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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، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمزماناز سا
  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا ياست. محورها

  متحده آمريكااياالت*

وص بيانيه ، در خص1397 مردادماه 26انتشار گزارش توسط شبكه خبري سي.ان.ان، در روز جمعه  -1
منيتي امجوز  سابق سازمان اطالعات مركزي آمريكا (سيا) به دانلد ترامپ، در رابطه با لغومقامات 

  :آزادي بيان، مبني بر مقولهرياست سابق اين سازمان و تأثير تداوم اين روند بر 

، 2تن از مقامات سابق سازمان سيا، در زمينه لغو مجوز امنيتي جان برنان 60صدور بيانيه از سوي  الف)
سابق اين سازمان، براي دسترسي به اسناد محرمانه و برشمردن آن به مثابه مورد سنجش قرار  رئيس

 آزادانهدادن كارشناسان مجرب كشور بر مبناي محكي سياسي، پيش از قائل شدن حق بيان و نشر 
  ؛3متحدهاياالتها و در نتيجه تضعيف كردن نظام اطالعات براي آن

                                                            
 The)؛ روزنامه گاردين (CNNشبكه خبري سي.ان.ان (. 1 Guardianانادا (الملل ك)؛ سازمان عفو بينAmnesty  International 

Canada) ؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل(Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights  (OHCHR)) ؛ نشريه سالمت عمومي آمريكا(American  Journal  of  Public  Health  (AJPH) ؛ خبرگزاري رويترز(
)Thomson Reuters Foundation News تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ سايت خبريThe Hill تحليلي  –)؛ سايت خبري

 Washingtonواشنگتن فري بيكن ( Free  Beacon بان حقوق بشر (ديده)؛Human  Rights Watchسايت عرب نيوز ( )؛Arab 

News) ؛ نشريه نيويوركر(The New Yorkerيس () و سايت پارلمان انگلParliament.UK.(  
٢. John Brennan 

او را مورد انتقادات سيا را بر عهده داشته، از زمان روي كار آمدن دولت ترامپ همواره سازمان رياست  2017تا  2013 سال برنان كه ازجان . 3
  خود قرار داده است.تند 



  2                                                                                                                                                            36راهبردي  گزارش

 

د ر مورد، غير محرمانهت سابق دولت آمريكا از حق بيان اطالعات تأكيد بر برخورداري مقاما ب)
زوم رغم خاطرنشان كردن لمسائل مختلف امنيت ملي، بدون هراس از مورد مجازات قرار گرفتن، به

  ؛ناد ودر مورد اين طبقه از اس افشاگريحفاظت از اطالعات محرمانه و تالش براي مقابله با 
، 4مايكل هيدن ازجملهمقام اطالعاتي پيشين آمريكا،  15ر شده از سوي اشاره به بيانيه ديگر صاد ج)

هاي گذشته، مبني بر محكوم كردن نقض آزادي بيان توسط ، در هفته6و ويليام وبستر 5ديويد پترائوس
برداري از ابزارهاي سياسي جهت مورد هدف قرار دادن دولت دانلد ترامپ و متهم كردن وي به بهره

هاي آتي مجوز امنيتي شود دانلد ترامپ در روزها و هفتهين در حالي است كه گفته ميافراد منتقد: ا
  ؛7تعداد ديگري از مقامات سابق امنيتي و اطالعاتي را لغو خواهد كرد

  

 26وز جمعه تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در ر –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -2
، متحدهالتايااتخاذ تصميمات مهم توسط مايك پامپئو، وزير خارجه  ، در خصوص لزوم1397 مردادماه
نشيني آن ان عقبميز درواقعو  جويانپناههاني اين كشور در حمايت از هاي آتي در زمينه نقش جدر ماه

  :از اين عرصه، مبني بر

رش ن پذيگيري وزارت خارجه در مورد تمايل دانلد ترامپ، به كاهش شديد ميزاضرورت تصميم الف)
  ؛هوزارتخاندر اين  جويانپناهاز سوي آمريكا و فشارهاي كاخ سفيد براي انحالل اداره  جوپناه
در سراسر جهان، ثبات  جوپناهميليون  25اشاره به پيامدهاي اين تصميمات براي سرنوشت  ب)

اردن، كشورهاي حساس به لحاظ ژئوپليتيك، مانند تركيه،  ازجملهها، كشورهاي محل اقامت آن
و اصول بشردوستانه  متحدهاياالتتر تأثير آن بر سياست خارجي پاكستان، اتيوپي و كنيا و از همه مهم

ابزار سنتي آمريكا جهت بنيان نهادن تعامل با ديگر كشورهاي جهان: لزوم توجه به  ترينمهمآن، به مثابه 
ها در اين و همچنين اسكان دادن آن انجويپناههاي مالي به كمك ارائهدر  متحدهاياالتسوابق درخشان 

                                                            
٤ Michael Hayden 
٥ David Petraeus 
٦ William Webster 

 ري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خب 7

 https://edition.cnn.com/2018/08/17/politics/trump‐security‐clearances‐former‐cia‐officials/index.html 
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ها و منافع كشور، بيش از هر كشور ديگر در جهان، به مثابه اولويتي دوحزبي و برگرفته از ارزش
  آمريكا؛

، اوبامااراك برياست جمهوري  دوره، 2016اشاره به متعهد شدن دولت آمريكا در ماه سپتامبر سال  ج)
ز زمان روي كار و تأكيد بر كاهش قابل توجه اين تعداد ا 2017در سال  جوپناههزار  110به پذيرش 

