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 گزارش ۀخالص
 

برای  غذاییجایی برای خوابیدن و  دیگر ند،درا خراب کر] ھ[کمپ کال زمانی کھ سال گذشتھاز 
 زندگی مثل جھنم شده است.خوردن نیست. 

  2017 جون 3 ،ھکال ایتوپیا، از سالھ 29 ،س یعقوب−
 

 آمدند، اکنون از ایریتره یا از سایر کشورھا نیززنان و مردانی کھ در اوایل فقط از سوریھ می
ویژه در فرانسھ مورد استقبال قرار کنند؛ باید در اروپا و بھشان مبارزه میآیند و برای آزادیمی

 کنیم.گیرند. بنابر این، ما نیز سھم خود را در این مبارزه ایفا می
  2017 جوالی 3 یا،ایتال تریستھ، در ،نومکر ایمانوئل جمھوررئیس−

 
 تا 400 ،کالھ منطقھ در فرانسوی مقامات توسط »جنگل« بھ وسومم مھاجران کمپ شدنبستھ از پس ماهنھ  درست

 .برندمی سر بھ فرانسھ شمالی شھر این اطراف در جنگلی مناطق و ھاسرک روی بر مھاجر و جوپناه 500
 

 از شماری وسرپرست  بدون کودک 31بھ شمول  ،یرکو دونک ھکال یممق رمھاج و جوپناه 60مصاحبھ با  برپایھ
و مھاجران،  یانپناھجو یھعل یسپول سویاز  خشونتگزارش  این ؛ساحھ در یتمشغول فعال امداد ھایگروه
کاھش  یدام بھ ظاھراً کرده است کھ  مستندسازیرا  امداد کارمندان اذیت و آزار و امداد توزیع روند سازیمختل
  انجام شده است. منطقھ این در جویانپناه و مھاجران شمار

 
 Compagniesضد شورش فرانسھ ( یسپول ویژهبھ ،ھدر کال یسپول یروھایکھ ن است دریافتھ بشر حقوق دیدبان

républicaines de sécurité, CRS ،(حاالتی در یامھاجران بالغ در ھنگام خواب و  کودکانر روی ب روزهھھم 
 ھاکمپل خواب، ھاییسھک بر منظم، طوربھ پولیس نیچنھم. پاشنداسپری مرچ می آیند،نمی شمار بھ تھدیدیھیچ  کھ
 یاسپر یناز ا احت ،وقاتا یو برخ کنندآنھا را مصادره میاموال یا  پاشیدهمرچ  اسپری ی این پناھجویانھالباس و
کند. ھای بشردوستانھ را مختل میچنین روند توزیع کمکپولیس ھم. کنندمی استفاده نیز آب وغذایی  موادر روی ب

 مھاجران توانایی وعالقھ بھ و محروم  کودکان را از حق دسترسی بھ خدمات مراقبت از کودک یسپول خشونت
  گذارد.نیز تأثیر منفی می پناھندگی درخواست دادن برای

 
برخورد و  یرانسانیغ رفتار ممنوعیت نقض و قدرت از استفادهؤس ،ھکال اطراف و داخل در پولیسچنین اقداماتی 

بھ غذا و آب  یحق دسترس ازموجھ بدون عذر را  مھاجران چنین،از سوی پولیس است و ھممجازات  یا آمیزحقیرت
تنھا در صورت  باید پولیسکھ  کنندمی تصریحدر مورد عملکرد پولیس  المللیینب استاندارد. سازدمی محروم

متوسل بھ زور قانون،  یقو تطب یذمقاصد مشروع تنف یو برا یطشرا متناسب با داری،خویشتن با ھم آن وضرورت 
  شود.

 
پوشی کرده چشم مھاجران و جویانپناه با پولیس بدرفتاریرد مو ی درمتعدد ھایگزارشاز  فرانسھھای کشور مقام
استفاده کرده یا مرچ  اسپریاینکھ پولیس از  ی مبنی برھایگزارش ،ھکال والی معاون برتون، وینسنت. است

 یدبانبھ سازمان د وا شدت رد کرده است.شده است را بھمتوسل  بدون تفکیک بھ زورصورت غیرمستقیم و بھ
 »واقعیت ندارد. کھ شخصی افراد است است، اظھارات ادعاصرفا  ھااین«: ھ استگفت بشرحقوق 
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 بھ مھاجران وبشردوستانھ را از توزیع غذا، آب، پتو و پوشاک ھای گروه محلی ھایقاممم، 2017 ارچم درماه
 و درآورده تعلیق حالت بھ را مقامات این دستورات ،مارچ ماه 22 تاریخ بھ محاکم از یکی جویان ممنوع کردند.پناه

