر منتقد چين در ك

   نكات محوري اين گزارش عبارتند از:
آزار و اذيت و ارعاب «الملل به انتشار گزارشي تحت عنوان اقدام سازمان عفو بين الف) 

ها و ، در خصوص بررسي»22هاي حقوق بشري چين در كانادافعاالن حوزه دغدغه
اي از مجموعه - 23تحقيقات انجام شده از سوي ائتالف كانادايي حقوق بشر در چين

هاي جامعه مدني مستقر در كانادا و برخوردار از تمركز ويژه بر رعايت حقوق بشر سازمان

                                                            
  گزارش روزنامه گلوب اند ميل. قابل بازيابي در لينك: 21

 https://www.theglobeandmail.com/politics/article‐human‐rights‐advocates‐urge‐trudeau‐
to‐reverse‐decision‐on‐resuming/ 
2 2  Harassment  &  Intimidation  of  Individuals  in  Canada  Working  on  China‐related  Human 
Rights Concerns 
2 3 Canadian Coalition on Human Rights in China 
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مبني بر منجر شدن واكنش ناكافي اتاوا در  -در سياست خارجي اين كشور در قبال چين 
  ها؛ قبال طرفداران پكن به جسارت يافتن بيشتر آن

 ،آزار و اذيت عاب،الن اين حوزه در كانادا با تهديد، اراشاره به مواجه بودن فزاينده فعا ب)
  ر چين؛هاي جدي حقوق بشري دشان در زمينه دغدغههايبه دليل هشدار

ه اشاره به درخواست اين ائتالف از مقامات كانادا جهت پرداختن اضطراري ب ج)
هاي توهينهاي سايبري، تهديد به مرگ، كننده، ازجمله ارعابرويدادهاي به شدت نگران

كه بسياري از  –خواهان آميز در قبال تظاهرات دموكراسينژادپرستانه و اعتراضات خشونت
 ها، مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط با كنشگران دولتي چين است؛آن

هاي چنيني در خوابگاهوقوع پيوستن روند جديدي از بروز حوادث ايناشاره به به د)
  كانادا؛ هاي سراسردانشجويي و دبيرستان

الملل در كانادا، مبني زبان عفو بين، دبيركل شاخه انگليسي24اشاره به اظهارات الكس نِو ه)
دار و عنوان بخشي از كارزاري سابقهكننده، بهبر به شمار آوردن اين روند به شدت نگران

هاي جدي حقوق سيستماتيك، در راستاي خاموش كردن مباحثات عمومي در زمينه نگراني
  اي از مرزهاي آن نيز فراتر رفته است؛كه به طور فزاينده –ي در چين بشر
 ر زياديشما واشاره به آگاهي مقامات كانادا، ازجمله دولت فدرال، نهادهاي اطالعاتي  و)

 ها در دنبالهاي متمادي و ناكارآمدي آناز نهادهاي مجري قانون از اين تحوالت براي سال
  ضي؛كردن و نشان دادن واكنش مقت

  ه به مقامات كانادا، ازجمله:هاي ارائه شداشاره به توصيه ز)
هاي عنوان خط مقدم تماس براي افراد و گروهدولتي بهضرورت ايجاد مركزي درون -

ري در هاي حقوق بشمواجه با آزار و اذيت و ارعاب در رابطه با كنشگري در زمينه دغدغه
  چين؛

ار رد آزسطوح باال حاكميت در چين در زمينه مواضرورت حفظ تعامالت ديپلماتيك با  -
  و اذيت و ارعاب؛

                                                            
2 4 Alex Neve 
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ادن دضرورت ارزيابي متداوم روابط اقتصادي و تجاري با چين و در اولويت قرار  -
  هاي حقوق بشري در روابط دوجانبه؛دغدغه

قوق حها در راستاي ابراز نگراني در زمينه موارد نقض ضرورت همكاري با ديگر دولت -
 ر چين؛بشر د

 ر درضرورت اقدام دولت كانادا به تأكيد بر مخالفت خود با موارد نقض حقوق بش -
 مبادالت معمول ديپلماتيك؛

ر دها و حوادث به وقوع پيوسته ضرورت انجام تحقيقات مستقل عمومي در زمينه روش -
  هاي آموزشي؛ويژه در بخشاين رابطه در كانادا، به

هاي خارجي پنهاني در كشورهاي ديگر و تالش ه با مداخلهضرورت بررسي قوانين مقابل -
  ؛25ها در كانادابراي اجرايي كردن آن

 

، 1399ماه ارديبهشت 23شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه نشنال پست، در روز سه -4
دعايي اارد در خصوص اقدام يك زنداني به ارائه دادخواست عليه دولت فدرال در زمينه مو

زارش به گنكات مهم اين . در كانادا 19 –بشر در دوران شيوع بيماري كوويد نقض حقوق 
      شرح زير است:

 اجرا ل درحاكي بودن اين دادخواست از ناكارآمدي قابل مالحظه ادعايي دولت فدرا الف)
  ها در ميانه شيوع ويروس كرونا؛ها و بازداشتگاهگذاري فيزيكي در زندانمقررات فاصله

، محكوم به حبس ابد به دليل 26ه ارائه اين دادخواست از سوي شان جانستوناشاره ب ب)
هاي مدني ازجمله كانون آزادي –ارتكاب به قتل و همچنين چندين سازمان حقوق بشري 

عليه دادستان كل كشور، مبتني بر ادعاي  - 28هاي كاناداو انجمن قوانين زندان 27كانادا

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:الملل. گزارش سازمان عفو بين 25

 https://www.amnesty.ca/news/human‐rights‐defenders‐increasingly‐face‐threats‐
intimidation‐over‐china‐advocacy‐report 
2 6 Sean Johnston 
2 7 Canadian Civil Liberties Association 
2 8 Canadian Prison Law Association 
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گيري و تناقض سالمت زندانيان در دوران اين همهناكارآمدي دولت در زمينه حمايت از 
  ها؛اين امر با حقوق آن