  ؛جوپناه 53716آمدن دانلد ترامپ و رسيدن آن به 
(به  2018در سال مالي  جوپناههزار  45اشاره به تعيين سقف، از سوي كاخ سفيد، براي پذيرش تنها  د)

) و با اين حال، 1980در سال  جوييپناهعبارت ديگر كمترين ميزان پذيرش از زمان تصويب قانون 
، مشاور ارشد دانلد ترامپ، براي رساندن 8، همچنين تالش استيون ميلرنفرهزار  21پذيرش تاكنون تنها، 

  نفر؛ 5000و حتي تمايل دانلد ترامپ به رساندن آن به  2019هزار نفر براي سال مالي  25اين سقف به 
 وهاي بشردوستانه خارجه آمريكا در مديريت كمكوزارت  جويانپناهاشاره به نقش مهم اداره  ه)

 متحدهاالتايبه رهبري  و همچنين به منزله، ابزاري كارآمد براي تداوم بخشيدن جويانپناهاسكان مجدد 
  صه؛ المللي در اين عردر زمينه برانگيختن انسجام و يكپارچگي بين

هاي بشردوستانه به آژانس توسعه كمك رائهااشاره به احتمال محول كردن وظايف اين اداره در زمينه  و)
به بخش خدمات  جويانپناهالگوي جديد دولت در خصوص اسكان  اجرايو انتقال  9المللي آمريكابين

خارجه اين كشور: خارج شدن اين موارد از شرح وظايف  وزارتشهروندي و مهاجرت آمريكا، زير نظر 
  ؛متحدهاياالتهاي توسعه و مهاجرتي ياستها به بخشي از سوزارت خارجه و تبديل شدن آن

هاي متصدي ها و بخشتوسعه با سازمان هاي بخشتأكيد بر متفاوت بودن اهداف، ابزار و مهارت ز)
ها، با هدف پشت كردن به و هشدار دادن در خصوص اتخاذ اين سياست جويانپناهحمايت از 

ين امكان الگوبرداري كشورهاي ديگر از اين ها و همچنو بستن درهاي كشور به روي آن جويانپناه
  ؛10جويانپناهها از ورود و ممانعت به عمل آوردن آن متحدهاياالتتصميم 

                                                            
٨ Stephen Miller 
٩ U.S. Agency for International Development (USAID) 

 ر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشبيل فرِليك، مدير بخش پناهجويان ديده 10
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ر خصوص بلندتر د، 1397 مردادماه 23شنبه ر روز سهبان حقوق بشر، دانتشار گزارش از سوي ديده -3
جمهوري دانلد ترامپ، با ياستطلب سفيدپوست در آمريكا، در دوران رهاي برتريشدن صداي گروه
  :ها، مبني برگروه هاي ضعيف وي در قبال اينتوجه به واكنش

ها براي به كرسي طلبان سفيدپوست در روزهاي اخير و درخواست آنهاي برتريگردهمايي الف)
ن آن آميز روابط نژادي و تبديل شد، نمايانگر وضعيت مخاطره»حقوق شهروندي سفيدپوستان«نشاندن 

ستيزي، در دوران تصدي ترامپ بر كرسي ه پوششي براي نژادپرستي، تعصب و بيگانهب
  جمهوري؛رياست

ها، جمهور آمريكا در قبال حقوق اقليتهاي نااميدكننده از سوي رئيساشاره به اتخاذ سياست ب)
هاي و زنان و اظهارات وي در اين خصوص مبني بر مقصر به شمار آوردن تمامي گروه جويانپناه

 ضد نژادپرستيهاي طلبان و گروهدر سال گذشته، اعم از برتري 11ويلكننده در تظاهرات شارلوتزشركت
  هاي نژادپرست؛و امتناع ورزيدن وي از محكوم كردن شفاف و صريح گروه

ها ن آنطاب كردخ» حيوان«اشاره به اظهارات دانلد ترامپ در مورد مهاجران فاقد مدارك قانوني و  ج)
  ارد ديگري چون:و مو

  غيرقانوني؛ جويانپناهدر قبال مهاجران و » عدم تحمل« اتخاذ سياست*
  ها پس از ورود غيرقانوني به كشور؛افزايش بودجه فدرال جهت محبوس كردن آن*
يدن به و اولويت بخش») توالت«ها به مورد اهانت قرار دادن كشورهاي آفريقايي (تشبيه كردن آن *

  كشورهايي چون نروژ؛ پذيرش مهاجران از
  ايران؛ ازجملهنشين، ممنوع ساختن ورود شهروندان از چند كشور عمدتًا مسلمان*
 زانو زدن(هاي نژادي مورد سرزنش قرار دادن اعتراض بازيكنان تيم ملي بسكتبال آمريكا به نابرابري*

   ؛ها از كشور ودر هنگام پخش سرود ملي) اظهار نظر در مورد لزوم اخراج آن

                                                                                                                                                                                 
 http://thehill.com/opinion/immigration/401631‐the‐us‐must‐not‐turn‐its‐back‐on‐refugees 
١١ Charlottesville 
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دادن و كاهش كشته شدن مردم به دست نيروهاي پليس افزايش ميزان عدم اتخاذ اقدامات الزم در زمينه*
  ساز و كارهاي پاسخگويي اين نيروها در قبال شهروندان اين كشور و؛

ستيزي در تظاهرات و ضدبيگانه ضد نژادپرستيهاي تأكيد بر بيشتر بودن قابل توجه تعداد گروه د)
ها بر عدم ها و تأكيد آنها براي نشان دادن مخالفت خود با اين سياستتالش آن روزهاي اخير و