 Défenseur des) حقوق مردم از نھادھای مدافع یکیاست.  تحقیرآمیز و غیرانسانی رفتار عمل، این کھ اندیافتھ
droits)  کردن بدتر در آنھا کھگفتھ است انتقاد قرار داده و  دمور را محلی مقامات رفتارھای ایننیز  فرانسھ در 

 .ھستند سھیم ،ھدرکال مھاجران و جویانپناه برای» غیرانسانی زندگی شرایط«
 ساحھ یک درصرفا برای دو ساعت  بشردوستانھ ھایکمک کھ دادندمی اجازهروزه ھمھ ھامقام جون، ماه تاپایان

ه داد اجازه ھاکشیش از یکی برعالوه،. شوند توزیعبھ مھاجران و پناھجویان  قبلی، مھاجران کمپ نزدیک صنعتی
 توزیع مکرر طوربھھا مقام اما. دشو توزیع ،بھ او مربوطھ کلیسایمحوطھ  در ظھر ھنگام در کمکی مواد کھ بوده

 مسلح نیروھای کھ انددیده مورد یککھ در  گویندمی امداد کارمندان. کردندمی اخالل را بشردوستانھ ھایکمک
بھ زور  ضدشورش پولیس نیروھایکھ  اندکرده مشاھدهمتعددی  موارد در و کرده محاصره را آنھا فرانسھ ژاندارم

 اجتماعی کارمندان دست از زورا توسل بھب را غذایی مواد وبھ کارمندان امداد شده  مھاجرانمانع رسیدن 
 .اندگرفتھ

 
دولت قانون  یراز ؛یرندفلم و عکس بگ ،پولیس رفتار و اعمال این از کھ نداهکرد تالش امداد کارمندان ھرچند
 را آنھا ھایتلیفون وقاتا بعضی پولیس پاسخ، در کھ دنگویمی آنھا. دھدمی آنھا بھای چنین کاری را اجازه فرانسھ

 . اندکرده حذف و بررسی اجازه بدون را آنھا محتوای و کرده قید کوتاھی مدت برای
 

 ظرف در وقاتا بعضید؛ کننمی بررسی را آنھا اسناد مکرر و منظم صورتبھ پولیس کھ گویندمی امداد کارمندان
 پولیس اما ؛است قانونی فرانسھ در ھویت اسناد بررسی. کنندعمل را تکرار می این بار سھ یا دو ساعت چند
 افتادنو بھ تأخیر  شدنمعطل باعث امداد کارمندان ھویت اسناد بررسی ،ھکال در. کند استفادهؤس کار این از تواندمی

 رفتارنحوۀ نتوانند  امداد کارمندان کھ شودمی باعث چنانھم عمل این. است شده بشردوستانھ ھایکمک توزیع زمان
 . باشند داشتھ نظر زیر و کرده مشاھده ،ھاآن شدن پراکنده و مواد توزیع ختم از بعد را مھاجران با پولیس

 
گیرد را پیش می یانسان یکردرویک ه داده است کھ نسبت بھ مسایل مھاجران وعد ،نومکر لئایمانو جھموررئیس

 ،اواداره زیر حکومت  ی،ماه جوال 12 یخبھ تار کند.مراحل درخواست پناھندگی را نیز اصالح میو سیستم طی
 درخواست ھایطرزالعمل و امکانات بھ پناھجویان دسترسیآن، عالم کرد کھ بھ موجب را  ھاییبرنامھ ابتکارات و

نیز فراھم  بدون سرپرست کودکانِ  و پناھجویان برای دیگر ھایحمایت و بودوباش محل ویافتھ  بھبود پناھندگی
 حاضرحال و مھاجران در یانکھ پناھجو است ھاییکامال برخالف رفتارھا و برخورد آیندخوش اقداماین . شودمی

 . کنندمی تجربھ ،ھدر کال عمال
 

 وفورا  یدبا کشورھا ملی و محلی مقاماتفرانسھ،  المللیبین ھایمکلفیت ایفای و تعھدات این اجرای و تحقق برای
 کنند رعایت را المللیبین معیارھای زور و قدرت از استفاده در کھ دھند ھدایت شانیسپول یروھایبھ ن بھ وضوح

 شانصالحیت از آنھا کھ صورتی در وکنند  یخوددار ،سازندمی مختل را کمکی مواد یعزتو کھی اعمال از و
 . کنندآنھا اتخاذ  یھرا عل یمناسب یمبادرت ورزند، اقدامات انظباط یبھ بدرفتار چنانھم یا و کنند استفادهؤس
 