ات ها جهت فراهم آمدن امكان اجراي مقررتأكيد بر ضرورت كاستن از جمعيت زندان ج)
هاي كانادا در آن ناموفق عمل زندان اقدامي كه سازمان –گذاري فيزيكي مناسب فاصله

  رده است؛كرده و يا از انجام آن شانه خالي ك
مله ينه، ازجهاي كانادا، در اين زماشاره به آمار ارائه داده شده از سوي سازمان زندان د)

تن ديگر از  333، مثبت بودن آزمايش 19 –مرگ دو زنداني بر اثر ابتال به بيماري كوويد 
يش هاي كِبِك و بريتيالتتن، عمدتًا مربوط به دو زندان در ا 202زندانيان و بهبود يافتن 

  كلمبيا؛
گفتني است كه دعاوي مطرح شده در اين دادخواست در دادگاه به اثبات نرسيده و  ه)

 .29دادستان كل نيز در اين رابطه توضيحي نداده است
  

  *بريتانيا
، در 1399خردادماه  6شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -1

ن تر از يمص حقوق كودكان، در رتبه پايينخصوص قرار گرفتن بريتانيا در فهرست شاخ
   نكات محوري اين گزارش عبارتند از:. و سودان

بندي گزارش رتبهخردادماه، به انتشار  6شنبه ، در روز سه30اقدام بنياد حقوق كودك الف)
و بر اين اساس قرار گرفتن ايسلند براي دومين سال خود، در زمينه حقوق كودكان  ساالنه

بر اساس اين گزارش، ازآن: متوالي در مقام اول و كشورهاي سوئيس، فنالند و سوئد پس
 ،افغانستان و سيرالئون با بدترين نتايج ازآنپسجمهوري چاد بدترين جايگاه را دارد و 

  اند؛اص دادهرا به خود اختصدوم و سوم انتهاي اين فهرست  هايمقام

                                                            
  گزارش روزنامه نشنال پست. قابل بازيابي در لينك: 29

 https://nationalpost.com/news/canada/canadian‐prisoner‐files‐lawsuit‐over‐safety‐of‐
inmates‐during‐pandemic 
3 0 Kidsrights Foundation 
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صد و  بهرت رداشاره به برخورداري بريتانيا از بدترين تنزل جايگاه و قرار گرفتن آن  ب)
فتار راز  ، با توجه به انتقادات جاريشصت و نهمي پس از سودان، عراق، عربستان و يمن

ن كشور، گرد و تأثير ناخوشايند راهبرد ضد تروريسم اياين كشور با كودكان كولي و دوره
  بر كودكان مسلمان؛» پيشگيري«وسوم به م

ليل د، به از مسير اصلياشاره به منحرف شدن يك دهه پيشرفت براي كودكان جهان  ج)
ن هاي خانگي در جرياتعليق برنامه واكسيناسيون، بسته شدن مدارس و افزايش خشونت

  ؛كرونادر زمان شيوع ويروس قرنطينه وضع مقررات 
 ، در تدوينبه ديدگاه و نظرات كودكانماتيك دولت اشاره به عدم توجه سيست د)

هاي ها در خصوص فقدان كمكها، همچنين اشاره به نگرانيهاي مؤثر بر آنسياست
اير متخصصان مددكاران اجتماعي، قضات و ستوجهي حقوقي براي كودكان، به هنگام بي

 ؛ هاحقوقي خانواده فرآيندهايدر  ،هابه آن

، رئيس بنياد حقوق كودكان، مبني بر تأثير دهشتبار 31مارك دوالرتاشاره به اظهارات  ه)
گيري ويروس كرونا بر رعايت حقوق كودكان در سراسر جهان: اين در حالي است كه همه

كشورها بودجه كافي براي حفاظت از حقوق كودكان پيش از وقوع اين بحران نيز 
كشورهاي برخوردار از رتبه . گفتني است كه عامل مهم ديگر در اختصاص نداده بودند

ترين مراتب پايين در اين گزارش، اعمال تبعيض عليه كودكان است كه موجب درج پايين
آنكه شود، حالمي )169) و انگليس (168)، نيوزيلند (135استراليا (براي كشورهايي چون، 

 يابد؛اختصاص مي )17) و تونس (8تايلند (ها به كشورهاي باالترين رتبه

 ناهجويان وپبا ، به دليل رفتار نامناسب 135به  19اره به نزول رتبه استراليا از اش و)
موزش و ثير اين عامل بر حقوق آو تأ آميز با جوانان بوميكودكان مهاجر و رفتار تبعيض

 ها؛درمان آن

اشاره به تأثير اصالحات رفاهي اخير بر افتادن كودكان بيشتر در ورطه فقر در كشور  ز)
دي، چون انگليس، همچنين ابراز نگراني در خصوص كودكان محبوس در ثروتمن

                                                            
3 1 Marc Dullaert 
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ها با خانواده و جهان خارج، به دليل شيوع ويروس ها، با توجه به عدم ارتباط آندارالتأديب
 كرونا؛

ها ولتاقدامات صورت گرفته از سوي دابراز نگراني در خصوص تأثيرات غيرمستقيم  ح)
  بر كودكان در سراسر جهان؛ 19 – دكوويبيماري براي كاهش گسترش 

ها ميليارد كودك اثر گذاشته و آن 1,5كشور بر  188تعطيلي مدارس در گفتني است كه  ط)
  ؛32و بارداري قرار داده است كودك همسريرا در معرض خطر كار اجباري، 

  
ر ، د1399شنبه اول خردادماه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -2

. »تروريسم«هاي حقوق بشري از قانون جديد دولت در رابطه با خصوص انتقاد گروه
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است

 تانيا درهاي جامعه مدني از تغييرات جديد اعمال شده از سوي دولت بريانتقاد گروه الف)
دود هاي نامححدوديت، مبتني بر فراهم آوردن امكان اعمال م»تروريسم«رابطه با قانون 

  هاي تروريستي و نه محكوم به آن؛عليه افراد مظنون به انجام فعاليت
نون ي قااشاره به كاهش يافتن مدارك و شواهد مورد نياز براي مأموران، جهت اجرا ب)

