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آمريكا،  متحدهاياالتدر كشورهاي  حقوق بشرمربوط به موارد نقض گزارش تحوالت  نيا در
ها و اخبار آشكار به ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 تيرماهكانادا، فرانسه و انگليس، در 

 يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمنآمده از سازمادست
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها

  

  آمريكا متحدهاياالت*

نه عدم آگاهي ، در زمي1397 تيرماه 29انتشار گزارش از سوي نشريه نيويوركر، در روز جمعه  -1
ند جديد پيوتدر خصوص ميزان تأثير دادن درخواست پناهندگي بر روند  جوپناهاجر و والدين مه

  ها با فرزندانشان، مبني برآن

ساله) به مدت  2و  16س و جدا شده از فرزندان خود (دختران ااهل هندور جويپناهانتقال  الف)
: احتمال ٢و گمرك آمريكا مهاجرت ادارهيك ماه، از يك بازداشتگاه به زنداني ديگر، توسط مقامات 

  به دليل نقل و انتقال ناگهاني وي؛ متحدهاياالتفرآيند اخراج از  آستانهقرار گرفتن اين فرد در 

به  سامهاجرت و گمرك آمريكا و كاركنان كنسولگري هندور ادارهعدم پاسخگويي مقامات  ب)
  وضعيت وي؛ هاي وكيل اين فرد در خصوص تعيينپرسش

                                                            
 Brookingsمؤسسه بروكينگز (. 1 Institution بان حقوق بشر (ديده)؛Human  Rights  Watch روزنامه اينديپندنت )؛

)Independent) ؛ نشريه نيويوركر(The New  Yorkerبان حقوق بشر (انگليس) ()؛ ديدهHuman  Rights  (UK) ؛ شبكه خبر(
سايت  )؛CNNشبكه خبري سي.ان.ان ()؛ Parliament of the United Kingdom)؛ سايت پارلمان بريتانيا (Aljazeeraالجزيره (

 Canadian)؛ فصلنامه كانادا دايمنشن (The Guardian)؛ روزنامه گاردين (The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –خبري 

Dimension) ؛ راديو سي.بي.سي(CBC Radioالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International ؛ سايت اخبار حقوقي ايرلند(
)Irish Legal News) و شوراي آتالنتيك (Atlantic Council.(  
خواه در خصوص حمايت از ، مصوبه حزب جمهوري1397 رماهيت 27، در روز چهارشنبه مجلس نمايندگان ايالت متحدهگفتني است كه . 2

رات براي منحل رال دموكهاي نمايندگان ليبرغم تمامي تالشرأي منفي و به 35رأي مثبت و  244مهاجرت و گمرك آمريكا را با  اداره
جران مايت از مهاخواه، همتايان دموكرات خود را متهم به حكردن اين نهاد، به تصويب رساند. اين در حالي بودن كه نمايندگان جمهوري

  كردند.مجرمان متخاصم، در مقابل حمايت از مردم آمريكا مي ازجملهغيرقانوني، 
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ها هاي تعيين شده از سوي قضات فدرال دادگاهاالجلمقامات دولت به ضربعدم پايبندي  ج)
  به يكديگر؛ جوپناههاي مهاجر و گو) براي پيوند دادن خانوادهديه، دادگاه سنازجمله(

گشت ابراز نگراني وكال و فعاالن حقوق بشر در خصوص موافقت برخي از والدين با باز د)
جدا شدن  ها با پريشاني و سردرگمي ناشي ازه دليل مواجه شدن آنداوطلبانه به كشورهاي مبدأ، ب

ان، سواد)، توسط برخي از مأمورسواد يا كموالدين بي ويژهبهها (از فرزندانشان و يا گمراه شدن آن
ز هاي ارائه شده اتمامي فرم يها به كودكانشان در صورت امضاتر آنمبني بر پيوند داده شدن سريع

  سوي دولت؛

 مراهياين فرآيند به اخراج بسياري از والدين از خاك آمريكا بدون ه اجرايمنجر شدن  )ه
  فرزندانشان و تداوم داشتن اين روند؛

كننده اداره مهاجرت و گمرك سي توسط اقدامات مرعوباهندور جويپناهفريب نخوردن اين  و)
ش براي تجديد پيوند با با تال زمانهمآمريكا و ادامه دادن به روند درخواست پناهندگي، 

شانس نبودن و موفقيت نيافتن ديگر والدين هاي وكيل خود: امكان باالي خوشفرزندانش، با كمك
در اين مسير و قرار گرفتن بر سر دوراهي تداوم درخواست پناهندگي و يا اخراج شدن  جوپناه

  4؛3داوطلبانه به بهانه مالقات مجدد با فرزندان خود

                                                            
 گزارش نشريه نيويوركر. قابل بازيابي در لينك:. 3

 https://www.newyorker.com/news/news‐desk/immigrant‐parents‐face‐a‐dilemma‐will‐making‐an‐
asylum‐claim‐make‐it‐harder‐to‐reunite‐with‐their‐
kids?mbid=nl_072018%20Daily%20(1)&CNDID=52900695&utm_source=Silverpop&utm_medium=em
ail&utm_campaign=072018%20Daily%20(1)&utm_content=&spMailingID=13917164&spUserID=MjU1
MTQ4OTQ1MDcyS0&spJobID=1441815115&spReportId=MTQ0MTgxNTExNQS2 

هاي اخير از دريافت مزايايي، چون تبار در هفتههاي پيشين: انصراف دادن بسياري از والدين كودكان آمريكاييموارد مشابه در گزارش. 4
  هاي غذايي، به دليل درآمد، و يا كوپنماني دولت براي افراد كمهاي خدمات دربيمه

