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متحده آمريكا، كانادا، مربوط به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي اياالتگزارش تحوالت  نيا در
آشكار  ها و اخبارها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397فرانسه و انگليس، در مردادماه و شهريورماه 

 يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانبه دست
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها

  
  متحده آمريكااياالت*
اه شهريورم 8شنبه نجتحليلي واشنگتن فري بيكن، در روز پ –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1

مال نه اع، در خصوص حمايت وزارت دادگستري آمريكا از شكايت از دانشگاه هاروارد، در زمي1397
  :محورهاي اين گزارش عبارتند از تبعيض نژادي،

ر حمايت ، مبني ب1397شهريورماه  8شنبه انتشار بيانيه از سوي وزارت دادگستري، در روز پنج الف)
ليل (به د به دطرح شكايت، گروهي از دانشجويان و والدينشان، از دانشگاه هارواراين وزارتخانه از 

  آمريكايي؛ –گفته شاكيان) اعمال تبعيض در زمينه پذيرش متقاضيان آسيايي 
ر اقدامات بهزار دانشجو، مبني  160در زمينه سوابق  حليل آماري انجام شدهنتايج تاشاره به  ب)

 د به اينيي وروآمريكا –سيستماتيك مسئوالن دانشگاه هاروارد در پايين آوردن رتبه متقاضيان آسيايي 
برخورد بودن، شجاعت داشتن، مهربان هايي چون، مثبت بودن شخصيت، خوشدانشگاه، در زمينه مؤلفه

ه، ن دانشگادر اي و مورد احترام قرار داشتن: پايين آمدن شانس اين دانشجويان براي پذيرفته شدنبودن 
  ها در قياس با ديگر متقاضيان؛رغم باالتر بودن نمرات و امتيازات آكادميك آنبه

                                                            
 Ontario Humanوق بشر اُنتاريو ()؛ كميسيون حقCBCشبكه خبري سي.بي.سي ( )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده. 1

Rights  Commissionالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeera ؛ خبرگزاري فرانسه(
)Agence  France‐Presse) ؛ روزنامه گاردين(The Guardianدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( )؛Office  of  the 

United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR) تحليلي واشنگتن فري بيكن  –) و سايت خبري
)Washington Free Beacon.(  
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پذير شدن ورود به ، دادستان كل آمريكا، مبني بر ضرورت امكان2اشاره به اظهارات جف سشنز ج)
آميز هاي تبعيضها و لزوم حذف شاخصنظر از نژاد آناه هاروارد براي تمامي متقاضيان، صرفدانشگ

هاي در نظر گرفته شده براي پذيرش در اين دانشگاه، همچنين بررسي سوابق نژادي از ميان مؤلفه
  ؛پژوهان ومتقاضيان بر اساس ضوابط قانوني مدون، ازجمله نمرات و دستاوردهاي آكادميك دانش

هاي پذيرش دانشگاه هاروارد، اشاره به انجام اقدامات خالف قانون اساسي، توسط مسئوالن و كميته د)
هاي جديد و منتهي شدن اين اقدامات به در زمينه نظارت و اعمال نفوذ بر ساختار نژادي كالس

م براي تعيين هاي الزها از ثبات و توازن جمعيتي نژادي، همچنين عدم انجام تالشبرخورداري كالس
رغم وظيفه قانوني اين هاي دانشجويي متنوع، بههاي نژادي براي ايجاد گروههاي مبرا از مؤلفهراه

  ؛3دانشگاه در اين خصوص

  
ص ، در خصو1397شهريورماه  7بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -2

اش، پس از آزاد شدن ماهه 12ا، به دليل مرگ دختر شكايت يك زن گواتمااليي به مراجع قضايي آمريك
  ين گزارش عبارتند از:محورهاي عمده اجويان در ايالت تگزاس، از بازداشتگاه پناه

ه دليل ريكايي، بجو، اهل گواتماال، به مورد پيگرد قانوني قرار دادن مقامات آماقدام يك مادر پناه الف)
 هازداشتگابن از تادن سيستم تنفسي وي، يك هفته پس از آزاد شدمرگ دختر نوپاي خود، براثر از كار اف

  خانوادگي مهاجران، ؛

                                                            
٢. Jeff Sessions 

  تحليلي واشنگتن فري بيكن. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 3
 https://freebeacon.com/issues/justice‐department‐joins‐discrimination‐suit‐harvard/?utm_source= 
Freedom +Mail&utm_campaign=505ab61e58‐EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_10_27_COPY_ 94����� 
medium=email&utm_term=0_b5e6e0e9ea‐505ab61e58‐46496609 
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اشاره به داليل ارائه شده توسط مادر كودك در شكايت خود از مسئوالن اين بازداشتگاه، ازجمله  ب)
 هاي پزشكي و فراهم نياوردن مراقبت و نظارت الزم توسطعدم رعايت ايمني، ناديده گرفتن مراقبت