 31هارشنبه كه در روز چ -» پيشگيري از تروريسم و تدابير بازجويي«موسوم به 
  ساله در اين زمينه؛ 2هاي ه مظنونان و لغو محدوديتيعل -ماه مطرح شد ارديبهشت

م براي الز اشاره به برخي از مفاد اين قانون پيشنهادي، ازجمله، فراهم آمدن امكان ج)
هاي منع عبور و مرور و استفاده از ين ساعت، تعيمظنونانجايي ها جهت تحديد جابهدادگاه
هاي حداقلي فزايش مدت زمان محكوميتهاي الكترونيكي براي مدت نامحدود، ايابمكان

شان به و آزادي مشروط مهاجمان پرخطر تا پايان عمر، همچنين امكان بازگردانده شدن
  زندان؛

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 32

 https://www.theguardian.com/global‐development/2020/may/26/uk‐behind‐yemen‐and‐
sudan‐on‐global‐index‐of‐childrens‐rights‐report‐finds 
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نيادين بفتن اشاره به اظهارات فعاالن مدني و حقوق بشر مبني بر مورد تهديد قرار گر د)
 عدالت بر اساس اين قانون پيشنهادي؛ 

 28ن خان ويژه پس از اقدام عثمابر ضرورت اجراي اين قانون، به اشاره به تأكيد دولت ه)
ا بيگر ساله به حمله و كشتن دو تن از شهروندان بريتانيايي و مجروح كردن شماري د

از  ي پسوچاقو، در نزديكي پل لندن در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي: گفتني است كه 
گذاري در ساختمان بورس و اي بمبساله خود به جرم توطئه بر 6محكوميت  گذراندن

ن از زندا هاي الكترونيكياوراق بهادار لندن با گذاردن تعهد و به شرط به تن كردن ردياب
  آزاد شده بود؛

ر تي خود دبرداري بوريس جانسون از اين حادثه در دوران كارهاي انتخابااشاره به بهره و)
رائم ها در زمينه جميزان محكوميت ماه دسامبر سال گذشته ميالدي، در راستاي افزايش

 درآمد؛ اجراكه از ماه آوريل سال جاري به  –تروريستي 

د ود افراامحدناشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي دولت بريتانيا جهت زنداني كردن  ز)
ها در حبس خانگي، همچنين از ميان رفتن مفروض احتمال مظنون و قرار دادن آن

  تهام، مدرك و سند؛د نظر، تنها بر اساس ظن و گمان و نه اگناهي افراد موربي
زماني آن با اشاره به ابراز نگراني در خصوص زمان ارائه اين اليحه از سوي دولت، هم ح)

شيوع ويروس كرونا و عدم فعاليت كامل پارلمان در اين دوران و در نتيجه عدم توانايي 
  ؛33ار دادن جامع اليحه مزبوراين نهاد در زمينه مورد مداقه و موشكافي قر

  
، 1399ماه ارديبهشت 24بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -3

در خصوص ضرورت به فراموشي نسپردن ديگر معضالت حقوق بشري، به دليل تالش 
         اند از:  تموارد مهم اين گزارش عبار. در بريتانيا 19 –براي تقابل با بيماري كوويد 

                                                            
  بكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:گزارش ش 33

 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/latest‐uk‐terrorism‐legislation‐criticised‐rights‐
groups‐200520230447991.html 
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به  ترسيير شيوع ويروس كرونا بر معيارهاي حقوق بشري، همچون، دساشاره به تأث الف)
به  ترامآموزش و تحصيل، حمايت از كاركنان نظام بهداشتي و درماني و مددكاران و اح

 قوانين صويبتحريم خصوصي به هنگام رديابي بيماري، با توجه به اقدام دولت بريتانيا به 
هاي اجتماعي، ازجمله در هاي مراقبتدر حوزهاضطراري دربردارنده قدرت اجرايي بيشتر 

ها در زمينه هاي ذهني و رواني، همچنين نگرانيمورد حبس افراد مبتال به معلوليت
ات هاي خانگي، طبقناكارآمدي دولت در زمينه رسيدگي به سالمندان، قربانيان خشونت

  ها در اين ميان؛خانمانمحروم جامعه و بي
وويد هاي پيشين دولت بر رو به وخامت نهادن شيوع بيماري كتاشاره به تأثير سياس ب)

 ي يك دهه سياست رياضت اقتصادي و كاهش شديداجرادر بريتانيا، ازجمله  19 –
آميز مهاجرتي، عدم تأمين مسكن امن، اعمال هاي خصومتخدمات عمومي، اتخاذ سياست

  هاي اجتماعي و فقدان عدالت؛نابرابري
وق آتي ناشي از اقدام احتمالي دولت جهت تضعيف موازين حقاشاره به مخاطره  ج)

رو بشري، بر اساس قوانين برگزيت و يا تضعيف قوانين داخلي حقوق بشري و ازاين
وردن آها، جامعه مدني و دادگاه به مسئول به شمار ضرورت اقدام عاجل پارلمان، رسانه

  بشر؛ و تأثير آن بر حقوقدولت بريتانيا در قبال واكنش آن به شيوع ويروس كرونا 
ديگر، چنانچه دولت از توانايي و امكانات الزم جهت فراهم آوردن سرپناه عبارتبه د)

هاي خانگي، همچنين هاي امن براي قربانيان خشونتخانمان و خانهبراي صدها فرد بي
تأمين مواد غذايي براي كودكان طبقات محروم، در دوران شيوع اين ويروس برخوردار 

  ؛ 34ازاين دوران نيز به خدمات خود تداوم بخشدتواند پسست، ميا
 

ماه شتارديبه 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -4
بان برابري بريتانيا از انجام تحقيقات در زمينه نظر كردن ديده، در خصوص صرف1399