و يا  متحدهاالتياها از اخراج شدن از كشور و جدا شدن از يكديگر، با توجه به غيرقانوني بودن وضعيت اقامت والدين در هراس آن الف)
  ها؛ حتي به مخاطره افتادن روند درخواست و تأييد اقامت دائم براي آن

هاي درج شده در آن، جهت آگاهي يافتن مقامات از هاي درخواست اين مزايا، با افزايش تعداد پرسشچنين تغيير يافتن فرمهم ب)
  كنندگان اين خدمات؛ وضعيت مهاجرتي دريافت

دينشان كنند كه دست كم وضعيت مهاجرتي يكي از والميليون كودك آمريكايي در اين كشور زندگي مي 10گفتني است كه حدود  ج)
  خدمات دارند؛ گونهنياه بهاي مختلف نياز مبرمي  بودن به بيماريها به دليل مبتالغيرقانوني است و بسياري از آن
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، در خصوص افزايش ميزان 1397 تيرماه 28شنبه خبري سي.ان.ان، در روز پنجگزارش شبكه  -2
آمريكا و انگليس، بر مبناي  متحدهاياالت ازجملهداري مدرن در كشورهاي توسعه يافته، برده

(سازمان حقوق بشري  6تهيه شده توسط بنياد واك فري 5داري جهانگزارش ساالنه شاخص برده
كشور و مصاحبه حضوري با  48، با انجام تحقيقات در 7المللي كاربين جهاني) و به كمك سازمان

  هزار نفر از مردم اين كشورها، مبني بر 70

در ميان  رنفدر آمريكا (يك  نفرهزار  403ميليون برده در سراسر جهان، شامل  40,3وجود  الف)
برابر  12(تقريباً  ر بريتانياهزار برده د 136برابر آمارهاي گذشته در اين زمينه) و  7نفر و  800هر 

  )؛2013هزار در سال  13هزار تا  10آمارهاي گذشته: 

ر زمينه دها و اقدامات به وقوع پيوسته تمامي موقعيت مثابهبه، »داري مدرنبرده«تبيين عبارت  ب)
ه دليل ببرداري و استثمار انسان فاقد توانايي و قدرت الزم براي ترك گفتن شرايط حاضر، بهره

ر انواع داستفاده از قدرت و يا فريبكاري و در نتيجه گرفتار شدن تهديد، خشونت، زورگويي، سوء
ه كار برداري و استثمار جنسي، كار اجباري و واداشتن كودكان ببهره ازجملهداري، مختلف برده

  هاي اجباري؛اجباري و ازدواج

 ند و ديگريا، فرانسه، هلچون، استرال يافته ديگريافزايش ميزان اين معضل در كشورهاي توسعه ج)
ها جهت مبارزه با اين مشكل و در عوض ها و اقدامات آنتمامي تالش رغمبهكشورهاي اروپايي، 
  ؛2016ميليون در سال  8ميليون به  18,4داري در كشوري چون هند از كاهش ميزان برده

ز آمار باال در اين زمينه با توجه همچنين قرار داشتن كره شمالي در صدر كشورهاي برخوردار ا د)
نفر) و پس از  10ميليون نفر از جمعيت اين كشور به كار اجباري (يك نفر از هر  2,6به وادار شدن 

                                                            
٥. Global Slavery Index 
٦. Walk Free Foundation 
٧. International Labor Organization 
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كلي  طوربهآن كشورهايي چون، اريتره، بروندي، جمهوري آفريقاي مركزي و افغانستان و 
  ؛8سركوبگرانههاي كشورهاي داراي حاكميت

، در زمينه تأثير 1397 تيرماه 28شنبه از سوي شوراي آتالنتيك، در روز پنجانتشار گزارش  -3
 اً كشورهاي عمدتاز ترامپ براي ممنوعيت ورود اتباع برخي دانلد اجرايي  تصويب فرمان

گاه عالي دادئال، در ) همچنين كره شمالي و ونزوسوريه، ليبي، ايران، يمن و سومالي(نشين مسلمان
مقيم  يا سفر ايرانيان ، بر ايرانيان مايل به سفر به اين كشور و1397 تيرماه 5شنبه ، در روز سهآمريكا

  آمريكا به ايران، مبني بر

ل ا به دليهاي آمريكپژوهشگران و اساتيد دانشگاه ،دشوار شدن شرايط براي دانشجويان ايراني الف)
الورود شدن ي از ممنوعگراناز سوي اين افراد، بدون ن متحدهاياالتبودن ترك خاك نپذير امكان

واديد رها در بازگشت به آمريكا براي ادامه تحصيل و تحقيقات خود (حتي براي افراد داراي آن
  ورود مكرر)؛

رشد  ا، بهبود رفاه وموقعيت امنيتي آمريك ياين سياست بر ارتقا تأثير بودنبيتأكيد بر  ب)
م، اسال ضديت و خصومت دانلد ترامپ با اقتصادي و يا توسعه فرهنگي اين كشور و ايجاد تفكر

  رغم دعاوي وي در رد اين نظر؛به

ور و ين كشآشكار شدن تأثير منفي اين سياست بر شهروندان ايراني، به دليل پرجمعيت بودن ا ج)
  ؛متحدهالتاياليه عيك از ايرانيان وارد شده به خاك آمريكا، در عمليات تروريستي نداشتن هيچمشاركت

ريستي كننده در حمله تروبه عدم صدور فرمان ممنوعيت ورود شهروندان كشورهاي مشاركت اشاره د)
ن كشورهاي (عربستان سعودي، مصر، امارات متحده عربي و لبنان) و يا شهروندا 2001سپتامبر  11

  ؛مپد ترااز سوي دانل مسئول ديگر عمليات تروريستي در خاك اين كشور (افغانستان و پاكستان)

