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آمريكا، كانادا،  متحدهاياالتدر كشورهاي  حقوق بشرمربوط به موارد نقض گزارش تحوالت  نيا در
آمده ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش 1397 مردادماهفرانسه و انگليس، در 

قرار گرفته  يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمماناز ساز
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

 12، وابسته به كنگره آمريكا، در روز جمعه 2تحليلي هيل –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1
، يكي از قضات فدرال آمريكا، مبني بر 3صدور حكم، از سوي جان بيتس در خصوص، 1397 اهمردادم

، از سوي دولت 4، موسوم به داكا» اقدام معوق براي كودكان مهاجر (غيرقانوني)«برنامه  يلزوم احيا
كور و جمهوري براي لغو برنامه مذدانلد ترامپ، با توجه به خودسرانه و غيرقانوني بودن اقدام رئيس

روزه به دولت  20كننده از سوي كاخ سفيد در اين زمينه، همچنين دادن فرصتي عدم ارائه داليل متقاعد
  .دانلد ترامپ براي ارائه درخواست تجديدنظر

با ابتكار  2012در سال » )غيرقانوني(اقدام معوق براي كودكان مهاجر «گفتني است كه فرمان مهاجرتي  
يب رسيد. طبق اين فرمان مهاجرتي، برخي از كودكان مهاجر غيرقانوني به تصو اوباماعمل باراك 

مشمول معافيتي دو ساله و قابل تمديد از بازگشت به موطن اصلي خود و واجد شرايط براي دريافت 

                                                            
 Doctors Without)؛ سازمان پزشكان بدون مرز (Aljazeeraشبكه خبر الجزيره (. 1 Borders, Médecins  Sans  Frontières ؛(

 Rightsسايت اطالعات حقوق بشري ()؛ Human Rights Watchبشر ( بان حقوقديده Info وابسته به تحليلي هيل –)؛ سايت خبري ،
) و The Star( )؛ روزنامه استارCBCشبكه خبري سي.بي.سي. ( )؛Shropshire Star)؛ روزنامه شروپشاير استار (The Hillكنگره آمريكا (
   ).CATO Instituteمؤسسه كيتو (

٢. The Hill 
٣. John Bates 
٤. Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 
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كه در كودكي به  ،اوباما در زمان اعالم اين برنامه گفته بود اين گروه از مهاجران .دندشاجازه كار مي
قرار مجازات مورد غيرقانوني وارد شوند و در نتيجه نبايد  طوربهده شدند، قصد نداشتند آورآمريكا 

  ؛5گيرند. برنامه مزبور در سال گذشته توسط دولت دانلد ترامپ لغو شد

، در خصوص صدور 1397 مردادماه 5بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -2
هاي روابط عمومي تمامي دفاتر تري آمريكا به مقامات و كاركنان بخشدستوري از سوي وزارت دادگس

مهاجران فاقد «، به جاي 6»بيگانگان غيرقانوني«، مبني بر لزوم كاربرد عبارت متحدهاياالتدادستان كل 
  هاي مطبوعاتي خود:ها و گزارشدر بيانيه 7»مدارك قانوني

ه به ا توجتري آمريكا بر كاربرد اين عبارت، بانتقاد اين گزارش از پافشاري وزارت دادگس الف)
ار ، برخوردمثابهبه به خودي خود، با توجه به تعبير شدن آن» غيرقانوني«نامناسب بودن استفاده از واژه 
  حقوق انساني؛ هرگونهنبودن اين دسته از مهاجران از 

وي دانلد ساز » انگان مجرمبيگ«و » حيوانات«، »متجاوزان«هايي چون، خاطرنشان كردن كاربرد واژه ب)
ي ايجاد تالش برا مثابهبهمهاجران فاقد مدارك قانوني يا رواديد،  دربارهترامپ، در زمان سخن گفتن 

ليل ورود هاي نژادي، با تكيه كردن وي بر استدالل تغيير يافتن فرهنگ كشورهاي اروپايي به دخصومت
  مهاجران به اين كشورها؛

هاجرت، مموضوع  و غيرانساني در قبال انزجار آميزمبني بر كاربرد گفتمان برشمردن دستور مزبور،  ج)
اي براي دن زمينهشاتخاذ رويكردي خطرناك از سوي دولت آمريكا در اين خصوص و بنانهاده  مثابهبه

  ؛استفاده از قانون وسوء هرگونه
جدا  ازجملهخود ( تيضد مهاجرهاي اشاره به ابراز اميدواري كاخ سفيد به توجيه شدن سياست د)

كردن كودكان از والدينشان در مرزهاي جنوب غربي كشور) و يا افزايش يافتن بودجه فدرال براي 

                                                            
  تحليلي هيل. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 5

 http://thehill.com/homenews/administration/400332‐federal‐judge‐says‐trump‐must‐fully‐restore‐daca 
٦. “Illegal Aliens” 
٧. “Undocumented Immigrants” 