           از:    اندن گزارش عبارتموارد مهم اي. كار اين كشورپديده اسالم هراسي در حزب محافظه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 34

 https://www.hrw.org/news/2020/05/13/its‐not‐just‐covid‐19‐threatens‐uks‐human‐rights 
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هاي مسلمان و ضد نژادپرستي از تصميم كميسيون برابري و حقوق انتقاد گروه الف)
ها در زمينه ادعاي وجود اسالم هراسي در حزب ، مبني بر متوقف ساختن پژوهش35بشر

 كار؛حزب محافظه –حاكم اين كشور 

مان دن زسيون برابري و حقوق بشر، مبني بر مناسب نبواشاره به سخنان سخنگوي كمي ب)
كار در خصوص حال براي آغاز اين تحقيقات با توجه به اظهارات اعضاء حزب محافظه

  ن؛احتمال منجر شدن اين تحقيقات به اعتراضات عليه تبعيض در قبال ضد مسلمانا
 هراسانه متعصبانه ومكار به پنهان كردن رويدادهاي اسالاشاره به اقدام حزب محافظه ج)

 رويكردها در قبال مسلمانان؛  گونهاينسر باز زدن از پذيرش وجود 

مورد اتهام  300اي از به ارائه پرونده 36اشاره به اقدام شوراي مسلمانان بريتانيا د)
به كميسيون برابري و حقوق هراسانه عليه اعضاء شاخص پارلمان و مشاوران خاص، اسالم
ميالدي،  2016كار در سال ، از سياستمداران محافظه37ش زك گلداسميتتال ازجمله، بشر

مسلمان و » گرايانافراط«براي مرتبط ساختن صادق خان، شهردار لندن از حزب كارگر، با 
ميالدي، به انتشار  2019كار، در سال يا اقدام برخي از اعضاء و سياستمداران حزب محافظه

 مجازي؛ هاياظهارات ضدمسلمانانه در شبكه

دن ر آورمبني بر، به شما روزنامه گارديناشاره به تحقيق انجام پذيرفته از سوي  ه)
» يدشمنان داخل«و » بربرها«مثابه كار، بههها عضو سابق و فعلي محافظمسلمانان از سوي ده

كار اين افراد ها جهت تعطيل كردن مساجد: گفتني است كه حزب محافظهو درخواست آن
  كند؛را تعليق و تأكيد نمود كه تحقيقاتي را در اين زمينه آغاز مي

اشاره به در عوض اقدام كميسيون برابري و حقوق بشر به تحقيق در زمينه دعاوي  و)
شدن آن به ابزاري و تبديل -حزب مخالف حزب حاكم  –ودستيزي در حزب كارگر يه

  ؛38كارانسياسي براي محافظه

                                                            
3 5 Equality and Human Rights Commission (EHRC)  
3 6 Muslim Council of Britain (MCB) 
3 7 Zac Goldsmith 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:  38
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، 1399ماه ارديبهشت 20انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز شنبه  -5
در خصوص انتقادها از عملكرد دولت بريتانيا در مقابله با شيوع ويروس كرونا و منجر 

موارد مهم اين گزارش . تباهات دولت به مرگ بسياري از شهروندان اين كشورشدن اش
     اند از:      عبارت
ومير در كشور برخوردار از باالترين ميزان مرگ«اختصاص يافتن عنوان ناخوشايند  الف)
كم تا حدي به دليل عملكرد نامناسب دولت اين كشور در اين زمينه به بريتانيا، دست» اروپا

و ناگزير به بستري شدن در  19 –وزير مبتال به بيماري كوويد تنها كشور داراي نخستو 
  هاي ويژه؛بخش مراقبت

رساني، انجام اشاره به افزايش ميزان انتقادها از راهبردها و عملكرد دولت، در زمينه اطالع ب)
 زمان؛گيري در اين رابطه، با گذشت آزمايش، تأمين تجهيزات پزشكي و سرعت تصميم

، ابتدااشاره به خطاي مقامات بهداشتي بريتانيا، در زمينه برخورد با ويروس كرونا  ج)
اي تحديد مرحله 4گذاردن راهبرد  اجراعنوان بيماري آنفوالنزاي فصلي شديد و به به

گيري، تحقيق درباره آن و سرانجام تسكين بيماري، جهت سرايت، به تأخير انداختن همه
هاي الزم در وزير به اعمال محدوديتذا عدم تمايل دولت و شخص نخستتقابل با آن، ل

  اين زمينه، به داليل اقتصادي و اجتماعي؛
، مبتني بر ابتال »اي يا جمعيايمني گله«بر راهكار اشاره به اشتباه دولت در زمينه تكيه د)

ر توقف اين منظودرصد مردم به ويروس كرونا و يافتن ايمني در قبال آن به 60بيش از 
 ازجملههاي علمي، سازيمدل گيري، به جاي استفاده از راهبرد قرنطينه عمومي: اماهمه

ميليون نفر و  50 ابتالمدل تيم دانشگاه امپريال كالج لندن، نشان داد كه چنين كاري به 
  ؛انجامدمرگ صدها هزار نفر مي

اقدام آن به در پيش گرفتن تدابير  كار،اشاره به انكار تالش دولت به استفاده از اين راه ه)
ديگر كشورهاي اروپايي در اين زمينه و سرانجام رضايت دادن بوريس جانسون به اعمال 

 هاي جدي و درخواست از مردم براي ماندن در خانه؛محدوديت

                                                                                                                                                            
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/uk‐watchdog‐drops‐plan‐probe‐conservative‐
party‐islamophobia‐200513115755940.html 
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هاي زمايشآبود اشاره به عدم موفقيت بريتانيا در تحديد و تقابل با بيماري به دليل كم و)
ا از قريباً تنهتاز شروع سرايت،  پسها در بريتانيا تا هفتهته در اين رابطه: صورت گرف

اد شد؛ و دولت از افرافرادي كه در بيمارستان بستري شده بودند، آزمايش گرفته مي
  ؛دخواست كه يك يا دو هفته خود را در خانه قرنطينه كننمشكوك به داشتن كرونا مي

، دستكش، روپوش، ماسك مخصوصظتي شخصي، نظير اشاره به كمبود تجهيزات محاف ز)
اني و بهداشتي در ميان كاركنان نظام درم دستنيازااقالمي ها و محافظ شفاف چشم