                                                            
 گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك:. 8

 https://edition.cnn.com/2018/07/19/world/global‐slavery‐index‐2018/�����.��ml?utm _source= 

Fareed % 27s+Global+Briefing&utm_campaign=22126451a0‐EMAIL_CAMPAIGN_ 2018_07_19_07_ 

29����� ������=��������������=0�6�2�93382�-22126451�0-93614517 
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تبار مؤثر در رشد علمي، تحقيقاتي، دانشگاهي، يد بر محروم كردن شهروندان آمريكايي ايرانيتأك ه)
ايرانيان در حال خدمت براي دولت  ويژهبهاقتصادي و اجتماعي آمريكا از حقوق اساسي خود، 

  ؛9متحدهاياالت

رگ بني بر م، م1397 تيرماه 25ر روز دوشنبه دبان حقوق بشر، انتشار گزارش از سوي ديده -4
  هاي مهاجرتي آمريكا، مبني بريكي ديگر از زندانيان محبوس در بازداشتگاه

، ظاهرًا به دليل خفگي ناشي از خودكشي و رسيدن آمار مكزيكي تبارساله  40مرگ مهاجر  الف)
ايالت جورجيا، در مدت زمان حدود يك سال، به  10مرگ زندانيان بازداشتگاه كورسيويك استوارت

 2017از اول ماه اكتبر سال  نفر 8هاي آمريكا به آمار كلي مرگ اين افراد در بازداشتگاهو  نفر 3
  تاكنون؛

به  موقعهبها به عدم ارائه خدمات بهداشتي و درماني الزم و مرتبط بودن علت بسياري از اين مرگ ب)
 8( مكزيكي تبار اندبان حقوق بشر در مورد شرايط مرگ اين شهرونرغم عدم اطالع ديدهزندانيان، به

): استفاده تاكنون 2010مورد از سال  52مورد از  23هاي اخير و مورد به وقوع پيوسته در ماه 15مورد از 
بتال به ن زندانيان مراردادقبه موارد اورژانسي و  موقعبهپزشك، عدم پاسخگويي  عنوانبهاز پرستارها 

  دكشي اين افراد؛رادي و در نتيجه مواجه شدن با خوهاي انفهاي رواني در سلولها و بيماريناتواني

ن موارد قراردادبان حقوق بشر از كنگره آمريكا در خصوص مورد توجه درخواست ديده ج)
مهاجرت و گمرك آمريكا، جهت  ادارهو عدم موافقت با فراهم آوردن بودجه بيشتر براي  ذكرشده

  ؛11پذيرآسيب نجوياپناهزنداني كردن تعداد بيشتري از مهاجران و 

                                                            
 جزي، دانشجوي دكتراي حقوق زنان در ايران و خاورميانه. قابل بازيابي در لينك: –طاهره هاديان . 9

 http://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/travel‐ban‐punishes‐iranian‐scholars‐and‐
undermines‐us‐economy 
١٠ CoreCivic’s Stewart Detention Center 

 بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 11

 https://www.hrw.org/news/2018/07/16/another‐death‐us‐immigration‐detention 
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، در خصوص 1397 تيرماه 22روز جمعه  بان حقوق بشر، درانتشار گزارش از سوي ديده -5
 اجرايهاي جاسوسي در اختيار مظنونان، از سوي نهادهاي هاي مجهز به سيستمن تلفنقرارداد

افراد و از  هاي اينعاليتفن قراردادتحت كنترل و نظارت  منظوربهآمريكا،  متحدهاياالتقانون در 
مندي اين افراد از هايي براي اين نهاد حقوق بشري در خصوص حق بهرهاين رو ايجاد دغدغه

  دي بيان، مبني بر:امنيت و آزا هايي چون، حريم شخصي،مؤلفه

 ريكا، درر آماستفاده و يا تالش براي استفاده از دو روش توسط اداره مبارزه با مواد مخد الف)
  ها:نكارگيري اين تلفبه

ها در ، بدون اطالع و آگاهي آنمظنونانبه اين  12بريهاي بلكفروش پنهاني تلفن ،نخست -
ها در گشودن رمز ها تحت كنترل مقامات اين اداره و توانايي آنخصوص رمزگذاري اين تلفن

 هاي ارسالي و دريافتي؛پيام

هاي همراه، پيش از ي از تلفنكنترل بر روي تعداد مشخص افزارهاي قابل، نصب كردن نرمدوم -
  ها در اختيار مظنونان؛ن آنقرارداد

الي كنندگان احتمپديد آمدن مالحظات حقوق بشري در خصوص تعداد قابل توجهي از استفاده ب)
طلب و يا افراد غيرمظنون ها و فعاالن صلح، خطر قرار گرفتن گروهازجملههاي همراه، اين تلفن

 مينهمقامات دولتي و همچنين نامشخص بودن اقدامات دولت در ز تحت نظارت و كنترل مداوم
  كار مزبور؛گيري از راهحمايت از حقوق اين افراد، در صورت تداوم يافتن بهره

قوانين داخلي آمريكا، در  اجراي، پژوهشگر مباني نظارتي و 13اظهارات سارا سينت. وينسنت ج)
در آمريكا و ديگر كشورهاي جهان از  يت قانونگيري مقامابان حقوق بشر، مبني بر بهرهديده
جويانه و دربردارنده پيامدهاي حقوق بشري، همچنين لزوم افشاشدن هاي تحقيقاتي مداخلهشيوه

پذير در آمريكا و ديگر گونه ابزارهاي آسيبهاي وزارت دادگستري در زمينه توزيع اينسياست
هاي قضايي در خصوص ممانعت ه و دادگاهكشورهاي جهان و ضرورت هوشيار و آگاه بودن كنگر