  3                                                                      )    8(مريكا، كانادا، فرانسه، انگليس آبشري نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

بازداشت و زنداني كردن موج عظيمي از اين دسته از مهاجران، تنها با تغيير دادن لحن و متن اين 
  ؛8اقدامات

  

 4شنبه وز پنجته به كنگره آمريكا، در رتحليلي هيل، وابس –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -3
توسط قضات فدرال  شدهتعيين هاياالجلضربزمان  فرارسيدن، در خصوص 1397 مردادماه
 زندان خودهاي آمريكا، براي دولت دانلد ترامپ، جهت پيوند دادن مجدد والدين جدا شده از فردادگاه

  ساختن اين امر، مبني بر در مرزهاي جنوبي اين كشور و ناكارآمدي دولت در محقق

ودك ك 1442گزارش ارائه شده از سوي دولت آمريكا در خصوص فراهم آمدن امكان پيوستن  الف)
يا  كودك تحت نظارت يك سرپرست و 378سال و باالتر به والدين خود و قرار گرفتن  5سنين 

  ؛حدهمتاياالتحت قيموميت وزارت امنيت داخلي ها به والدينشان تبازگرداندن آن
جويان، در كودك ديگر همچنان تحت سرپرستي اداره اسكان مجدد پناه 711اشاره به قرار داشتن  ب)

ل ا قابيوزارت بهداشت و خدمات انساني، با توجه به (به ادعاي دولت آمريكا) صالحيت نداشتن و 
 711ميان اين اند كه از متحده مدعي شدهدسترس نبودن والدينشان: وكالي وزارت دادگستري اياالت

ودك ك 431اند، والدين نفرشان از حق خود براي پيوستن به فرزندانشان انصراف داده 120كودك، والدين 
  ؛كودك همچنان در دست بررسي است و 94خارج از خاك آمريكا هستند و محل سكونت والدين 

شده توسط دولت  ، در خصوص اطالعات ارائه9هاي مدني آمريكاتأكيد بر گزارش اتحاديه آزادي ج)
بدون به همراه داشتن كودكانشان و  متحدهاياالتتن از والدين از خاك  468اين كشور، مبني بر اخراج 

  11؛10بودن اين اقدام و يا گمراه شدن والدين توسط مأموران مزبور داوطلبانهنامشخص بودن 

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

 https://www.hrw.org/news/2018/07/27/politics‐dehumanization‐united‐states 
٩. American Civil Liberties Union (ACLU) 

، در زمينه عدم آگاهي والدين 7139 رماهيت 29، در روز جمعه نشريه نيويوركرانتشار گزارش از سوي  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش. 10
  :ها با فرزندانشان، مبني برند آندر خصوص ميزان تأثير دادن درخواست پناهندگي بر روند تجديد پيو جوپناهمهاجر و 



  4                                                                                                                                                            33راهبردي  گزارش

 

  

، در خصوص پيشنهاد 1397 مردادماه 4شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش توسط ديده -4
گرد ودروهاي فروشندگان دورهقانوني در شهر نيويورك، در زمينه لزوم مجهز شدن خ اجراي
  :، مبني بر12ايياب ماهوارههاي موقعيتغذايي، به سيستممواد

تي اكثر اقام لزوم توجه به مقوله مهاجر بودن اكثر صاحبان اين شغل و غيرقانوني بودن وضعيت الف)
هاي مراقبتي و تري از سيستمها در برابر سطوح گسترده، از اين رو قرار گرفتن آنمتحدهاياالتر آنان د

  نظارتي؛
ه ردآوري شدهاي ارائه شده از سوي مقامات اين شهر مبني بر استفاده از اطالعات گاشاره به داللت ب)

 اجراييا  ز فروشندگان ودسته اهاي اين از طريق اين سامانه، تنها براي مورد بازرسي قرار دادن دكه
  شده از سوي قانون؛اقدامات الزم، تنها بر اساس موارد تعيين

افظت تأكيد اين گزارش بر نامشخص بودن مدت زمان نگاهداري اين اطالعات و روش مورد مح ج)
و يا استفاده قرار گرفتن هايي در خصوص امكان مورد سوءها و از اين رو ايجاد نگرانيقرار دادن آن

  ها توسط بدافزارها؛مورد حمله واقع شدن آن
گونه مشاغل، از افزايش يافتن سازوكارهاي اين انهاي مهاجران غيرقانوني صاحباشاره به دغدغه د)

هاي همراه ، همچون خريد اطالعات تلفنمتحدهاياالتنظارتي و مراقبتي اداره مهاجرت و امور گمركي 

                                                                                                                                                                                 
ساله) به مدت يك ماه، از يك بازداشتگاه به زنداني ديگر، توسط  2و  16و جدا شده از فرزندان خود (دختران  هندوراساهل  يجوپناهانتقال 