ظام ن كاركنانصد نفر از  بيش از تاكنون ها به اين امر:بريتانيا و اعتراضات مكرر آن
  ؛اندبه كرونا جان باخته ابتالبهداشتي بريتانيا به دليل 

هاي اصلي هاي اخير، به يكي از كانونهاي سالمندان، در هفتهشدن خانهاره به تبديلاش ح)
ين ا ارتش ازمان با تمركز دولت بر همكاري بشيوع و تلفات ناشي از كرونا در بريتانيا، هم

 ها؛كشور جهت تأمين تجهيزات ضروري بيمارستان

و  هكشورهاي ديگر اروپا بيشتر شددر بريتانيا از  وميرمرگآمار رسمي گفتني است كه  ط)
در چنين شرايطي است كه  .شودچند صد نفر ديگر به اين آمار اضافه مي روزانه نيز
ها ، در برداشتن محدوديتاماكن عمومي اند دولت پس از تأخير در تعطيلينگران بسياري

 .39تواند مرگبار باشداي كه ميعجله كند؛ عجله
  

  *فرانسه
، 1399شنبه اول خردادماه ز سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنجانتشار گزارش ا -1

. كروندر خصوص تظاهرات كاركنان بخش بهداشت و درمان فرانسه عليه دولت امانوئل م
         اند از:   موارد مهم اين گزارش عبارت

ابر ربدر ، روز پنجشنبه ، دركاركنان بخش بهداشت و درمان فرانسهاقدام شماري از  الف)
  ؛عليه دولت اين كشور ، به تظاهراتپاريس يهامارستانييكي از ب

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 39

 https://www.bbc.com/persian/world‐52595264 
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اختصاص منابع مالي اهرات جهت كنندگان در اين تظاشاره به درخواست شركت ب)
و  هداشتبكاركنان بخش : گفتني است كه ها و نيز افزايش حقوق خودبيشتر به بيمارستان

خش بتوجهي دولت به اين نا به بيها پيش از شيوع ويروس كرودرمان فرانسه از ماه
  ؛كردنداعتراض مي

وي س، از هاي كاركنان بخش بهداشت و درمانخواستهاشاره به ناديده گرفته شدن  ج)
اعالم آن  حالرعيندو  19 –گير كوويد دولت امانوئل مكرون پيش از شيوع بيماري همه

 ران با ميانگينرستاسازي حقوق پپس از شيوع ويروس كرونا، مبني بر ضرورت همسان
 درآمد اين اقشار در ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا؛

، تجهيزات پزشكي در جريان شيوع ويروس كرونابه شمار آمدن كمبود ماسك و  د)
  ؛40شنبه در پاريسيكي ديگر از داليل برگزاري تظاهرات روز پنج عنوانبه
  
، در 1399 ماهارديبهشت 26معه جز بان حقوق بشر، در روانتشار گزارش از سوي ديده -2

هاي ها و جريمهخصوص ضرورت اقدام پليس فرانسه به پايان دادن به بازرسي
      اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. آميزتبعيض
ه، به دولت فرانس امه سرگشادهنالمللي به ارسال سازمان محلي، ملي و بين 24اقدام  الف)

هاي اضطراري و ملموس در راستاي پايان دادن به مبني بر ضرورت برداشتن گام
  آميز؛ هاي تبعيضبازرسي

 24ر نبيهي و د، به اتخاذ تدابير ت2020مارس سال  17اشاره به اقدام دولت فرانسه، در  ب)
گيري ويروس كرونا، مبتني بر مارس، به اعالم وضعيت اضطراري، در واكنش به همه

 146يورو ( 135ناگزير ساختن افراد جامعه به احترام گذاردن به اين مقررات و يا پرداخت 
ها به كردن آن جريمه براي نخستين بار و در صورت تكرار تخطي، محكوم عنوانبهدالر) 

  دالر)؛ 4065يورويي ( 750پرداخت جريمه ماه حبس و  6تحمل 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 40

 https://per.euronews.com/2020/05/22/protesters‐in‐paris‐called‐for‐more‐resources‐for‐
the‐public‐hospital‐service 
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هاي اجتماعي مبني بر هاي انتشار يافته در شبكههاي دريافتي و ويدئواشاره به گزارش ج)
آميز و حتي در برخي مواقع همراه با بار و تبعيضآميز، خشونتهاي توهينبازرسي
  هاي نژادپرستانه مأموران پليس، از آغاز وضعيت قرنطينه؛توهين

هاي گروهي، مبني بر تمركز اشاره به آمارهاي رسمي و اطالعات انتشار يافته در رسانه د)
ي تدابير قرنطينه بر مناطق كارگري و فقيرنشين شهر، اجراهاي پليس در راستاي بازرسي

همچون  - نژادي و در برخي مناطق  –هاي قومي عمدتًا برخوردار از شمار بااليي از اقليت
ها در آن سه ، در حومه پاريس و فقيرترين شهر فرانسه، كه جريمه41نيمنطقه ِسن سَن دِ

  برابر ميزان جاري در سطح ملي است؛
آميز مأموران پليس در قبال هاي تبعيضها از رفتارحاكي بودن آمارها و گزارش ه)

ها و تعيين ميزان نامتناسبي از جريمه عليه شهروندان، بر اساس مكان زندگي آن
 محروم به لحاظ اجتماعي و اقتصادي؛ هايخانواده

آميز پليس در فرانسه و انتقاد آميز و تبعيضاشاره به سابقه داشتن رفتارهاي توهين و)
نژادي  –هاي قومي ها و نهادهاي مستقل از تمركز مأموران پليس بر ويژگيمتداوم سازمان

ويژه به - تانه همراه است كه در برخي مواقع با تعابير نژادپرس –ها در دوران بازرسي هويت
  ؛42پوست و عرب در مناطق فقيرنشين اين كشوردر قبال مردان جوان سياه