طلبي سفيدپوستان از جايگاه مستحكم در كاخ سفيد و يا برخورداري انزجارپراكني و برتري
  ؛12هاي دولت آمريكاسياست

  

وص اظهارات ص، در خ1397 مردادماه 22انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه  -4
 ر اينزيد رعد الحسين، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل (در روزهاي پاياني فعاليت خود د

ن از سمت)، در زمينه حمالت دانلد ترامپ به مطبوعات و سياست وي در خصوص جدا كردن كودكا
  :جويان در مرزهاي آمريكا، مبني بروالدين مهاجر يا پناه

آوردن  ها و به شمارمطبوعاتي دانلد ترامپ و حمالت مكرر وي به رسانهانتقاد از گفتمان ضد  الف)
رار ود و يا قنگاران به سانسور اجباري خآن، به منزله عامل برانگيختن خشونت و ناگزير نمودن روزنامه

هاي گروهي و چنيني: دانلد ترامپ در اظهارات خود به كرات رسانهگرفتن در معرض حمالت اين
  خوانده است؛» دشمن مردم«مطبوعات را 

تفاوت رو م تأكيد بر عدم برخورداري دولت ترامپ از دغدغه و توجه الزم به حقوق بشر، از اين ب)
هاي اقليت ي در قبال گروهو برشمردن گفتمان و متحدهاياالتهاي پيشين بودن فاحش آن با دولت

هاي تاريخي قرن بيستم و ترين دورهها، به مثابه نمايي از بدشده و رسانهمورد ظلم و سركوب واقع
  برانگيزاننده دو جنگ جهاني؛

                                                            
 بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 12

 https://www.hrw.org/news/2018/08/14/white‐supremacists‐see‐friend‐trump 
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يگر تور دابراز نگراني در خصوص تداوم يافتن اين سياست و اتخاذ آن، از سوي رهبران ديكتا ج)
  اي مستقل؛كشورهاي جهان، به عنوان ابزاري براي سركوب هر چه بيشتر نهادهاي رسانه

در شوراي حقوق بشر  متحدهاياالتبه عهده گرفتن نمايندگي  انتقاد از عدم گزينش مقامي براي د)
سازمان ملل و سپس خروج اين كشور از شورا و برشمردن آن به مثابه، تعهدناپذيري فاحش آمريكا در 

  ؛13قبال حقوق انساني
جمهوري آمريكا به مطبوعات مورد انتقاد شديد كارشناسان سازمان گفتني است كه حمالت رئيس ه)

، نيز قرار گرفته است. اين مقامات ضمن محكوم كردن 14آمريكايي حقوق بشر -ميسيون بينملل و ك
جمهور اقدامات دانلد ترامپ، وي را به نقض هنجارهاي بنيادين آزادي مطبوعات متهم كرده و از رئيس

 ها را متوقف سازند، چراو دولت او درخواست نمودند تا اقدامات خود در زمينه تضعيف نقش رسانه
پذيري، صداقت و ها به سوي پاسخگويي، مسئوليتوظيفه اين نهادها سوق دادن دولت ترينمهمكه 

  ؛15شفافيت بيشتر است
  

ص تصميم ، در خصو1397 مردادماه 19انتشار گزارش از سوي نشريه نيويوركر، در روز جمعه  -5
عداد دن تستاي كاهش دادولت دانلد ترامپ به تغيير قوانين تابعيت (يا شهروندي آمريكا)، در را

  ؛مهاجران در انتظار دريافت تابعيت اين كشور، مبني بر

ها و مزاياي عمومي، براي ها از كمكسلب صالحيت از مهاجران، در صورت استفاده قانوني آن الف)
م ن مقيدريافت شهروندي آمريكا: ايجاد آشفتگي و سردرگمي در زمينه وضعيت بسياري از مهاجرا

خدمات  در برگرفتن بيمه لهازجم، »هاي عموميكمك«و توسعه يافتن محدوده مفهوم  متحدهاياالت
  و يا بيمه سالمت كودكان؛ اوبامادرماني 

                                                            
 گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 13

 https://www.theguardian.com/us‐news/2018/aug/13/������-nations‐human‐rights‐nearly‐impossible‐

to‐defend‐zeid‐raad‐al‐hussein 
١٤ Inter‐American Commission on Human Rights 

 ان ملل. قابل بازيابي در لينك:بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازم 15

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23425&LangID=E 
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ولت در كني دتأكيد بر غيرمنصفانه بودن اعمال اين تغييرات در قانون مزبور، با توجه به عهدش ب)
ياز كسب امت از پتانسيل الزم براي هاتابعيت به مهاجران قانوني، به رغم برخورداري آن ياعطا

  ها؛شهروندي بر اساس قوانين اين كشور و همچنين پرداخت منظم ماليات از سوي آن
مربخش ثهاي اخالقي و اعتقادي بنيادين آمريكا، مبني بر تأكيد بر زير سؤال بردن تمامي ارزش ج)

مرفه  واي سالم اي ايجاد جامعهبودن برخوردار شدن تمامي افراد جامعه از خدمات عمومي مناسب، بر
ترين اقدامات در راستاي حذف سياسي مهاجران از نظام حكومتي توجهو همچنين اتخاذ يكي از قابل

ها نآياسي آمريكا: گفتني است كه تفاوت افراد داراي اقامت دائم و حق شهروندي در عرصه حقوق س
عم از حق ائم هستند از هر گونه حق سياسي، امجوز اقامت د شود؛ مهاجراني كه تنها دارايمتبلور مي