  استفاده احتمالي مقامات از اين امكانات؛سوء هرگونهبه عمل آوردن از 

                                                            
١٢. BlackBerry 
١٣. Sarah St.Vincent 
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وص ، در خص1397تيرماه  19شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز سه -6
بررسي پرونده آزادي  ايسال، بر 15مدت زمان بهزنداني در زندان نظامي گوانتانامو،  11 داشتننگاه
  اي آمريكا، مبني برهاي منطقهها در دادگاهآن

ه بهاي آمريكا، ترين زنداناين زندانيان بدون تفهيم اتهام در يكي از بدنام داشتننگاهمحبوس  الف)
ه الملل، با توجو حقوق بين متحدهاياالتمدت نامعلوم و مغاير بودن اين اقدامات با قانون اساسي 

  اعتبار شدن ادله حقوقي منتهي به حبس اين افراد در طول زمان؛به بي

، مبني بر درخواست قرار احضار براي اين زندانيان از دادگاه 14اقدام وكالي مركز حقوق اساسي ب)
  ها؛آزادي اين افراد و يا محاكمه آن جهتمنطقه واشنگتن دي.سي، در خصوص صدور حكم 

نيدن شكان ندانيان از مراجع قضايي براي فراهم آوردن امرد درخواست وكالي برخي از اين ز ج)
ها و تاقا، نداشتن مستقيم براي اين افراد، به داليلي چون طوربهمباحثات دادگاه از گوانتانامو 

آميز بودن جداگانه و مخاطره صورتبهاين روندها  هاي كافي براي گوش فرا دادن بهتلفن
  يكديگر براي مدت زمان طوالني؛اين زندانيان در كنار  داشتننگاه

 ،هان اين زندان و اقدامات مقامات آمريكا در اين خصوص توسط دولتقراردادمورد محكوميت  د)
هاي حقوق بشري، از زمان تأسيس آن تاكنون به دليل نامشخص المللي و گروههاي بينسازمان

  16؛15آن هاي مختلف بر زندانيانبودن مدت زمان حبس افراد و اعمال شكنجه

                                                            
١٤. Centre for Constitutional Rights (CCR) 

الزم به يادآوري است كه مقامات آمريكا با توجيه قرار نداشتن اين زندان در خاك آمريكا، زندانيان آن را حائز شرايط الزم براي . 15
 تمامي تالش خود را به كار بست تا اين زندان را تعطيل 2009دانند. باراك اباما در سال هاي قانون اساسي آمريكا نميمندي از حمايتبهره

مان د ترامپ فره دانلكند، اما به دليل مواجه شدن با مشكالت قانوني و عدم حمايت كنگره موفق به اين كار نشد؛ اين در حالي است ك
ن نيز آد ديگر در ن افرااجرايي اباما در اين خصوص را لغو و دستور باز نگاه داشتن اين زندان صادر كرده و حتي از احتمال محبوس كرد

 40دي ال جاري ميالآمريكا، تعداد زندانيان اين زندان تا ماه مه سني است كه مطابق آمارا ارائه شده از سوي وزارت دفاع سخن گفت. گفت
  تن بوده است. 

 گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:. 16

 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/guantanamo‐detainees‐argue‐release‐
washington‐dc‐towfiq‐bihani‐a8440741.html 
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وص ميزان ، در خص1397 تيرماه 18انتشار گزارش از سوي مؤسسه بروكينگز، در روز دوشنبه  -7
كودك جدا شده از والدين خود، در مرزهاي  2000هاي سمي بر بيش از ها و اضطرابتأثير استرس

  ها، مبني بر:رغم اتخاذ برخي اقدامات براي پيوند دادن مجدد آنجنوبي آمريكا، به

هاي سمي وارد شده بر ها و اضطرابهاي روحي و استرسضرورت توجه به ميزان آسيب )الف
نده آيدام بر دهاي مخاطره آميز اين اقاك آمريكا و پديد آمدن پيامها در خآن اين كودكان و والدين

  هاي بسيار هنگفت؛ها در اين محيط و از اين رو، مواجه شدن جامعه با هزينهو زندگي آن

، هاي عاطفي و روحي بر جسم و ذهن كودكانتأثير دائمي اين ضربات و آسيببر م توجه لزو ب)
ر دحتي بر خردساالن و حتي در صورت به خاطر نداشتن تحوالت هراسناك به وقوع پيوسته 

  گذشته؛

 رايطلزوم توجه به عدم وجود تفاوت ميان كودكان و بزرگساالن قرار گرفته در معرض ش ج)
ترس اضطراب و هراس شدن كودكان همچون والدين خود: تأثير اضطراب و اس پراسترس و دچار

رو  ها و تركيبات شيميايي مغز انسان (سمي شدن مغز كودك يا بزرگسال) و از اينبر هورمون
وارونه ور (تحت تأثير قرار گرفتن عملكرد اجتماعي، عاطفي و فكري و حتي سيستم ايمني فرد مزب

  )؛خود ايمنهاي يمني بدن و مبتال شدن به بيماريهاي سيستم اشدن فعاليت

ودكان كدر ايجاد احساسات و عواطف قدرتمند در » وابستگي«ضرورت توجه به نقش بيولوژي  د)
 ها: فعال شدن سيستمو به همان نسبت هراسناك بودن پيامدهاي جدايي از والدين براي آن

 وهاي ناآشنا ، ترس و وحشت، موقعيتوابستگي كودك در زمان قرار گرفتن تحت شرايط بيماري
ه ورت، مواجصها در اين شرايط به قرار گرفتن در كنار والدين خود و در غير اين نامطمئن، نياز آن