 به دليل نقل و انتقال ناگهاني وي؛ حدهمتاالتيافرآيند اخراج از  هآستانمهاجرت و گمرك آمريكا: احتمال قرار گرفتن اين فرد در  ادارهمقامات 
هاي وكيل اين فرد در خصوص تعيين به پرسش هندوراسمهاجرت و گمرك آمريكا و كاركنان كنسولگري  ادارهعدم پاسخگويي مقامات 

گو) براي پيوند ديهن، دادگاه سازجملهها (هاي تعيين شده از سوي قضات فدرال دادگاهاالجلعدم پايبندي مقامات دولت به ضرب وضعيت وي؛
ابراز نگراني وكال و فعاالن حقوق بشر در خصوص موافقت برخي از والدين با بازگشت داوطلبانه  به يكديگر؛ جوپناههاي مهاجر و دادن خانواده

والدين  ژهيوبهها (ن آنها با پريشاني و سردرگمي ناشي از جدا شدن از فرزندانشان و يا گمراه شدبه كشورهاي مبدأ، به دليل مواجه شدن آن
هاي ارائه شده تمامي فرم يها به كودكانشان در صورت امضاتر آنسواد)، توسط برخي از مأموران، مبني بر پيوند داده شدن سريعسواد يا كمبي
  ن.فرزندانشااين فرآيند به اخراج بسياري از والدين از خاك آمريكا بدون همراهي  ياجرامنجر شدن  ز سوي دولت وا
  تحليلي هيل. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 11

 http://thehill.com/regulation/399106‐hundreds‐of‐migrant‐children‐still‐separated‐from‐parents‐as‐
deadline‐nears?userid=310806 
١٢. GPS: The Global Positioning System 
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هاي اجتماعي، گيري از اطالعات صفحات فرد در شبكهفراد، بهرهجهت تعيين موقعيت و مكان اين ا
بوك و يا ثبت و رديابي مسيرهاي حركت اين افراد از طريق اسكن كردن شماره پالك همچون فيس
  ؛13شناسايي و اخراجشان از خاك آمريكا باهدفها، خودروهاي آن

  

، در خصوص نحوه 1397 مردادماه 3بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش توسط ديده -5
هاي روحي و رواني در رفتار و برخورد مأموران دولت آمريكا با كودكان مهاجر نيازمند دريافت حمايت

  :در ايالت تگزاس، مبني بر 14هايي چون، مركز درماني شايلوبازداشتگاه

تورات سرپيچي از دس ها ازتجويز انواع مواد دارويي و تزريقي براي كودكان و هراساندن آن الف)
اي هايي چون، نگاه داشته شدن در اين مراكز برمأموران در اين خصوص و مواجه شدن با مجازات

  مدت نامعلوم؛
س ها و سپاشاره به اقدام كاركنان اين مجموعه به تحريك كردن كودكان و خشمگين نمودن آن ب)

  متقاعد كردنشان به مصرف دارو يا تزريق آن؛
ها ني آنرخص نشدن كودكان از اين مراكز تا زمان اثبات سالمت كامل روحي و رواتأكيد بر م ج)

  توسط كارشناسان و مأموران مراكز مزبور؛ هاي انجام شدهتوسط ارزيابي
هاي روحي و ديگر ابراز نگراني در خصوص تجويز بيش از حد دارو براي كودكان مبتال به بيماري د)

گونه مراكز و نهادهاي هاي مختلف در اينها به پذيرش درماندار كردن آنها و يا وااختالالت و ناتواني
  ؛ 15روسيه، برزيل و صربستان ازجملهمشابه آن در آمريكا و ساير كشورهاي جهان، 

  
                                                            

  بازيابي در لينك: بان حقوق بشر: قابلگزارش ديده. 13
 https://www.hrw.org/news/2018/07/26/new‐york‐city‐seeks‐track‐food‐vendors‐location 
١٤. Shiloh Treatment Center 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 15
 https://www.hrw.org/news/2018/07/25/migrant‐kids‐are‐being‐traumatized‐not‐treated‐mental‐health‐
needs 
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خصوص  ، در1397انتشار گزارش پژوهشي از سوي مؤسسه تحقيقاتي كيتو، در پايان تيرماه  -6
عنوان مهاجرپذيرترين متحده، بهزمينه به شمار آوردن اياالت نادرست بودن ادعاي دانلد ترامپ، در

در اين  ام شدهبه برآوردهاي انج جدول مربوطكشور جهان، با توجه به قرار داشتن آن در رده پنجاهم 
  :تاكنون. نكات مهم اين گزارش 2012زمينه از سال 

نفر  654,128خصوص پذيرش ، در 16هاي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملليافتهاشاره به  الف)
به عبارت  – 2017تا  2012آمريكا، از سال  متحدهاياالتو پناهنده سياسي، از سوي  جوپناه عنوانبه

كشور ديگر  49و قرار داشتن  – 2017درصد از جمعيت اين كشور در سال  2/0ديگر به ميزان 
درصد از  2/1اين كشورها برابر با  در جوپناهايران) باالتر از آمريكا: نرخ متوسط پذيرش  ازجمله(