ت هاي شهروندي و در حقيقرأي، حق نامزد شدن براي كسب مقام سياسي، حق مشاركت در نافرماني
اد نيز ن افرحق هر گونه اعتراض محروم هستند؛ اين در حالي است كه هر گونه نقض قانون از سوي اي

  ؛منجر شود و همتحداياالتها از خاك تواند به اخراج آنمي
ها مهاجر غيرقانوني ميليون يگونه دانلد ترامپ با موضوع تأثيرگذاري آرااشاره به درگيري وسواس د)

اين  اجرايو برشمردن  2016مردم در سال  يخيالي بر محروميت وي از كسب پيروزي اكثريت آرا
مپ با پديده مهاجرت و در حقيقت تغييرات در قانون تابعيت، به مثابه آشكارترين نمونه مقابله دانلد ترا

  ؛١٦با دموكراسي
 

                                                            
 گزارش نشريه نيويوركر. قابل بازيابي در لينك 16

 :https://www.newyorker.com/news/our‐columnists/trumps‐new‐war‐on‐

immigrants?mbid=nl_Daily%20081218&CNDID=52900695&utm_source=Silverpop&utm_medium=email&
utm_campaign=Daily%20081218&utm_content=&spMailingID=14048322&spUserID=MjU1MTQ4OTQ1M
DcyS0&spJobID=1461099221&spReportId=MTQ2MTA5OTIyMQS2 
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، در 1397 مردادماه 17، در روز چهارشنبه 17انتشار گزارش از سوي نشريه سالمت عمومي آمريكا -6
هايي خصوص مطالعه انجام شده توسط اين نهاد در زمينه ميزان ارتكاب پليس به قتل، بر اساس مؤلفه

  ؛، مبني بر2018تا سال  2012اني سال چون نژاد، قوميت و مكان، در دوره زم

  تن از مردم آمريكا توسط پليس؛ 8/2اشاره به كشته شدن روزانه، به طور متوسط  الف)
رگسال در اين درصد از قتل تمامي افراد بز 8تأكيد بر مسئول بودن نيروهاي پليس در مورد حدود  ب)

  ؛2018تا سال  2012كشور، از سال 
زار مرگ ه 100نفر از هر  4/2تا  9/1پوستان (بين گ در آمريكا براي سياهاشاره به نرخ ريسك مر ج)

  )؛7/0تا  6/0) و براي سفيدپوستان (بين 2/1تا  8/0تبار (بين در سال)، شهروندان التين
رسمي  ها و اطالعاتتأكيد بر باالتر بودن ميزان واقعي خطر مرگ توسط پليس، در قياس با داده د)

  دولت؛
ودن بتبارها، در قياس با سفيدپوستان و متفاوت پوستان و التينودن ميزان اين خطر براي سياهباالتر ب ه)

مختلف  توجه اين آمار بر مبناي محل انجام قتل (وجود تفاوت چشمگير در ميان اياالت و شهرهايقابل
  آمريكا)؛

نظور كاستن از ميزان قتل و تأكيد بر لزوم كاهش استفاده از قواي قهرآميز توسط نيروهاي پليس، به م و)
ضرورت پرداختن به مقوله اعمال خشونت نابرابر از سوي اين نيروها، مورد توجه و مطالعه قرار دادن 

  ؛18مناطق داراي ريسك باالتر
، توئيتري در اين زمينه 1397 مردادماه 22الملل نيز، در روز دوشنبه گفتني است كه سازمان عفو بين ز)

رسند و اين آمار در ني بر اينكه ساالنه يك هزار نفر توسط پليس آمريكا به قتل ميمنتشر كرده است، مب

                                                            
١٧ American Journal of Public Health (AJPH) 

ر و استاد دانشگاه كرنل، مايكل اچ. اسپوزيتو، محقق و استاد دانشگاه واشنگتن در سياتل و هدويگ لي، استاد و فرنك ادواردز، پژوهشگ 18
 پژوهشگر دانشگاه واشنگتن در سنت لوئيز. قابل بازيابي در لينك:

 https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304559 
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بوده است. اين سازمان همچنين تأكيد نموده كه بايد اقدامات  نفر 172، 2017ايالت كاليفرنيا در سال 
  ؛19تر اين روند به كار گرفته شودمتوقف ساختن هر چه سريع جهتالزم 

  

 16شنبه تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در روز سه –سايت خبري  انتشار گزارش از سوي -7
، به مورد پيگرد قانوني قرار دادن 20هاي مدني آمريكا، در خصوص اقدام اتحاديه آزادي1397مرداد 

، دادستان كل اين كشور، به دليل ايجاد محدوديت در زمينه علل الزم براي مهاجران، 21جف سشنز
  ست پناهندگي. محورهاي اين گزارش عبارتند از:اجهت ارائه درخو

پناهندگي به مهاجران فراري از زادگاه و  يغيرقانوني بودن خودداري دولت آمريكا از اعطا الف)
هاي تبهكار و گروه هرحمانهاي خانگي و يا اقدامات بيكشورهاي محل اقامت خود، به دليل خشونت

  ؛22بنيادين زنان و نقض قوانين پناهندگيها بر تضعيف حقوق گونه سياستتأثير اين
 متحدهياالتاتري اشاره به تناقضات به وقوع پيوسته در اين زمينه، با توجه به اقدام وزارت دادگس ب)