  زا؛ايي استرسها و تركيبات شيميهورمون ها با سيلي ازشدن بدن آن
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به لحاظ روحي و  همچنين ضرورت توجه به قرار داشتن والدين اين كودكان در شرايطي مشابه ه)
گونه والدين به كودكان رواني و از اين رو پديد آمدن مخاطرات فراوان در صورت پيوستن اين

  ؛17ديده خودآسيب

بان حقوق بشر، در ، مدير برنامه آمريكا در ديده18هيلري -صدور بيانيه از سوي نيكول آستين -8
دستيار سابق كاخ ساله،  53، قاضي 19، در خصوص انتخاب برت كَوِنا1397 تيرماه 18روز دوشنبه 

و قاضي دادگاه تجديد نظر فدرال در واشنگتن  بوشجورج هوري مسفيد در دوران رياست ج
، مبني بر 20، براي تصدي يك كرسي خالي در ديوان عالي آمريكاتاكنون 2006دي.سي، از سال 

ي ديوان عالي آمريكا به حائز اهميت بودن اين انتخاب با توجه به نقش اساسي آن در تعيين پايبند
گيري زنان در حق تصميم ازجملهشهروندان آمريكايي، از موازين مهم حقوق بشري براي بسياري 

و حق  ترا جنسيتيزمينه سالمت فردي خود، رعايت مساوات براي افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و 
هاي موشكافانه در بررسي هاي نژادپرستانه و تأكيد بر لزوم انجامزندگي در محيطي آزاد از تبعيض

ن وي در زمينه قراردادخصوص سوابق اين قاضي از سوي سناتورهاي كنگره و تحت فشار 
  21.22هاي حقوق بشري مبتني بر تصميمات ديوان عاليضمانت

                                                            
) پژوهشگر ارشد مؤسسه بروكينگر و استاد روانشناسي دانشگاه تمپل. قابل بازيابي در Pasek‐Kathy Hirshپاسك ( –كيتي هرش . 17

 لينك:

 https://www.brookings.edu/blog/future‐development/2018/07/09/���-enormous‐cost‐of‐toxic‐stress‐

repairing‐damage‐to‐refugee‐and‐separated‐children/?utm_campaign= Brookings%20Brief&utm 
_source= hs_email&utm_medium=email&utm_content=64327081 
١٨. Nicole Austin‐Hillery 
١٩. Brett Kavanaugh 

از جمله حق  ،برانگيزمسائل مناقشهرسيدگي به در  توجهينقش قابلهاي اخير ديوان عالي باالترين نهاد قضايي در آمريكا است و در سال. 20
  ايفاء كرده است.نسگرايان يا حق سقط جنين زنان ازدواج همج

آيد ، وي دومين فردي خواهد بود كه توسط ترامپ به عضويت ديوان عالي آمريكا درميكَوِنادر صورت موافقت سناي آمريكا با انتصاب . 21
 ورسچ را به، نيل گخواهان كنگرهبا حمايت جمهوري نيزدهد. ترامپ سال گذشته و اين موضوع ترامپ را در جايگاه فراقانوني قرار مي

ه شوند، نسبت بوب ميكه البته در سناي آمريكا با دو كرسي كمتر اقليت محس ،هاكراتوبا اين حال دم. عضويت اين ديوان درآورده بود
ضوع از ن موند تا اينكگيري و حتي تهديد كردند كه نشست بررسي صالحيت نامزد معرفي شده ترامپ را تحريم مياين انتخاب موضع
  .دستور خارج شود

 بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:بيانيه ديده. 22

 https://www.hrw.org/news/2018/07/09/human‐rights‐watch‐statement‐nomination‐brett‐
kavanaugh‐us‐supreme‐court 
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  كانادا *

، در زمينه 1397 تيرماه 25، در روز دوشنبه 23كانادا دايمنشن فصلنامهانتشار گزارش از سوي  -1
كودكان بومي كشور، بر اساس منطق اشغال استعمارگرانه  ويژهبهگروهي كودكان،  دهيانسازمريشه 

  ها، مبني برسرزمين

 آمريكا و متحدهاياالتچون،  مهاجر بنياني يدر كشورها ضد مهاجرتيتأكيد بر احساسات  الف)
  ها؛رياكاري محض ناشي از اشغال استعمارگرانه سرزمين مثابهبهكانادا، 

كودكان بومي، با ربودن  ويژهبهه به تداوم يافتن سياست تاريخي آزار و اذيت كودكان، اشار ب)
ها در معرض ن آنقراردادها، روزي و پرورشگاهها و وادار كردنشان به حضور در مدارس شبانهآن

زندانيان جنگي: آشكار بودن تأثير اين  منزلهبهكشي فرهنگي و برخورد با اين كودكان نسل
و  24هايي چون منيتوبادر ايالت ويژهبهها بر فروپاشي بنيان خانواده در جوامع بومي كانادا، سياست

  از اين رو گرفتار آمدن درصد بيشتري از اين كودكان در نظام قضايي و كيفري كشور؛

، مبني بر اعمال تبعيض از سوي دولت 2016، در سال 25اشاره به رأي دادگاه حقوق بشر كانادا ج)
در زمينه فراهم آوردن امكانات و خدمات رفاهي براي  ويژهبهور عليه كودكان جوامع بومي، اين كش

  اين دسته از كودكان؛

تأكيد بر تأثير دردآور رويكرد استعمارگرانه در جامعه كانادا بر افزايش ميزان خودكشي در ميان  د)
جامعه و يا جوانان سراسر در ميان جوانان بومي در قياس با ديگر جوانان  ويژهبهنسل جوان، 