  برابر آمريكا؛ 6ها و يا جمعيت آن
كشور نخست  10هاي كلي، در زمره ، بر اساس سنجشمتحدهاياالتتأكيد بر قرار داشتن  ب)

م براي فه مهمهاجرپذير جهان، بدون در نظر گرفتن جمعيت اين كشور و لزوم به شمار آوردن اين مؤل
  و دقيق؛اي صحيح انجام مقايسه

 وغربي  استراليا و بيشتر كشورهاي اروپاي ازجملهبرشمردن مهاجرپذيرترين كشورهاي جهان،  ج)
سه، با د و فران، هلنشمالي، همچون سوئد، اتريش، آلمان، دانمارك، سوئيس، ايتاليا، نروژ، فنالند، بلژيك

  يكا؛آمر متحدهاياالتبرابر  3/3 –درصد از جمعيت خود  7/0نرخ متوسط پذيرش 
 ازجملهو ثروت،  به لحاظ اقتصادي متحدهاياالتتر از هاي بسيار پايينتأكيد بر قرار داشتن كشور د)

معيت خود از جدرصد از  14بندي، با توجه به ميزان پذيرشي برابر با لبنان، در باالترين رده اين دسته
  برابر كمتر از آمريكا؛ 7 –دالر  8400ا توليد ناخالص داخلي ب -برابر آمريكا  73 -تاكنون،  2012سال 

وجه ، با تجويانپناهقبال  در زمره يكي از ناپذيراترين كشورها در متحدهاياالتتأكيد بر قرار داشتن  ه)
شناسي كميسارياي عالي ها در زمينه روشرغم داليلي چون بروز برخي تفاوتبه نرخ جمعيت آن، به

اسي، يا متقاضي پناهندگي سي جوپناه عنوانبهآوردن فردي پناهندگان سازمان ملل در خصوص به شمار 
  ؛در اين كشور و

                                                            
١٦. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
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تبديل شدن آن به يكي از كشورهاي  لزومتأكيد بر ضرورت اصالح قوانين مهاجرتي آمريكا و  و)
  .17مهاجرپذيرتر جهان

  

  كانادا*

در  ،1397 ماهمرداد 4شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.سي. كانادا، در روز پنج -1
اي مسلمان آميز يكي از شهروندان سفيدپوست كانادا با خانوادهخصوص مواجهه نژادپرستانه و توهين

  :، مبني برتورنتودر شهر 

هاي پخش فيلمي كوتاه از يك فرد سفيدپوست، در حال تعقيب يك خانواده مسلمان، فرياد زدن الف)
ها همراه با دشنام و ناسزا به بيرون رفتن از اين استان ها و درخواست از آنآميز وي بر سر آناهانت

  ؛18هاي مسافربري جك ليتون(اُنتاريو)، در محل پايانه كشتي
افتن اوم ياشاره به رو به وخامت گذاردن اين شرايط، پس از گذشت چند دقيقه، با توجه به تد ب)

اهل شهر  وو از شهروندان كانادا كي ميان فرد سفيدپوست با مرد مسلمان، هردهاي زباني و فيزيتهديد
  تورنتو؛

اضر در ده مسلمان حبراي ديگر خانوا ويژهبهتأكيد بر ايجاد رعب و وحشت در فضاي اين پايانه و  ج)
  اين محل، با توجه به تجربه نكردن اين شرايط تاكنون در اين كشور؛

ها با فرد حبت كردن آندقيقه ص 20اشاره به رسيدن مأموران قانون پس از گذشت مدت بيش از  د)
كننده، دستگير نشدن هيچ يك از افراد حاضر در محل اين رويداد و تداوم يافتن تحقيقات و حمله

  ها؛بازپرسي
                                                            

  گزارش مؤسسه تحقيقاتي كيتو. قابل بازيابي در لينك:. 17
 https://www.cato.org/blog/49‐nations‐accept‐asylees‐refugees‐higher‐rates‐america?utm_source= 
Fareed %27�+������+���������������������=82�1��8000-�MAIL_CAMPAIGN_2018_07_23_07_03 
&utm _ medium=email&utm_term=0_6f2e93382a‐82a1��8000-93614517 
١٨. Jack Layton Ferry Terminal 
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پذيرش و غيرقابل انزجار آميز، مبني بر 19تأكيد بر صدور بيانيه از سوي شوراي ملي مسلمانان كانادا ه)
ه و تالش اين شورا در راستاي تماس حاصل كردن با بودن گفتمان به كار برده شده در اين مواجه

  ؛هاي الزم، با توجه به حضور كودكانشان در اين صحنه وخانواده مسلمان جهت ارائه حمايت
اشاره به اظهارات جان توري، شهردار شهر تورنتو، مبني بر منزجر شدن وي از رويداد به وقوع  و)