نياز پيش ترينهمم، به عنوان »هراس باورپذير يا معتبر«با تبديل آن به » هراس«به محدود كردن مفهوم 
مشكالت قربانيان » حضمشخصي خواندن «ت پناهندگي و همچنين دهندگان درخواسالزم براي ارائه

  ها وگونه خشونتاين

                                                            
 قابل بازيابي در لينك: الملل.توئيتر سازمان عفو بين 19

 https://twitter.com/amnestyusa/status/1029074067985510402 
٢٠ The American Civil Liberties Union 
٢١ Jeff Sessions 

  مبني بر  ،1397خرداد ماه  21، دادستان كل اياالت متحده، در روز دوشنبه اقدام جف سشنز پيشين:هاي سوابق در گزارش 22
هاي جنسي، نتو بدين وسيله حذف پناهجويان قرباني خشو» خشونت خانگي«تبار به يكي از قربانيان السالوادوري لغو اعطاء پناهندگي الف)

  ا؛كنندگان پناهندگي در آمريكاشكال خشونت جاري در زادگاه اين افراد، از فهرست دريافت هاي خالفكار و ديگرمناقشات گروه
ن كشور و هاي الزم براي اعطاء پناهندگي در آمريكا، آسيب رساندن به افراد خواستار پناهندگي به ايگيمحدودتر كردن حوزه افراد حائز ويژ ب)

درصد از  07تا  60مال لغو شدن حتاگونه افراد: در تالش براي دستيابي به امنيت و حمايت و متالشي كردن سازوكارهاي حمايتي از اين
  هاي خانگي واستفادهها و سوءدليل خشونتبه آمريكا به  تقاضاهاي پناهندگي

راي بتحده، تالش مها و مشكالت افراد در حوزه اعطاء پناهندگي در اين اياالت توجيه كردن اين اقدام به دليل شامل نشدن تمامي دشواري ج)
  نوني و دشوار كردن شرايط مهاجرت قانوني.هاي غيرقامقابله با مهاجرت
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، به پل رايان، رئيس خانه 23آمريكا متحدهاياالتاشاره به نامه كميسر كميسيون حقوق مدني  ج)
خواه از ايالت ويسكانسين، مبني بر لزوم امتناع كنگره از تصويب نمايندگان و سناتور جمهوري

فزوده شده توسط داستان كل، به قانون پناهندگي در اين كشور، با توجه به تأثير آن بر هاي امتمم
  ؛24اين فرايند اجرايتضعيف 

جف سشنز ، 1397مردادماه  26، در روز جمعه خبرگزاري رويترزاين در حالي است كه، به گزارش  د)
ه باين دستور خطاب  .اخراج مهاجران غيرقانوني شدروند با صدور دستوري خواستار تسريع 

ات ختياروزه اهاي مهاجرت صادر شده و مورد انتقاد شديد قرار گرفته است. طبق اين دستور، حدادگاه
ونده قضات مهاجرت محدود شده و از آنها خواسته شده است تا از طوالني شدن روند بررسي پر

يكا اداره هاي مهاجرت تحت نظارت وزارت دادگستري آمردادگاهگفتني است  .مهاجران خودداري كنند
  .كند مداخلهتواند در امور آنها شوند و دادستان كل ميمي
  

  كانادا*

المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي الملل كانادا، به همراه شبكه بينسوي سازمان عفو بين انتشار گزارش از - 1
، در خصوص تصميم خالقانه كميته حقوق بشر سازمان 1397مردادماه  23شنبه ، در روز سه25و فرهنگي

ر ملل در حمايت از شكايت انجام شده عليه دولت كانادا، به دليل نقض حق حيات و عدم تبعيض و صدو
ضروت دسترسي مهاجران فاقد مدارك قانوني به خدمات درماني و بهداشتي «حكم مبني بر گنجانده شدن 

  .در الزامات حوزه حق حيات» ضروري

                                                            
٢٣ United States Commission on Civil Rights 

 تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا و سايت واشنگتن فري بيكن. قابل بازيابي در لينك:  –هاي سايت خبري گزارش 24

http://thehill.com/policy/400801‐aclu‐suing‐sessions‐for‐ending‐asylum‐protections‐for‐immigrants‐
fleeing‐domestic 
https://freebeacon.com/issues/civil‐rights‐commissioner‐slams‐house‐attack‐asylum‐
integrity/?utm_source=Freedom+Mail&utm_campaign=68d96c3249‐
EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_10_06_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b5e6e0e9ea‐

68�96�3249-46496609 
٢٥ International Network for Economic, Social and Cultural Rights (the ESCR‐Net) 
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الملل كانادا، مبني بر ، دبيركل بخش انگليسي زبان سازمان عفو بين26اشاره به اظهارات الكس نِو الف)
توجه آن در ارسال پيامي آشكار به تمامي كشورهاي  سابقه بودن صدور اين حكم و اهميت قابلبي

هاي درماني و ها از مراقبتجهان، در خصوص عدم تأثيرگذاري شرايط اقامتي افراد بر برخورداري آن
نظر از پزشكي و ضرورت فراهم آوردن اين خدمات براي تمامي ساكنان كشورهاي مختلف، صرف

  ها در اين كشورها؛قانوني بودن حضور آن
، اهل گرانادا، شاكي اين پرونده، در زمينه قانوني كردن 27هاي خانم نل توسناشاره به تالش )ب

مدت در اين زمينه، تاكنون و مواجه شدن وي با تأخيرهاي طوالني 2005وضعيت اقامتي خود از سال 
رماني و ها و نياز مبرم وي به برخورداري از خدمات دهمچنين مبتال شدن او به بيماري در اين سال