  27؛26جهان

                                                            
٢٣. Canadian Dimension 
٢٤. Manitoba 
٢٥. Canadian Human Rights Tribunal 

 احمد موسي، فعال و پژوهشگر حقوق بشر و متخصص در زمينه بوميان و مسائل خاورميانه. قابل بازيابي در لينك:. 26

 https://canadiandimension.com/articles/view/settler‐colonialism‐targets‐youth  
جهت بهبود بخشيدن تعامل خود با  اعضاء شوراي حقوق بشر سازمان ملل از دولت كاناداهاي پيشين: درخواست تحول مرتبط در گزارش.27

 ينقوق بشري اترين موضوع حجامعه بوميان اين كشور، به ويژه زنان و دختران، با توجه به تداوم وجود اين معضل، به منزله اضطراري
 ختران بوميدنان و زكشور، بنا بر اظهارات كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل: لزوم حمايت از فرآيند تحقيق و تفحص ملي در زمينه 

ها تن هاي يكسان براي ميليونرسيده و ناپديدشده و افزايش يافتن زنان بومي زنداني و مجرم، همچنين ضرورت فراهم آوردن فرصتقتلبه
  انادا براي برخورداري از رفاه، موفقيت و پيشرفت؛از شهروندان ك



  11                                                              )    7انگليس ( و بشري آمريكا، كانادا، فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

هاي مدني بريتيش زاديالملل كانادا و انجمن آاز سوي سازمان عفو بين نامه سرگشادهارسال  -2
وزير دفاع اين كشور، در خصوص  ويژهبه، به دولت كانادا، 1397 تيرماه 21شنبه كلمبيا، در روز پنج

و اقدامات مشترك  28لزوم ارائه اطالعات در زمينه ميزان نقش كانادا در عمليات آمريكايي مارتيلو
سوء تحقيقات انجام شده در زمينه  ديگر با اين كشور، با توجه به آشكار شدن نتايج ناخوشايند

  :نيروهاي ساحلي آمريكا با مظنونان به قاچاق مواد مخدر در دريا، مبني بر رفتار

الملل كانادا، در زمينه لزوم مشخص شدن ، دبيركل سازمان عفو بين29اظهارات الكس نو الف)
جهت ممانعت به موضع نيروهاي مسلح اين كشور در قبال تعهدات حقوق بشري و اقدامات الزم 

عمل آوردن از گرفتار شدن احتمالي نيروي دريايي كانادا در موارد نقض حقوق بشر انجام شده 
ها براي : زنجير كردن پاي مجرمان به عرشه كشتي، رها كردن آنمتحدهاياالتتوسط گارد ساحلي 

جرمان از غذا و ها در معرض باران و آفتاب، محروم كردن اين من آنقراردادهاي متمادي و هفته
  آب كافي و وادار كردنشان به خوابيدن بر روي زيراندازهاي الستيكي؛

الملل در زمينه كيفيت و قابل اعتماد بودن غذا و هاي شديد سازمان عفو بينتأكيد بر دغدغه ب)
ا مقامات ها به وكيل مشاور و يه شده در اختيار مجرمان و يا فراهم آوردن دسترسي آنقراردادآب 
  فارت كشور مزبور؛س

اشاره به بيانيه وزارت دفاع كانادا در پاسخ به نامه نهادهاي حقوق بشري، مبني بر اتخاذ تدابير و  ج)
الملل و در جريان گونه عمليات در راستاي قوانين و حقوق بيناقدامات الزم در خصوص انجام اين

نادا از اين عمليات و نحوه گذاردن همتايان آمريكايي در خصوص انتظارات نيروي دريايي كا
 .30برخورد با مظنونان به قاچاق مواد مخدر

 

                                                            
٢٨. Martillo 
٢٩. Alex Neve 

 .سي. قابل بازيابي در لينك:بيگزارش راديو سي.. 30

 https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the‐current‐for‐july‐18-2018-1.4751354/���an‐rights‐groups‐
want‐canada‐to‐respond‐to‐u‐s‐coast‐guard‐s‐alleged‐mistreatment‐of‐drug‐smugglers‐at‐sea‐

1.4751455 
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  انگليس*

مأموران  ، در خصوص استفاده1397 تيرماه 29گزارش شبكه خبري الجزيره، در روز جمعه  -1
ه تي در كمك بمأموران مخفي و مخبران اطالعا منزلهبهقانون در انگليس از كودكان،  اجراي

  برعمليات پليس، مبني 

در  ،1397 تيرماه 21شنبه ، در روز پنجگزارشي جديد از سوي مجلس اعيان انگليسانتشار  الف)
  يتي؛سي و امنر عمليات مخفيانه پليجاسوس و مأمور مخفي د منزلهبهكارگيري كودكان، زمينه به

نويس اليحه جديد دولت براي مرور پيش يس، پس ازلتهيه اين گزارش از سوي پارلمان انگ ب)
تي انساني مخفيانه، منابع اطالعا عنوانبهسال،  18كان زير كارگيري نوجوانان و كودافزايش زمان به

  از يك ماه به چهار ماه؛ 

مل عيين بودن سن اين مأموران و جامه ابراز نگراني برخي از نمايندگان در خصوص پا ج)
زاينده فرات پوشاندن به اين درخواست: امكان قرار گرفتن اين كودكان و نوجوانان در معرض مخاط

  ها؛و تحت تأثير قرار گرفتن سالمت جسمي و رواني آن

 نهادات ارائه شده از سويدر خصوص پيش بان حقوق بشر انگليسديدهابراز نگراني شديد  د)
ت اين عاليفمقامات وزارت كشور و ديگر نهادهاي قانوني و امنيتي و گسترش حيطه زماني و حوزه 

  خبران اطالعاتي، با توجه بهم مثابهبهكودكان، 

ر ب .يطيلزوم اولويت بخشيدن به تحقق منافع، رفاه، آسايش و سالمت كودكان در چنين شرا -
  المللي؛اساس قوانين حقوق بشري داخلي و بين