  ؛20اين شهر از چهره نفرت پراكني هرگونهزدودن پيوسته در شهر تورنتو و تأكيد وي بر لزوم 
  

اي د بروز واقعه، در مور1397 مردادماه 3انتشار گزارش توسط روزنامه استار، در روز چهارشنبه  -2
  ستيزي، مبني برو بيگانه اسالم هراسيديگر در يكي از شهرهاي كانادا در خصوص 

هاي كانادا، با توهين 21كن شهر هليفكسساله مسلمان محجبه، سا 17مواجه شدن يك دختر  الف)
  ستيزانه يك مرد كانادايي در خياباني در مركز شهر؛اسالم
عنت ل«يابان: آميز اين مرد در رويارويي ناگهاني با دختر مسلمان در خت توهينااشاره به برخي اشار ب)
ه بدر مصر  مسلمان گفتني است كه اين نوجوان»: برگرد به كشور خودت«و » لعنت به اسالم«، »به تو

  دنيا آمده، در عربستان بزرگ شده و سپس براي ادامه تحصيل به كانادا آمده بود؛
ي از ستيزانه و ترسناك و عار، بيگانهتحير برانگيزت دختر مسلمان در خصوص ااشاره به اظهار ج)

  ؛تجربه رويارويي وي با مرد مزبور و ،امنيت
كم نپنداشتن رويدادهاي ستيزانه در كشور و لزوم دستمتأكيد بر واقعي بودن احساسات اسال د)
 .22چنينياين

   

                                                            
١٩. National Council of Canadian Muslims 

  گزارش شبكه خبري سي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: . 20
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/man‐confronts‐muslim‐family‐toronto‐ferry‐terminal‐viral‐

1.4761908 
٢١. Halifax 

  ك:گزارش روزنامه استار. قابل بازيابي در لين. 22
 https://www.thestar.com/halifax/2018/07/25/halifax‐girl‐feels‐shaken‐after‐alleged‐anti‐muslim‐
harassment.html 
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  انگليس*

بان حقوق بشر انگليس)، در روز (ديده 23انتشار گزارش از سوي كميسيون برابري و حقوق بشر -1
كنوانسيون  اجرايها و نواقص مشاهده شده در زمينه ، در خصوص كاستي1397 مردادماه 12جمعه 

هايي چون، مشاركت در سياست، زندگي ، از سوي دولت بريتانيا، در بخش24يه زنانرفع تبعيض عل
نكات مهم اين  25.هاي جنسيتي؛ حبس و پناهندگي و بهداشت و تحصيلمدني و اشتغال؛ خشونت

  گزارش عبارتند از:

لس درصد از مج32حضور در تنها  سطح پايين مشاركت زنان در زندگي اجتماعي و سياسي: الف)
رصد از د 32درصد از پارلمان اسكاتلند، همچنين  36درصد از مجمع شوراي ملي ولز و  43 عوام،

  كاتلند؛درصد از شوراهاي محلي اس 24درصد از شوراهاي محلي ولز و  26شوراهاي محلي انگليس، 
يتانيا، ان برتأكيد بر عواملي چون، سطح پايين ادراك عمومي از سياست و هراس نمايندگان پارلم ب)

  اجتماعي؛ وموانع پيش روي برخورداري زنان از حق مشاركت برابر در زندگي سياسي  عنوانهب
ودن نرخ ها و يا شرايط شغلي برابر و عادالنه: پايين باشاره به عدم برخورداري زنان از فرصت ج)

ضالتي عه با مهمچنين مواجهبا نرخ اشتغال مردان در اين كشور، در قياس اشتغال زنان در بريتانيا، 
متر كوقت بودن مشاغل، پايين بودن سطوح اشتغال (اشتغال چون، پايين بودن سطح دستمزدها، نيمه

ها به ترك شغل خود به دليل بارداري هاي مديريتي)، عدم امنيت شغلي و وادار شدن آنزنان در حوزه
  ؛در سال)زن  54000درصد از مادران بريتانيايي:  11و زايمان (ترك اجباري مشاغل توسط 

                                                            
٢٣. Equality and Human Rights Commission (EHRC) 
٢٤. Convention on the Elimination of Discrimination Against Women 

توان مي ازجملهحقوق زنان نيز اشاره شده است، كه  يبه نكات مثبت اقدامات دولت انگليس در خصوص ارتقاگفتني است كه در اين گزارش . 25
و...  داري مدرن؛ معرفي قانون مرخصي زايمان مشاركتي (براي والدين)شمار آوردن ازدواج اجباري، معرفي اليحه بردهبه مواردي چون، جرم به 

  اشاره كرد.
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هاي شونتختأكيد بر قرار گرفتن درصد بيشتري از زنان در قياس با مردان اين كشور در معرض  د)
محور (ناموسي): ميزان قرار گرفتن زنان در  –هاي آبرو هاي خانگي و خشونتجنسيتي، خشونت
  برابر مردان؛ 5هاي جنسيتي معرض خشونت