برخوردار شدن او تنها از خدمات درماني اضطراري: ممانعت به عمل آوردن مراكز درماني از ارائه 
  ؛28خدمات الزم به او بر مبناي برنامه موقت سالمت فدرال كانادا

ي ي و قانونها از حق اعمال تبعيض و تمايز ميان مهاجران غيرقانونتأكيد بر برخوردار نبودن دولت ج)
 ناگوار و تر شدن شرايط بيمار، پديد آمدن عواقبزمينه حق حيات، با توجه به احتمال وخيم كشور، در

  ؛حتي تمام شدن اين روند به بهاي جان مهاجر مورد نظر و
هاي تأكيد بر لزوم اتخاذ سريع اقدامات الزم در اين زمينه از سوي دولت كانادا براي جبران زيان د)

  ؛29چنينيو ممانعت به عمل آوردن از به وقوع پيوستن موارد نقض اينمتحمل شده از سوي اين مهاجر 
  
  
  

                                                            
٢٦ Alex Neve 
٢٧ Nell Toussaint 
٢٨ Canada’s Interim Federal Health Program (IFHP) 

 الملل كانادا. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 29

 https://www.amnesty.ca/news/canada‐people‐irregular‐status‐have‐right‐access‐essential‐health‐care 
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، در خصوص 1397 همردادما 23شنبه الملل كانادا، در روز سهانتشار گزارش توسط سازمان عفو بين -2
نه درخواست از سازمان، نهاد و شهروندان كانادايي، در زمي 170ارسال نامه سرگشاده از سوي بيش از 

ن مينه حق مسكن و لحاظ كردن آزتعهد خود در  اجرايوزير اين كشور، براي ودو، نخستجاستين تر
  . نكات مهم اين رويداد عبارتند از:در قانون جديد راهبرد مسكن ملي

خانواده در  : پاياني براي فقر كودك و2000كمپين "الملل كانادا، هايي چون، عفو بينحمايت سازمان الف)
مينه زن ملل در خانماني و همچنين گزارشگر ويژه سازمافقر، اتحاد كانادا براي پايان بي كانادا بدون "كانادا

شر قوق بححق مسكن، از اين نامه مشتمل بر الزامات مهم براي همگام ساختن قانون مسكن با قانون 
  المللي؛بين
ز حقوق ااكامي دولت در حمايت ندا، ناشي شدن آن از خانماني در كانااشاره به بحران مسكن و بي ب)

سكن، به من حق انساني شهروندان كشور و لزوم اتخاذ اقدامات الزم در اين زمينه براي به شمار آورد
  عنوان بنياني براي راهبرد مسكن ملي؛

ي كردن بيش هزار نفر، زندگ 235خانماني در كانادا هر ساله توسط بيش از اشاره به تجربه كردن بي ج)
و عدم  قيمت بودن مسكنهاي ناامن و نامناسب و يا گرانميليون نفر از مردم كانادا در مسكن 1,7از 

شاري گزيدن اق ها: اشاره به سكنيبرخورداري شهروندان از امكانات مالي الزم براي استفاده از اين خانه
مع در فراد جوااان و دگان، جوانان و سالمندچون، افراد بومي، افراد مبتال به ناتواني، مهاجران و پناهن

  ؛ها وانهاي نژادپرستانه در اين گونه مكمعرض آسيب
گيري از راهبرد مسكن ملي و متعهد ساختن تأكيد بر فرصت پديد آمده براي دولت كانادا جهت بهره د)

و رعايت حق مسكن براي تمامي شهروندان و تضمين كردن پاسخگويي و  اجراخود به 
  ؛30پذيري خود در قبال اين حقوليتمسئ

  

                                                            
 الملل كانادا. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 30

 https://www.amnesty.ca/news/open‐letter‐urges‐prime‐minister‐make‐good‐his‐commitment‐right‐
housing 
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، در خصوص 1397مردادماه  18شنبه الملل كانادا، در روز پنجانتشار گزارش توسط سازمان عفو بين -3
وزير ، به جاستين تردو، نخست31از سوي چندين سازمان و نهاد حقوق بشري در اين كشور نامهارسال 

وزارت امنيت مرزها و كاهش «زمينه مورد پرسش قرار دادن سياست وي در خصوص ايجاد  كانادا، در
  ، مبني بر:»32يافتهجرائم سازمان

ظهارات رسمي او اساس در زمينه  پايههاي بيزنيابراز نگراني در خصوص ايجاد تعابير و گمانه الف)
 بديل شدنتگي و مقامات دولت كانادا در مورد مواجه بودن آن با چالش افزايش تعداد متقاضيان پناهند

  اين چالش به بحران؛
يافته، به اي سمي از تركيب كردن موضوع امنيت مرزي با جرائم سازمانتأكيد بر پديد آمدن آميزه ب)

هاي هاي عمومي در زمينه مهاجرتتفاهمه از پتانسيل تعميق هراس و سوءدليل برخورداري اين آميز
  غيرقانوني و امنيت مرزها؛

طابق با مي از مرزها، به عبور غيرقانون جويانپناهتأكيد بر لزوم تصريح كردن حقيقت ناگزير شدن  ج)
  هاي مردم جامعه وغهالمللي و قوانين كانادا، از سوي مقامات دولتي براي كاستن از دغدقوانين بين

، به ويژه وزارتخانههاي اين تأكيد بر پديد آمدن سردرگمي و آشفتگي در زمينه وظايف و مسئوليت د)
با توجه به برخوردار بودن ساختار دولت كانادا از دو سازمان ديگر در اين زمينه: وزارت ايمني عمومي 