  مأموران مخفي پليس؛ عنوانبهها كارگيري آنمنافع و رفاه كودكان، در زمان به عدم توجهاشاره  -

 الزامات، مخبران اطالعاتي و مثابهبهوجود تناقض فاحش ميان استفاده از كودكان تأكيد بر  -
هاي دولتي مبني بر ممانعت از هاي سازمانحفاظتي نهادهاي دولتي: لزوم مراجعه به دستورالعمل
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هاي ها در اين فعاليتمداخله دادن بيشتر آن به جايدر معرض جرم و جنايت  ،كودكان نقرارداد
  ؛31پرمخاطره

تن از  5، مبني بر شكايت 1397 تيرماه 27گزارش سايت اخبار حقوقي ايرلند در روز چهارشنبه  -2
، با تكيه بر 32وراث زن خانواده سلطنتي انگليس، از دولت خود به دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا

يا براي ها از سوي نظام حكومتي بريتان، به دليل فاقد صالحيت شمردن آن33كمپين حقوق دختران
شركت در انتخابات مجلس اعيان پارلمان اين كشور، با توجه به ارجحيت داشتن وراث پسر بر 

ناپذير بودن انتقال القاب سلطنتي (همچون لرد يا دوك و...) به وراث زن و از اين رو دختر و امكان
  اين مجلس: هاي سطح با زنان به لحاظ جايگاه خانوادگي، بر تمامي كرسيتكيه زدن مردان، هم

بني مر اروپا، گيري اين شاكيان از منافات داشتن اين قانون با قوانين كنوانسيون حقوق بشبهره الف)
هاي جنسيتي و همچنين ضرورت رعايت حق بر شركت آزادانه در بر لزوم رفع تمامي تبعيض

  انتخابات؛

و تأكيد بر  ن مساوات و عضويت جنسيتي در مجلس اعيان انگليسقراردادمورد پرسش  ب)
  سازي دموكراتيك اين ساختار؛ضرورت مدرن

هاي انگليس، به دليل ممنوعيت حكميت و صدور ناپذير بودن طرح اين دعوا در دادگاهامكان ج)
 ؛34ها در مورد امور حقوقي فرآيندهاي پارلمانيرأي از سوي اين دادگاه

، در خصوص تأثير 1397 تيرماه 19ه شنببان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده - 3
وزير امور خارجه بريتانيا و جايگزين شدن وي با  عنوانبهاستعفاي بوريس جانسون از سمت خود 

                                                            
 گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 31

 https://www.aljazeera.com/news/2018/07/report‐uk‐child‐spies‐police‐operations‐

180719175359786.���� 
٣٢. European Court of Human Rights (ECHR) 
٣٣. Daughters’ Rights campaign 

 گزارش سايت اخبار حقوقي ايرلند. قابل بازيابي در لينك:. 34

 https://www.irishlegal.com/article/uk‐women‐launch‐human‐rights‐challenge‐over‐ineligibility‐to‐
inherit‐lords‐seats 
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، با توجه به لزوم  بازگشت مقوله حقوق بشر به جايگاه خود، در مركز حوزه سياست 35جرمي هانت
  :م حقوق بشري انگليس مبني برخارجي كشور و با نگاه به كارنامه ضعيف، متناقض و نامنسج

ستان در ه رهبري عرببيكي از حاميان مقتدر ائتالف عربي  عنوانبهتداوم ايفاء نقش انگليس،  الف)
هاي ي نيرورسميت شناختن موارد گسترده نقض قوانين جنگ از سويمن: امتناع ورزيدن از بهجنگ

راسم مشهروندان يمني، حمله كردن به رقانوني ها در زمينه كشتن غياقدامات آن رغمبهائتالف، 
فروش تسليحات به  توقفودداري از خهاي مسكوني، همچنين عروسي و بمباران كردن خانه

  ميليارد پوند اسلحه از ابتداي جنگ تاكنون)؛ 4,6كم عربستان (فروش دست

 شي عليه مردمكنسل با توجه به وقوعقابل انتقاد لندن در ميانمار،  شدتبهكارنامه ديپلماتيك  ب)
يس در لنگاهزار تن از آنان به ترك خانه و كاشانه خود: ناكامي  700روهينگيا و ناگزير شدن 

 رغمبهالمللي كيفري، اي در زمينه وضعيت اين منطقه و ارجاع آن به ديوان بينتدوين قطعنامه
  عضويت دائم آن در شوراي امنيت سازمان ملل؛

هاي حقوق بشري جاري در مصر، از زمان خصوص بحرانركارنامه بسيار ضعيف انگليس د ج)
هزار تن از شهروندان اين كشور، ممنوع اعالم  60زنداني شدن  ازجملهروي كار آمدن السيسي، 

هاي ارتش مصر در صحراي سينا و اعمال گسترده استفادهشدن برگزاري تظاهرات اعتراضي، سوء
وت دولت انگليس در مقابل موارد فاحش نقض شكنجه بر زندانيان توسط نيروهاي امنيتي: سك

، مدير بخش خاورميانه وزارت خارجه انگليس از عمليات 36حقوق بشر و حتي ستايش اليستر برت
  .37جمهور مصررئيس ضد تروريستي

  

  

  

                                                            
٣٥. Jeremy Hunt 
٣٦. Alistair Burt 

 شر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بگزارش ديده. 37

 https://www.hrw.org/news/2018/07/10/will‐boris‐johnsons‐departure‐prompt‐new‐uk‐diplomacy 
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  فرانسه *

، در خصوص ميزان 1397 تيرماه 26شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -1
مالي پيروزي تيم ملي فوتبال فرانسه، متشكل از مهاجران و يا فرزندان مهاجران و بازيكنان تأثير احت