هايي ) در بخش2015داري مدرن (مصوب سال انون بردههاي موجود در قاشاره به نواقص و كاستي ه)
 يت ازچون، تعريف خشونت جنسيتي در موارد قاچاق انسان و فقدان نظام حقوقي مشخص براي حما

 اص داشتناختص قربانيان اين امر، همچنين عدم پشتيباني الزم از كارگران خانگي خارجي (با توجه به
  اين شغل در اكثر موارد به زنان)؛

اي هاي جامعه مدني از دولت بريتانيا براي مورد بررسي قرار دادن كمبودهدرخواست سازمان و)
رداري هاي زنان و لزوم كاهش ميزان صدور احكام حبس، همچنين اشاره به عدم برخوموجود در زندان

ار شهاجران و انتتنها كشور اروپايي، از محدوديت زماني براي محبوس كردن م مثابهبهاين كشور، 
هاي جنسي و استفادهدر معرض سوء جوپناهيان مهاجر يا هايي مبني بر قرار گرفتن زندانگزارش

  رفتارهاي نامناسب از سوي مأموران زندان؛
ي و هداشتتأكيد بر رويارويي زنان از طبقات و با سوابق مختلف با مشكالت حوزه سالمتي و ب ز)

المت و سرو به وخامت گذاردن وضعيت  ويژههبهمچنين دسترسي ناكافي به خدمات اين حوزه، 
ر بودن هاي اخير: لزوم توجه به باالتبهداشت روان زنان و دختران جوان در انگليس و ولز در سال

  ؛و )برابر زنان سفيدپوست انگليسي 7(پوستميزان دستگير شدن احتمالي زنان سياه
رغم بهتر بودن نحوه عملكرد با مردان، بهح) اشاره به عدم برخورداري زنان از مشاغل بهتر در قياس 

و  ها در دوران تحصيل، همچنين ابراز نگراني جدي در خصوص افزايش ميزان اعمال آزار و اذيتآن
 21تا  13پنجم دختران و زنان جوان سنين مزاحمت در مدارس عليه دختران: قرار گرفتن نزديك به يك

  ؛26هاي جنسي در محيط مدرسه يا دانشگاهمعرض آزار و اذيتسال در 
  

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:و حقوق بشر يربراب ونيسيگزارش كم. 26

 https://rightsinfo.org/womens‐rights‐inequality‐ehrc/ 
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، 1397 مردادماه 11شنبه (در انگليس)، در روز پنج 27انتشار گزارش توسط روزنامه شروپشاير استار -2
سابق از  جويانپناهتن از  چند صددر خصوص ابراز نگراني فعاالن حقوق بشري در زمينه اخراج 

  رهاي اين گزارش عبارتند از:. محومنازلشان در اسكاتلند

، در خصوص برنامه وزارت كشور انگليس و گروه 28ابراز نگراني كميسيون حقوق بشر اسكاتلند الف)
عدالت، حمل  اجرايالمنفعه در زمينه مهاجرت، شهروندي، سالمت، (ارائه دهنده خدمات عام 29سركو

سابق از منازلشان در شهر گالسگو  جويپناهمتقاضي پناهندگي و  300و نقل و...) براي اخراج بيش از 
ها و نقض آشكار مسئوليت مثابهبههاي شهر و بر شمردن آن ها در خيابانجا كردن آندر اسكاتلند و بي

  تعهدات حقوق بشري اين نهادها؛
ر روند دمردود شده  جويانپناهص تعويض قفل منازل هاي گروه سركو در خصواشاره به برنامه ب)

قد مجرد و فا جويانپناهعمدتاً  . اين افرادپناهندگي يوزارت كشور انگليس براي اعطاهاي بررسي
ر اين رشان درخواست تجديدنظدبوده و  خانواده و فرزند و عدم برخوردار از حق اقامت در اين كشور

  زمينه باطل شده است.
تبار، با توجه به وضعيت انافغ جويانپناه ازجمله جويانپناهاشاره به اعتراضات انجام شده توسط  ج)

  ؛شان به آب و غذا وناگوار سالمتي و عدم دسترسي
حصول  منظوربهها جهت همكاري با يكديگر درخواست مقامات اين كميسيون از تمامي طرف د)

اطمينان از رعايت مباني حقوق بشري و متوقف ساختن اين اقدام با توجه به ايجاد بحران حقوق بشري 
  ؛30در جامعه

  

                                                            
٢٧. Shropshire Star 
٢٨. Scottish Human Rights Commission 
٢٩. Serco Group 

  گزارش روزنامه شروپشاير استار. قابل بازيابي در لينك:. 30
https://www.shropshirestar.com/news/uk‐news/2018/08/02/human‐rights‐concerns‐over‐planned‐

evictions‐of‐former‐asylum‐seekers/ 
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، در خصوص 1397 مردادماه 10انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -3
وزير ، در دعواي حقوقي خود با ترزا مي، نخست31شكست فعاالن مركز حقوق بشر خليج (فارس)