  .33و شهروندي جويانپناه، (و به ويژه، آژانس خدمات مرزي كانادا) و وزارت مهاجرت
  
  
  

                                                            
الملل كانادا، شوراي پناهجويان كانادا، شوراي كليساهاي كانادا، انجمن وكال و وكالي هاي انگليسي و فرانسوي زبان عفو بينبخشاز جمله، . 31

  كالي پناهجويان اونتاريو و...وهاي مدني، انجمن المللي نظارت بر آزاديحقوق مهاجرات كبك، گروه بين
٣٢ Ministry of Border Security and Organized Crime Reduction 

 الملل كانادا. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 33

 https://www.amnesty.ca/news/concerns‐and‐questions‐over‐establishment‐ministry‐border‐security‐
and‐organized‐crime 



  14                                                                                                                                                            36راهبردي  گزارش

 

  انگليس*

، در خصوص 1397 مردادماه 26انتشار گزارش از سوي سايت پارلمان بريتانيا، در روز جمعه  -1
درخواست رياست كميته مشترك حقوق بشر پارلمان از وزير امنيت و جرائم اقتصادي بريتانيا، مبني بر 

كودكان و نوجوانان، به منزله مأموران مخفي و مخبران  ارائه جزئيات بيشتر در مورد چگونگي استفاده از
افزايش دادن زمان براي اي از سوي دولت اطالعاتي در كمك به عمليات پليس، با توجه به ارائه اليحه

سال، به عنوان منابع اطالعاتي انساني مخفيانه، از يك ماه به  18كارگيري نوجوانان و كودكان زير به
: تأكيد بر لزوم ارائه جزئيات بيشتر در زمينه چگونگي پايبندي اين 34ه سال جاريچهار ماه، در تير ما

كننده از اين ، تعداد مقامات دولتي استفاده35سازمان ملل كودكوزارتخانه به بند سوم كنوانسيون حقوق 
ر برنامه، تعداد نوجوانان به كار گرفته شده توسط اين قانون و منطق ارائه شده از سوي وزارت كشو

  ؛36براي افزايش دادن مدت زمان اين مسئوليت

  
                                                            

، در خصوص استفاده مأموران اجراي قانون در 1397تير ماه  29، در روز جمعه گزارش شبكه خبري الجزيرههاي پيشين: سوابق در گزارش 34
  يات پليس، مبني برانگليس از كودكان، به منزله مأموران مخفي و مخبران اطالعاتي در كمك به عمل

كارگيري كودكان، به منزله جاسوس و ، در زمينه به1397تير ماه  21شنبه ، در روز پنجگزارشي جديد از سوي مجلس اعيان انگليسانتشار  الف)
  ليات مخفيانه پليسي و امنيتي؛مأمور مخفي در عم

كارگيري نوجوانان و افزايش دادن زمان بهراي نويس اليحه جديد دولت بمرور پيش تهيه اين گزارش از سوي پارلمان انگيس، پس از ب)
  سال، به عنوان منابع اطالعاتي انساني مخفيانه، از يك ماه به چهار ماه؛  18كودكان زير 

ن ر گرفتن ايمكان قراانمايندگان در خصوص پايين بودن سن اين مأموران و جامه عمل پوشاندن به اين درخواست: ابراز نگراني برخي از  ج)
  ها؛كودكان و نوجوانان در معرض مخاطرات فزاينده و تحت تأثير قرار گرفتن سالمت جسمي و رواني آن

 اي قانوني ومات وزارت كشور و ديگر نهادهدر خصوص پيشنهادات ارائه شده از سوي مقا بان حقوق بشر انگليسديدهابراز نگراني شديد  د)
  اليت اين كودكان، به مثابه مخبران اطالعاتي، با توجه بهامنيتي و گسترش بخشيدن حيطه زماني و حوزه فع

  المللي؛بين وي داخلي ش و سالمت كودكان در چنين شرايطي، بر اساس قوانين حقوق بشرلزوم اولويت بخشيدن به تحقق منافع، رفاه، آساي - 
  ها به عنوان مأموران مخفي پليس؛كارگيري آنبه اشاره به غيرقابل تصور بودن مورد توجه قرار داد منافع و رفاه كودكان، در زمان - 
ه م مراجعه بلتي: لزوتأكيد بر وجود تناقض فاحش ميان استفاده از كودكان به مثابه، مخبران اطالعاتي و الزمات حفاظتي نهادهاي دو - 

هاي ادن بيشتر آندجرم و جنايت و نه مداخله هاي دولتي مبني بر ممانعت به عمل آوردن از قرار داد كودكان در معرض هاي سازماندستورالعمل
  هاي پرمخاطره.در اين فعاليت

٣٥ UN Convention of the Rights of the Child (UNCRC) 
  گزارش پارلمان بريتانيا. قابل بازيابي در لينك: 36

 https://www.parliament.uk/business/committees/committees‐a‐z/joint‐select/human‐rights‐

committee/news‐parliament‐2017/��������s‐chis‐17‐19/ 
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متناع ا، در خصوص 1397خرداد ماه  23شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز سه -2
  ي برداري، مبنپناهندگي به تعداد بيشتري از كودكان قرباني برده يوزارت كشور انگليس از اعطا

ي نظام قربان با درخواست پناهندگي تعداد بيشتري از كودكانخودداري دولت انگليس از موافقت  الف)
گي ند پناهندداري، از كشورهايي چون، ويتنام، اريتره، و افغانستان: ممانعت به عمل آوردن از روبرده