  :، مبني بر38اي مملو از تعصبات نژادي و احساسات نژادپرستانهمسلمان، بر جامعه

   :، مبني بر39گزارش اخير كميسيون ملي حقوق بشر فرانسهبه اشاره  الف)

شده در جامعه (از هاي اقليتي پذيرفتهگروه كوچكترينقرار داشتن مسلمانان همچنان در زمره  -
  )؛دين اسالم تا كليت معتقدان به اين دينمردود شمرده شدن 

                                                            
، در اعتراض به اعمال 1397خرداد ماه  28، در روز دوشنبه بان حقوق بشرگزارش از سوي ديدههاي پيشين: انتشار سوابق در گزار. 38

ن رو شور و از ايكبرانگيز و مورد انتقاد پناهندگي و مهاجرت در اين تغييرات پيشنهادي كميسيون حقوقي سناي فرانسه بر اليحه مناقشه
  ،مواردي چون دليل پناهجويان از اين كشور، با توجه بهوردن امكان اخراج غيرقانوني و بيتر كردن شرايط پناهندگي و فراهم آوخيم
از نگاه  يل جديدرخواست از مقامات نهادهاي مهاجرت و پناهندگي براي مردود شمردن تقاضاي پناهجويان، در صورت وجود دال الف)

ادي شور: پيشنهكر اين م يا كشور فرانسه در صورت حضور فرد متقاضي دمأمور مربوطه مبني بر امكان مورد تهديد قرار گرفتن امنيت مرد
فت با تقاضاي فرد ، با توجه به مفاد آن در خصوص مخال1951غيرضروري و در تناقض با عضويت فرانسه در كنوانسيون پناهندگان سال 

  المللي و داخلي؛پناهجو در صورت ارتكاب وي به جرائم جدي عليه قوانين بين
ين اصالحات استفاده از اها و باز بودن دست مأموران قانون براي سوءير پايين بودن معيارها و موازين پيشنهاد مذكور، مبهم بودن آنتأث ب)

  براي رد درخواست پناهندگي افراد واجد شرايط جهت مورد حمايت قرار گرفتن از سوي دولت فرانسه؛
  هار سال؛يك سال به چ و نه پناهندگي كامل، از ز پناهندگي تكميليجويان برخوردار امجوز پناه مردود دانستن اصالحاتي چون، افزايش مدت زمان ج)
  المللي در فرانسه، به وي؛مردود دانستن حق پيوستن اعضاء خانواده يك كودك برخوردار از حمايت بين د)
تن ني قرار گرفناهجويان، در صورت مورد پيگرد قانوپ هاي بشردوستانه به مهاجران وناممكن ساختن حمايت از افراد در ارائه كمك ه)
  هاي پيشنهادي اعضاء مجلس سناي فرانسه؛ها به دليل مخالفت با طرحآن
  ماه به دو سال؛ 18افزايش دادن زمان انتظار پيوستن اعضاء يك خانواده پناهجو به يكديگر از  و)
  المللي؛لغو كامل آن بر مبناي موازين بين روز به جاي 5محدود كردن زمان بازداشت كوكان پناهجو به  ز)
برابر  روز تا پيش از قرار گرفتن در 5ساعت به  48نشده در نظام مهاجرتي فرانسه از جويان پذيرفتهافزايش مدت زمان بازداشت پناه ح)

  قاضي پرونده و البته
ده براي شنظرگرفته  مان دريندگان سنا با كاهش دادن مدت زاشاره به تنها نكته مثبت حاصل از اين پيشنهادات مبني بر عدم موافقت نما ط)

  روز. 15اعتراض به موارد رد پناهندگي، از يك ماه به 
٣٩. French national commission on human rights (CNCDH) 
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 30و  آميز بودن دين اسالم براي هويت فرانسوياندرصد از مردم فرانسه به تهديد 44معتقد بودن  -
مردن آن ها به عدم تجانس و تطابق نماز و عبادت مسلمانان با جامعه فرانسوي و برشدرصد از آن

  يكي از مشكالت جامعه؛ عنوانبه

ر هاي اقليت نژادي و مذهبي به ميزان باالتيك از گروهامحه جامعه امروز فرانسه با هيچعدم مس -
  درصد؛ 80از 

  مسيحي؛ برابر كمتر از شهروندان 4برخورداري مسلمانان از فرصت مصاحبه براي كسب شغل،  -

هاي يكاييرا آممواجه شدن مسلمانان فرانسه با ميزان بسيار بيشتري از تبعيض نژادي در قياس ب -
  آمريكا؛ متحدهاياالتآفريقايي تبار در 

ه رهبري بدرصد) توسط حزب جبهه ملي،  20كسب ميزان بااليي از رأي مردم فرانسه (بيش از  ب)
نفر  ميليون 7,6ماري لو پن، در انتخابات سال گذشته رياست جمهوري فرانسه، با مشاركت 

  دور دوم اين انتخابات از حزب جبهه ملي؛ دهندگان دردرصد از رأي 35دهنده و حمايت رأي

(سياه، سفيد، عرب) با  1998گرايانه جشن ملي فرانسه در سال مواجه شدن شعار چندفرهنگ ج)
ظني عميق نسب به تعهد فرانسه به هويت ملي خود، مبني بر رعايت مساوات براي تمامي زنان سوء

لي فوتبال اين كشور ناتوان از پوشاندن و مردان فرانسوي و حس برادري ايجاد شده توسط تيم م
 .40هاي عميق و فزاينده روح آنشكاف

 

                                                            
 دانشگاه لندن. قابل بازيابي در لينك: در ميريام فرانسوا، پژوهشگر مركز مطالعات اسالمي  .40

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/17/world‐cup‐france‐racism‐olive‐farmer‐
court 