                                                            
4 1 Seine‐Saint‐Denis 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 42
دو مأمور پليس  ، در خصوص تعليق1399 ماهبهشتيارد 8، در روز دوشنبه شبكه خبري يورونيوزانتشار گزارش از سوي *

  نژادپرستانه، مبني بر: هايفرانسه از خدمت به دليل اظهار كردن توهين
ز مناطق ر يكي اددادن فرد متهم به دزدي تعليق موقت دو مأمور پليس فرانسه از خدمت، به دليل مورد اهانت قرار  الف)

  ؛با الفاظ نژادپرستانهمحروم حومه پاريس، 
وي  رانسه، ازفكشور  اشاره به اظهارات ديديه اللمان، رئيس اداره پليس پاريس، مبني بر درخواست كريستف كاستنر، وزير ب)

شان به قدامها، حاوي تصاوير ارسان شده از آنجهت تعليق دو تن از مأموران پليس اين شهر از خدمت، به دليل ويدئوي هم
 تمسخر يكي از  شهروندان و بدرفتاري با وي؛ 

در  دنيسّنمحله سِن  تبار در، به تعقيب جواني مصريماهبهشتيارد 2اشاره به اقدام مأموران پليس، در بامداد صبح يكشنبه  ج)
 ا به درونريس خود مظنون براي فرار از پل: گفتني است كه فرد ، مظنون به دزدي از يك كارگاه ساختمانيشمال غربي پاريس

  ؛رودخانه انداخت، اما مأموران او را از آب بيرون آورده و بازداشت كردند
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تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان مقامات فرانسه از تبديل نشدن اقدامات نظارتي و  ز)
  ؛43، به موارد نقض حقوق بشر19 –بازرسي پليس در مقابله با بيماري كوويد 

  
 و شبكه خبري -راديو و تلويزيون تركيه  –شبكه تي.آر.تي  انتشار گزارش از سوي -3

جمهوري ، در خصوص واكنش شديد رئيس1399 ماهارديبهشت 26العالم، در روز جمعه 
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. سنگال به تصميم دولت فرانسه

ها به زهوايي فرانسه در از سرگيري پروا جانبه خطوطاقدام يكمحكوم كردن  الف)
ر، جمهور اين كشوسنگال، از نيمه ماه آينده ميالدي، از سوي مكي سال، رئيسپايتخت 

  ره؛مستعم عنوانبهضمن تصريح تداوم به شمار آمدن كشورهاي آفريقايي از جانب فرانسه 
ن جمهور سنگال بر اتخاذ اين تصميم از سوي خطوط هوايي فرانسه بدوتأكيد رئيس ب)

 27وئن (ژ 16اين كشور، مبني بر از سرگيري پروازها به داكار از رايزني با مقامات 
» دهمل انجام شعتحميل « عنوانبه)، و قلمداد كردن اين سياست از سوي فرانسه خردادماه
 بر سنگال؛

گيري تحقيرآميز فرانسه و به شمار آوردن تأكيد بر حاكي بودن اين اقدام از موضع ج)
مستعمره، ضمن خاطرنشان كردن عدم اتخاذ اقدامي در  نوانعبهمتداوم كشورهاي آفريقايي 

                                                                                                                                                            
رآميز و ه لفظي تحقيك -» بيكو«اشاره به استفاده يكي از مأموران پليس در حال بازگشت به خودرو، از واژه فرانسوي  د)

ز امور ديگر ستفاده مأو ا» يك عرب مثل اين شنا بلد نيست كه«در عبارت  – ستا يدن اعراب شمال آفريقانژادپرستانه براي نام
 ؛»شود بستي تا غرقبهتر بود وزنه به پايش مي«عبارت 

كه احتماًال همان متهم  - اشاره به شنيده شدن صداي خنده و صداي ضربه زدن و فرياد يك نفر از درون خودرو پليس  ه)
  ؛ت شده استبازداش

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

شهر كوچك هفته گذشته صحنه برخورد پاريس، فقيرترين شهر فرانسه است. اين  در حومهدني سن سنگفتني است كه  ز)
هايي كه چند خشن مأموران پليس با جواناني بود كه مقررات قرنطينه را رعايت نكرده و از خانه بيرون آمده بودند، خشونت

 هاي فقرنشينآميز با ناقضان مقررات قرنطينه در محلهادامه يافت. بسياري در فرانسه پليس را به برخورد تبعيض يدرپيشب پ
  د.كننمتهم مي

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 43
 https://www.hrw.org/news/2020/05/15/france‐end‐discriminatory‐police‐checks‐and‐fines 
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المللي با گيري در مورد از سرگيري پروازهاي بيناين رابطه از سوي سنگال و لزوم تصميم
  توجه به سير شيوع ويروس كرونا و

المللي هاي بينپروازكرونا سنگال به علت جلوگيري از شيوع ويروس گفتني است كه  د)
  ؛44بودمتوقف كرده خرداد)  11( هماه مِ  31 روز را تا

  
ماه ارديبهشت 25شنبه المللي فرانسه، در روز پنجانتشار گزارش از سوي راديو بين -4

ان در دور دولت به دادگستري ءشكايت عليه اعضا 60، در خصوص تسليم بيش از 1399
    نكات مهم گزارش به شرح زير است:. شيوع ويروس كرونا

شكايت به  63، دادستان كل فرانسه، مبني بر ارائه فرانسوا مولنزيه از سوي صدور بيان الف)
در  ،منجر به مرگ كارآمديِ  دولت به اتهام نا ءعليه اعضا، »45ديوان دادگستري جمهوري«

فيليپ،  دادوارعمدتاً عليه  - ماهارديبهشت 23شنبه شب تا سه مديريت بحران كرونا
نيز برخي  و دو وزير بهداري پيشين و كنوني ،ويه وِراناَنييس بوزَن و اولي ،وزيرنخست

  ؛دادگستري، كشور و كار رايوز عليه
 ها و اين باردگاهحدود صد شكايت ديگر در همين زمينه، به دا زمانهماشاره به ارائه  ب)