قوانين  ازجملهالمللي، دولت به قوانين بين يانگليس در ديوان عالي اين كشور، در زمينه پايبندي اعضا
  :حقوق بشري، مبني بر

زراي ودن واستدالل فعاالن حقوق بشر، در جلسه استماع دادگاه استيناف، در خصوص متعهد نب الف)
ول و ازنويسي سند اصبقوانين حقوق بشري، به دليل  ازجملهالمللي، كابينه انگليس به قوانين بين

 نقواني ازجمله ير وزرا به قانون،لزوم پايبندي فراگ«و تغيير دادن عبارت  2015ضوابط دولت در سال 
كپارچگي وي اعضاء كابينه و حمايت از انسجام و يعدالت از س اجراي منظوربهها، المللي و معاهدهبين

  ؛»عهلزوم پايبندي فراگير وزرا به قانون و حمايت از انسجام و يكپارچگي جام«به » جامعه
امدها و با پي مبني بر مواجه شدن دولت انگليساشاره به استدالل مخالفان و منتقدان اين دعوا،  ب)

ند عواقب گسترده، در روابط خود با ساير كشورهاي جهان، در صورت بازگرداندن متن اين س
ن، كشور همچو اوليه آن، با توجه به تحت تأثير قرار گرفتن تصميمات مهم و حياتي اين صورتبه

يگري دالمللي در مورد بريتانيا و قوانين هاي بيناهورود به جنگ، استفاده از نيروي نظامي، احكام دادگ
  هاي ژنو؛چون، قوانين حقوق بشري و كنوانسيون

شده، در عيينو هدفي از پيش ت كابينه دولت مبني بر انكار وجود هرگونه انگيزه ياشاره به ادعاي اعضا ج)
  ند مذكور؛ن حذف اين عبارت از ست اجراي عدالت، در زماالمللي و الزاماراستاي تضعيف كردن قوانين بين

ع بودن ها) غيرقابل دفاتأكيد بر صدور رأي از سوي قضات اين دادگاه با توجه به (به گفته آن د)
دولت براي  يوظيفه اعضا«شده از سوي فعاالن حقوق بشر و جامع بودن عبارت هاي ارائهداللت

ر دالمللي، حتي ينتمامي قوانين و معاهدات ب، با توجه به مشتمل شدن آن بر »پايبندي فراگير به قانون
  ؛شرايط عدم ذكر دقيق اين عبارات در نص سند مذكور و

                                                            
٣١. Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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ها از تأكيد حكم دادگاه بر لزوم احترام اشاره به اظهارات مدعيان اين پرونده مبني بر استقبال آن ه)
كننده خواندن اين نتيجه نااميد رغمبهالمللي، قوانين بين ازجملهگذاردن وزراي كابينه به تمامي قوانين، 

  .32براي نهادهاي حقوق بشري
  

  فرانسه *

، در 1397 مردادماه 11شنبه ، در روز پنج33انتشار گزارش از سوي سازمان پزشكان بدون مرز -1
و مهاجران توسط مقامات فرانسه، در مرز اين  جويانپناهخصوص تداوم نقض روزانه قوانين و حقوق 

  :، مبني بر2018ژوئن  28تا  24هاي اين سازمان از روز با توجه به يافتهكشور با ايتاليا، 

ه قوانين با استناد ببه ايتاليا،  جويانپناهمند اقدام مقامات مرزي فرانسه به بازگرداندن نظامانتقاد از  الف)
اري از د بسيتاكنون و از اين رو، عادي شدن رون 2015مقرر شده در زمينه نظارت بر مرزها از سال 

، جويانپناهي ممانعت به عمل آوردن از ارائه درخواست پناهندگي از سو ازجملهاقدامات غيرقانوني، 
  المللي؛رغم مورد ضمانت قرار داشتن اين امر در قوانين فرانسه و مقررات بينبه

ن بر چشم بست ا وتالياقدام بي درنگ مقامات فرانسه به بازگرداندن كودكان بدون سرپرست به ايانتقاد از  ب)
يط پذير، در شراتمامي تعهدات و وظايف خود در زمينه لزوم مورد حمايت قرار دادن كودكان آسيب

  پرمخاطره؛
هايي چون، عفو رغم اقدام گروهي نهادهاي محلي، وكال و سازمانتداوم يافتن اين روند، به ج)
ه فوريه سال جاري ميالدي به مستند الملل، سازمان پزشكان بدون مرز، پزشكان جهان و... در مابين

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 32

 https://www.theguardian.com/law/2018/aug/01/appeal‐court‐rules‐that‐ministerial‐code‐does‐not‐
dilute‐human‐rights 
٣٣. Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières 



  14                                                                                                                                                            33راهبردي  گزارش

 