رفع محافظت از پناھندگان را  یھاموانع موجود بر سر راه برنامھفوراً  یدبافرانسھ چنان وزارت امور داخلھ ھم
 یھامراحل درخواستیروند طکند و یا در دفاتر موجود در کالھ، ایجاد  یضعرا یرشپذ جدید دفتر کرده یا
بشردوستانھ در  یھاو گروهدفاتر مربوط تر با ھرچھ عاجل یدوزارت با ین. اکندمھاجران را تسھیل  یپناھندگ
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و مدرک مھاجران بدون  یبرا یمحل بودوباش اضطرار یھو تھ یانجوھمھ پناه یمکان بودوباش براآوری فراھم
 .یدنما یھمکار ھ،گاه در کالبدون پناه

 
 ،کودکانمراقبت از  خدماتسرپرست بھ  بدون کودکانِ  کھ ھندد یناناطم یدبا یو مل یمحل ھایمقام نھایت، در
 . کنند یداپ یدسترس ی،و تعداد کارمندان کاف یتمحالت امن با ظرف شمولبھ
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 هاپیشنهاد
 

  فرانسه حکومت به
بھ نیروھای پولیس وضوح بھ وفوراً مقامات ادارات دیگر و وزارت داخلھ باید  ،شھرداری •

کھ  مھاجرانیر باز استفادۀ اسپری مرچ کھ  کنندو سایر نیروھای پولیس ھدایت ضدشورش 
آمیز بھ مقاصد خشونت و مسالمتھای بدونتوان از راهکھ میھستند شرایطی  اند، یا درخوابیده
  .خودداری کننددست یافت،  شانپذیرتوجیھ

 ،بگذارند کھ براساس آناجرا بھ را محکمھ ماه جون صادره حکم د فوراً بای ھشھرداری کالھای مقام •
و اقداماتی را برای حراست از حقوق پناھجویان و ایجاد شده  توزیع آب، تشناب و شاور محالت

 د. نمھاجران، اتخاذ نمای
تا مھاجرانی کھ میخواھند درخواست پناھندگی ایجاد کند  ھرا در کال یوزارت داخلھ باید دفتر مخصوص  •

کند فراھم دیگر فرانسھ  اماکنھا را بھ ونقل آنیا امکانات حمل ،دنبھ آن دسترسی داشتھ باش بتوانندکنند، 
 . دھند اند، تسلیمشان را بھ دفاتر پناھندگی کھ قبال ایجاد شدهآنھا بتوانند درخواست پناھندگیکھ 

اروپا برای پذیرش مھاجران و  ۀنامھ و حکم اتحادیھای خود را مطابق بخشمکلفیتحکومت فرانسھ باید  •
ھا زیر بررسی است و یا درخواست پناھندگی آنده و ھرچھ زودتر برای پناھجویانی کھ کرایفا  پناھندگان

، محل خانھ برای خود را ندارند کردن توان فراھم بھ دالیلی قصد تحویل درخواست پناھندگی دارند و حاال
محل آوری فراھم درھای غیرحکومتی، ھای امداد و سازمانهحکومت با گروچنان ھم کند. بودوباش فراھم

 ی. چنین محلکند، ھمکاری ھبودوباش اضطراری برای مھاجران بدون اسناد و بدون پناھگاه در کال
 شمال فرانسھ موقعیت داشتھ باشد.  در ستیبای

 ، ازشده شناساییفوراً سرپرست  مھاجر بدونِ  کھ کودکانبدھند  ملی باید اطمینان ت محلی ومقاما •
ھای الزم حقوقی برای این کار از حمایتنیز شان جھت درخواست پناھندگی در فرانسھ آگاه و حقوق

 محالت امن با ظرفیت و تعداد کارمندان کافی، دسترسی پیدا کنند.  چنان بھاین کودکان ھم .شوندیمستفید م
اسناد  توقف، باید بار ھر برای کند، پولیس بایدمی پیشنھاداروپایی  ۀاداره حقوق اساسی اتحادیکھ طوری •

تشویق ھای موجھ از توقفدھی بیشتر حسابھمھ بھ  کند تاپری خانھ یا فرم توقف را فراھم کرده کتبی
ف شده، دالیل قانونی برای یفرد توقنام و سن  باشد:مشخصات این باید حاوی توقف حداقل  یھافرمشوند. 

 است. کردهو نام قطعھ یا ارگان افسر(ان) پولیسی کھ فرد را متوقف  فیاین توقو نتیجھ  توقف، برآیند
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