  ؛راسر كشورسنامعلوم در  اشخاصسسات عمومي، مسئوالن اداري و يا ؤها، منهادعليه 
هاي شهروندان عادي، سنديكاها، انجمنامل شدن شاكيان اين شكايات، بر اشاره به ش ج)

كنفدراسيون «سنديكاي زندانبانان وابسته به ، همچنين مردم نهاد و شماري از كادر پزشكي

                                                            
  هاي: راديو و تلويزيون تركيه و شبكه خبري العالم. قابل بازيابي در لينك –زارش شبكه تي.آر.تي گ 44

https://www.trt.net.tr/persian/jhn/2020/05/15/wkhnsh‐shdyd‐ry‐ys‐jmhwr‐sngl‐bh‐tsmym‐
yrfrns‐1417908 
https://plink.ir/9Ao2v 

كه از ده قاضي ارشد تشكيل شده، » هاكميسيون دادخواست«شكايات تسليم شده به ديوان دادگستري جمهوري نخست توسط  45
در م پيگيري صارزيابي كرده و دستور عدرا ناوارد ا ي هر شكايت، يا آنگيرد. اين كميسيون پس از بررسمورد بررسي قرار مي

ظر دهد. دادستان با دريافت نمي را قابل طرح دانسته و براي تحقيق و ايجاد پرونده به دادستان كل ارجاع كند و يا آنمي
ها را براي پيگيري به كميسيون تشكيل پرونده كه داراي وظيفة قاضي تحقيق ، هر يك از شكايت»هاكميسيون دادخواست«
  .كندت، ارسال مياس
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از  و نيز شماري» پزشكي نهاد«نزديك به حزب كمونيست فرانسه، يك » عمومي سنديكاها
  ؛ها و اتهامات خود در اشكال مختلفخرسنديناها به ابراز و اقدام آنزندانيان 

، »رادجان اف اختنبه خطر اند«اشاره به تنظيم شدن اين شكايات عمدتاً با اتهاماتي، مانند  د)
زم يدات الخير در برقراري تمهأت«و يا » عدم كمك به فرد در معرض خطر«، »قتل غيرعمد«

  ؛»گيريهمهبراي مقابله با 
ينه مديريت شكايت در زم 47ي بهداشتي پاريس مبني بر دريافت اشاره به اعالم دادسرا ه)

ا هاي محلي و يتجمعات نمايندگان انجمن«از سوي افراد يا  بحران شيوع ويروس كرونا
هاي نهعليه مدير كل بهداشت فرانسه، شهرداران و يا مديران خا» گذاريمجالس قانون

  ؛سالمندان
با ارجاع به قوانين جزائي فرانسه كه داوري بسياري از حقوقدانان گفتني است كه  و)

ميزان «دربارة تصميمات اتخاذ شده از سوي مقامات و مسئوالن دولتي و خصوصي را به 
پديدة مورد بحث، ميزان اختيارات و امكانات فرد متهم در دورة  ةدانش موجود دربار

، بر اين باورند مشروط ساخته است» بحران بهداشتي و فوريت به كار بستن تمهيدات الزم
  ؛46هاي سياسي شكل گرفته استكه شمار بسياري از شكايات تسليم شده، با انگيزه

  
 ماهشتارديبه 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -5

پنجم از زنان مهاجر آفريقايي با خشونت جنسي پس يك شدنمواجه، در خصوص، 1399
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. از ورود به فرانسه

آخرين  به انتشار - 47ايند –شناسي فرانسه اقدام مؤسسه ملي مطالعات جمعيت الف)
نتايج تحقيق درباره ميزان خشونت عليه زنان مهاجر آفريقايي پس مشتمل بر  خود گزارش

مركز بهداشتي درباره  74اين گزارش ثمره تحقيقات وسيع در : از مهاجرت به فرانسه

                                                            
  المللي فرانسه. قابل بازيابي در لينك: گزارش راديو بين 46

https://plink.ir/7BFxT 
4 7 INED 
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در استان ميالدي،  2013تا  2012 هايسال در ،وضعيت سالمت صدها زن آفريقايي مهاجر
  ؛به مركزيت پاريس است دو فرانسايل 
شونده مبني بر قرار گرفتن پنجم زنان مهاجر آفريقايي مصاحبهاشاره به اظهارات يك )ب
سوم اين يك ابتالو  رود به خاك فرانسهوپس از هاي جنسي ها در معرض خشونتآن

ه نسي عليتواند نتيجه مستقيم اعمال آزار و تجاوز جميكه  –زنان به ويروس اچ.آي.وي 
  ها باشد؛آن
، شونده جهت مهاجرت به فرانسهاليل ارائه شده از سوي زنان مصاحبهاشاره به د ج)

دگي بهتر، درصد به اميد زن 20، خود خانواده ءدرصد به قصد پيوستن به اعضا 46 ازجمله
 4تنها  درصد براي ادامه تحصيل و 13مرگ در كشور مبدا، به دليل تهديد ه درصد ب 18

  ؛درصد به دليل مشكالت پزشكي
اپيش هاي جنسي در فرانسه بر زنان پيشقربانيان خشونت ترينمهمشامل شدن  اشاره به د)

  مورد خشونت قرار گرفته در كشورهاي مبدأ؛
 ن دور ووندااشاره به استقرار بخشي از زنان مورد مطالعه قرار گرفته در خانه خويشا ه)

ر بيشتري از خوابي از سوي شماخانماني و خياباننزديك و تجربه كردن اسكان موقت، بي
ه دوم قرار گرفتن گروه نخست در معرض خشونت جنسي همچون گرو حالدرعينآنان و 

  مورد مطالعه؛
نان، ين زابرشمردن عواملي چون عدم استقالل مالي، فقدان امكان اسكان يافتن براي  و)

دو  ايل ، در استاندسترسي زنان مهاجر به حقوق اساسي و اوليه فقدان امكانناامني و 
 ها؛داليل تحمل خشونت از سوي آن ترينمهم عنوانبهانس، فر