چنيني و درخواست براي متوقف ساختن اين اقدامات، همچنين ارجاع برخي از كردن تمامي موارد اين
  ها به ديوان اداري شهر نيس در فرانسه، جهت رسيدگي به موارد متعدد نقض حقوق بشر؛اين پرونده

ادن ررسي قرار دبجديد در اين خصوص، با مورد هاي دستيابي سازمان پزشكان بدون مرز به يافته د)
  ،، مبني بر2018ژوئن  28تا  24روز  ازاين روند 

ا پناهندگي و ي به ايتاليا بدون برخورداري از فرصت ارائه درخواست جوپناه 157بازگردانده شدن *
  حتي در نظر گرفتن شرايط هر يك از اين افراد؛

دون دسترسي به ساعت، در شرايط غيرانساني، ب 14دت تا به م جويانپناهتن از  76زنداني شدن *
ن روز حقوقي و بدون برگزاري جلسات محاكمه، تنها به دليل پايان يافت كمك هرگونهاطالعات و يا 

  ها؛كاري، در زمان رسيدن نوبت بررسي پرونده آن
 ون از كودكان ت 11ناپذيري مأموران پليس در خصوص مورد توجه قرار دادن وضعيت سني مسئوليت*

  ايتاليا؛ ها به فرانسه توسط پليسصورت غيرقانوني و انتقال مجدد آننوجوانان بازگردانده شده به ايتاليا، به
با  هاي مختلف و حتي مرگ،در معرض مخاطرات و تنش جويانپناههمچنين، قرار گرفتن روزانه اين *

هاي ها، مسيرها و جادهيس و عبور از گذرگاهپل ها به گريز از كمين نيروهايتوجه به ناگزير شدن آن
  ؛خطرناك و

هاي فرانسه و ايتاليا درخواست سازمان پزشكان بدون مرز و ديگر نهادهاي همكار آن، از دولت ه)
و پرهيز كردن از  جويانپناههايي براي اجرايي كردن اقدامات منسجم در زمينه پذيرش جهت يافتن راه

دوستانه كنوني در زمينه مديريت مسئله مهاجران در سطح كشورهاي انسانهاي رياكارانه و غيرشيوه
  ؛34حقوق انساني مندنظاماروپايي و ممانعت ورزيدن از نقض 

  
  
  
  

                                                            
  گزارش سازمان پزشكان بدون مرز. قابل بازيابي در لينك:. 34

 https://www.msf.org/violations‐migrants‐rights‐france‐italy‐border 
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، در خصوص 1397 مردادماه 10انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -2
دن مدت زمان ارائه درخواست پناهندگي از تصويب قانوني در مجلس سناي فرانسه مبني بر كاهش دا

و مهلت ها شده براي رسيدگي به اين درخواستتعيينماه، همچنين، كاهش مدت زمان  6ماه به  11
هاي مردود شده و در انتظار تجديد نظر و در عوض، افزايش زماني در نظر گرفته شده براي درخواست

سرعت بخشيدن به روند  باهدفشان از كشور، پيش از اخراج جويانپناهمدت زمان زنداني شدن 
پذيرفته شده از سوي دولت  جويانپناهمردود شده و فرآيند بررسي پرونده  جويانپناهاخراج 
 35.36فرانسه

  

                                                            
اين پارلمان در فرانسه توسط قوانين پناهندگي و مهاجرتي  دشوارتر كردن كليات اليحهتصويب هاي پيشين: تحول مرتبط با اين خبر در گزارش. 35

)، نماينده پارلمان 228ان از مي ،ي ممتنعأر 24ي منفي و أر 139، ي مثبتأر 228( با اكثريت آرا ،1397 ارديبهشت ماه 2يكشنبه روز در  كشور،
شده براي رسيدگي به اين تعيينروز، كاهش دادن مدت زمان  90روز به  120مبني بر كاهش دادن مدت زمان ارائه درخواست پناهندگي از 

و  هاي مردود شده و در انتظار تجديد نظردرخواست، كاهش دادن مهلت زماني در نظر گرفته شده براي ماه 6ماه به تنها  11ها از درخواست
ط حه جديد فقبته اليالتحت پيگرد قانوني قرار گرفتن و يا حتي محكوم شده به يك سال حبس براي ورود غيرقانوني افراد به خاك فرانسه: 

 ،ي نمونهبرا .ن در نظر گرفته شده استشود. در مواردي، به ويژه در زمينه مهاجرت، تسهيالتي براي مهاجرانميگيرانه موارد سختشامل 
را نيز به  رادرهاي خودباند، از اين پس اين امكان را خواهند داشت كه نه تنها والدين خود، بلكه خواهر و كه به سن قانوني نرسيده پناهندگاني

  .ودشحث و رأي گذاشته در مجلس سناي فرانسه به ب 2018اليحه مزبور قرار است در ماه ژوئن سال جاري  .فرانسه بياورند
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 36

 https://www.aljazeera.com/news/2018/08/france‐cuts‐period‐refugees‐asylum‐bid‐

180801184623901.���� 