هاي موجود در تاكنون، به رغم دغدغه 2012كودك از كشورهاي غيراروپايي از سال  275بيش از 
  ها نزد قاچاقچيان انسان؛نده شده آننخصوص بازگردا

ي بر ، مبناشاره به آمار اختصاصي به دست آمده توسط اين خبرگزاري از وزارت كشور انگلستان ب)
دن آمار سال گذشته و رسي 3، در قياس با 2017تا  2015هاي دو برابر شدن اين موارد در فاصله سال

كردن نوجوانان  لگي و تأثير آن بر منصرفسا 18نفر، با توجه به رسيدن اين كودكان به سن  183آن به 
  قرباني ديگر از ارائه تقاضاي پناهندگي؛

رخورداري بها به كشورهاي ديگر، بدون ابراز نگراني در زمينه اخراج اين نوجوانان و فرستادن آن ج)
ن: ن انساها از حمايت بستگان و آشنايان در اين كشورها و گرفتار شدن مجددشان در تله قاچاقچياآن

ايان پهاي جهاني براي مغايرت فاحش اين سياست دولت بريتانيا با تعهد آن در زمينه رهبري تالش
  داري؛بخشيدن به برده

 ازجملههاي مختلف قاچاق انسان، در گروه كودك گرفتار آمده 2118اشاره به ارجاع تعداد احتمالي  د)
قانوني در سال گذشته:  ر اجباري، به مراجعداري خانگي و كااستفاده جنسي، بردههاي سوءدر عرصه

  آمده در اين خصوص؛باالترين آمار ساالنه به دست

هاي توزيع مواد مخدر و ها، و گرفتار شدنشان در گروهسوم آناشاره به انگليسي بودن حدود يك ه)
ه اين ب راقورود قاچاقي صدها تن ديگر از كشورهايي چون ويتنام، سودان، اريتره، افغانستان و ع

  كشور؛
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يگر ده برابر دهزار برده، در حال حاضر، به عبارت  136كم اشاره به برخوردار بودن بريتانيا از دست و)
  ؛2013ميزان اين آمار در سال 

داري به برده سان وتأكيد بر امتناع دولت انگيس از موافقت با درخواست پناهندگي قربانيان قاچاق ان ز)
  ها به قاچاق مواد مخدر؛ر شدن آناداو ازجملهها در زمان اسارتشان، وسط آندليل جرائم مرتكب شده ت

داري در اشاره به قانون پيشنهادي پارلمان انگليس در خصوص مجاز شمردن حضور قربانيان برده ح)
هاي حمايتي در اين دوره زماني، همزمان با در اختيار اين كشور به مدت يك سال و دريافت بسته

هاي گيري در زمينه ارائه درخواست پناهندگي و يا پذيرش كمكالزم براي تصميم داشتن فرصت
 .37مقامات دولت براي بازگشت به كشورشان

  

  فرانسه *

، در خصوص 1397 مردادماه 23شنبه انتشار گزارش از سوي سايت عرب نيوز، در روز سه -
ن كشور جهت صدور مجوز براي ) از دولت اي38درخواست مقامات جنوب فرانسه (در جزيره كورسيكا

يافته از درياي مديترانه، با مهاجر نجات 141، حامل 39فراهم آمدن امكان پهلو گرفتن كشتي آكواريوس
  :هاي حقوق بشري، مبني برتأكيد بر دغدغه

پذير ساختن پهلوگيري اين كشتي در جزيره فرانسوي كورسيكا، با توجه به امتناع لزوم امكان الف)
هاي در آب از پذيرش آن و از اين رو، سرگردان بودن اين كشتي جر ايتاليا و دولت مالتولت ضدمهاد

  ؛40و جزيره ايتاليايي لمپدوسا حدفاصل مالت

                                                            
  گزارش اختصاصي خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 37

 http://news.trust.org/item/20180814000053‐5a8rm/ 
٣٨ Corsica 
٣٩ Aquarius 
٤٠ Lampedusa 
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يافتگان اين كشتي و اظهارات مقامات اين هاي امداد فرانسوي به نجاترساني گروهاشاره به كمك ب)
ر تغذيه دن و در عين حال، وجود ضعف و سوءجزيره مبني بر ثبات يافتن وضع سالمت اين مهاجرا

ر انجام دنشان بسياري از آنان و از اين رو لزوم بيدار و آگاه شدن كشورهاي اروپايي و مشاركت كرد
سئله اين مسئوليت خطير، همچنين ضرورت اتخاذ سياستي مشترك از سوي اين كشورها در خصوص م

  مهاجران در درياي مديترانه؛

المللي و التزام كشورها به دوستانه قانون دريانوردي بينار دادن ابعاد انسانمورد تأكيد قر ج)
ان در تن از مهاجر 800رساني به مردم گرفتار آمده در مخاطرات دريايي: اشاره به كشته شدن كمك

  ؛اجران وان مهدرياي مديترانه از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون و تبديل شدن اين دريا به گورست

جمهور فرانسه و تأكيد بر تالش اين مقامات براي تحت فشار قرار دادن امانوئل مكرون، رئيس د)
گيري نهايي خود در اين خصوص، با توجه به سكوت دولت تا به دولت وي جهت اعالم تصميم

  .41امروز

 

 

  

                                                            
  گزارش سايت عرب نيوز. قابل بازيابي در لينك: 41

 http://www.arabnews.com/node/1356186/world 