هاي كارت دريافت بهموفق ورود زنان مهاجر در همان بدو  چنانچهسسه ؤبه گفته اين م ز)
تا اين اندازه  آمد،يها از سوي دولت فراهم مو امكان اسكان آنشدند مياقامت شهروندي 

  ؛48ها نبوديمبه بيماري در ميان آن ابتال نتيجه سابقه خشونت جنسي و درشاهد آمار بي

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 48
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 ماهارديبهشت 23شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.اس، در روز سه -6
هاي اسالمي ، در خصوص پافشاري دولت فرانسه بر ممنوعيت استفاده از پوشش1399

   :نكات مهم گزارش به شرح زير است. رغم اجباري شدن استفاده از ماسكصورت، به
اسك ماز  اقدام دولت فرانسه به اجباري كردن استفاده تمامي شهروندان اين كشور الف)

عدم تغيير سياست  حالاينباگير كرونا و در اماكن عمومي، در مقابله با شيوع ويروس همه
هاي اسالمي صورت و اتخاذ برانگيز خود در زمينه ممنوعيت استفاده از پوششمناقشه

  اي خاطيان اين قانون، همچون پرداخت جريمه؛اقدامات تنبيهي بر
بان حقوق بشر، در توئيتر در اين ، مدير اجرايي ديده49اشاره به اظهارات كنث راث ب)

رغم خصوص، مبني بر تداوم يافتن ممنوعيت استفاده از برقع از سوي دولت فرانسه، به
  ؛ياسالم هراساجباري شدن استفاده از ماسك صورت و حاكي بودن آن از 

اي استفاده از ميالدي، به اعالم ممنوعيت بر 2004اشاره به اقدام دولت فرانسه در سال  ج)
طرفي از حجاب و نمادهاي ديگر مذاهب در مدارس دولتي، به دليل ضرورت اعالم بي

ميالدي به  2010سوي نهادهاي دولتي در قبال اعتقادات مذهبي و اقدام اين كشور در سال 
 كه اعتراضات –هاي صورت در اماكن عمومي از پوشش استفادهزمينه اعالم ممنوعيت در 

  شديدي را به همراه داشت؛
كننده اين شور اروپايي تصويبكنخستين  عنوانبهشمار آمدن فرانسه اشاره به به د)

 ژيك،ممنوعيت در سطح ملي و سپس دنبال كردن اين الگو از سوي كشورهاي اتريش، بل
  اي؛هلند، در سطوح ملي يا منطقهبلغارستان، دانمارك و 

ميالدي به اعالم تناقض اين  2018اشاره به اقدام كميته حقوق بشر سازمان ملل در سال  ه)
اعالم ممنوعيت از سوي دولت فرانسه با حق آزادي ديني و مذهبي زنان منجر شدن آن به 

ز دسترسي خود، ممانعت به عمل آمدن ا آمدوشدهايناگزيري احتمالي زنان به تحديد 
  ؛50شاننشد ها به خدمات عمومي و به حاشيه راندهآن

                                                                                                                                                            
 https://per.euronews.com/2020/05/13/one‐in‐five‐refugee‐women‐say‐they‐were‐a‐victim‐
after‐arriving‐in‐france 
4 9 Kenneth Roth 
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، 1399 ماهارديبهشت 21انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز يكشنبه  -7
  ، مبني بر:تهبا تعطيالت آخر هف زمانهممهاجر در كانال مانش  140بازداشت در خصوص 

ساندن خود از سواحل ر تالش جهت رهاي حامل مهاجران دافزايش شمار قايق الف)
مانش:  تن از آنان به هنگام عبور از كانال 140كم فرانسه به بريتانيا و بازداشت دست

 باالترين ركورد ،ماهارديبهشت 19 مهاجر توسط مأموران در روز جمعه 140  بازداشت
  است؛ اخير هايسال در روز يك در تعداد
هاي قايق افزايش رتباطوزير كشور بريتانيا، مبني بر اذعان به ااشاره به اظهارات پريتي پَتِل،  ب)

  نا؛مهاجران در روزهاي اخير با برقراري مقررات قرنطينه به دليل شيوع ويروس كرو
، مبني بر Care4Calais نهاد بشردوستانهگذار مؤسسه مردماشاره به اظهارات بنيان ج)

نگام هخطر انداختن جان خود به يان به بهاز مهاجران و پناهجو توجهيقابلاقدام تعداد 
ن هاي پناهندگااردوگاهجاري در  »وحشتناك شرايط«  به دليلعبور از تنگه كانال مانش، 

  ؛فرانسه
رده و ر فشاشاره به ناگزير بودن مهاجران به زندگي در فضاهاي بسيار كوچك و به طو د)

ابل توجه قنين كاهش يافتن ها، همچآن گذاري اجتماعي برايعدم امكان رعايت فاصله
نه در از زمان اعالم تدابير قرنطي: گفتني است كه هاي ضروري مورد نيازشانميزان كمك

ي مهاجر توسط نيروها 609 كمدستماه مارس ميالدي،  23بريتانيا در 
ي از كل اين رقم بيش از نيم .انديافته انتقال كشور داخل به و شده بازداشت بريتانيا مرزباني

  ؛تنفر بوده اس 987 كمدست كه  است 2020عداد مهاجران بازداشت شده در سال ت
شنبه  شود كه روز جمعه واين آمار البته شامل تعداد دقيق كساني نميگفتني است كه  ه)
ز تاكنون انيا بريتاقصد عبور از كانال را داشتند. وزارت كشور ، ماهارديبهشت 21و  20

  ؛استاعالم آن آمار امتناع كرده 

                                                                                                                                                            
 https://www.cbsnews.com/news/france‐burqa‐ban‐islamic‐face‐coverings‐masks‐
mandatory/  
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هاي ، مقامماهارديبهشت 21 در نخستين ساعات روز شنبهاين در حالي است كه  و)
زن  جنفر را از آب گرفتند. پن 16 و  دندش آگاه مهاجران حامل قايق يك وجود از  فرانسوي

 .51رك منتقل شدنددانك به ها بودند كه همهو يك كودك در ميان آن
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