  ؛4مسئوالن اين مركز
هاي پزشكي و جويان در اين مراكز به دليل ناكافي بودن مراقبتاشاره به موارد ديگري از مرگ پناه ج)

ها از سال جويان در اين بازداشتگاهتن از پناه 52آميز: مرگ جويان با شرايط مخاطرهمواجه ساختن پناه
به عدم ارائه خدمات درماني و پزشكي مورد نياز  هامورد از آن 23تاكنون و مربوط بودن علت  2010

موقع به موارد به بيماران، ازجمله تأخير در ارائه خدمات و امكانات پزشكي، عدم پاسخگويي به
هاي الزم توسط كادر درماني، با توجه به استفاده از اورژانسي و اضطراري و فراهم نياوردن مراقبت

  و؛ 5عنوان پزشكپرستاران به

                                                            
، در خصوص نحوه رفتار و 9713 مردادماه 3چهارشنبه  ، در روزبان حقوق بشرديدههاي پيشين: انتشار گزارش توسط سوابق در گزارش. 4

، در وملهايي چون، مركز درماني شاهاي روحي و رواني در بازداشتگاهبرخورد مأموران دولت آمريكا با كودكان مهاجر نيازمند دريافت حمايت
  :ايالت تگزاس، مبني بر

 واجه شدن بامت مأموران در اين خصوص و توراها از سرپيچي از دستجويز انواع مواد دارويي و تزريقي براي كودكان و هراساندن آن الف)
  ي مدت نامعلوم؛هايي چون، نگاه داشته شدن در اين مراكز برامجازات

  ا تزريق آن؛ها و سپس متقاعد كردنشان به مصرف دارو ياشاره به اقدام كاركنان اين مجموعه به تحريك كردن كودكان و خشمگين نمودن آن ب)
هاي انجام شده توسط ها توسط ارزيابيان از اين مراكز تا زمان اثبات سالمت كامل روحي و رواني آنتأكيد بر مرخص نشدن كودك ج)

  كارشناسان و مأموران مراكز مزبور؛
ا به هآن ها و يا وادار كردنهاي روحي و ديگر اختالالت و ناتوانيابراز نگراني در خصوص تجويز بيش از حد دارو براي كودكان مبتال به بيماري د)

  .ستانروسيه، برزيل و صرب ازجملهگونه مراكز و نهادهاي مشابه آن در آمريكا و ساير كشورهاي جهان، هاي مختلف در اينپذيرش درمان
، مبني بر مرگ يكي ديگر از زندانيان 1397 رماهيت 52، در روز دوشنبه بان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي  هاي پيشين:سوابق در گزارش 5

  هاي مهاجرتي آمريكا، مبني بر:محبوس در بازداشتگاه
 ك استوارت،يتبار، ظاهراً به دليل خفگي ناشي از خودكشي و رسيدن آمار مرگ زندانيان بازداشتگاه كورسيوساله مكزيكي 40مرگ مهاجر  الف)

 2017ال ستن از اول ماه اكتبر  8هاي آمريكا به تن و آمار كلي مرگ اين افراد در بازداشتگاه 3ايالت جورجيا، در مدت زمان حدود يك سال، به 
  تاكنون؛

بان هرغم عدم اطالع ديد، به زندانيان، بهموقعبهبهداشتي و درماني الزم و  ها به عدم ارائه خدماتمرتبط بودن علت بسياري از اين مرگ ب)
مورد از سال  52مورد از  23هاي اخير و مورد به وقوع پيوسته در ماه 15مورد از  8تبار( حقوق بشر در مورد شرايط مرگ اين شهروند مكزيكي

ها و به ناتواني نيان مبتالدادن زندا به موارد اورژانسي و قرار موقعبهپزشك، عدم پاسخگويي  عنوانبهتاكنون): استفاده از پرستارها  2010
  با خودكشي اين افراد؛ شدنمواجهر نتيجه دهاي انفرادي و هاي رواني در سلولبيماري
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گونه موارد با توجه به اقدامات دانلد ترامپ در زمينه افزايش دادن احتمال افزايش يافتن اينره بهاشا د)
جو و مهاجر و قرار گرفتن تعداد بيشتري از كودكان در معرض شرايط هاي پناهدوران بازداشت خانواده

  ؛6پرمخاطره

  
زوم ل، در خصوص 1397هريورماه ش 5روز دوشنبه  بان حقوق بشر، درانتشار گزارش از سوي ديده -3

  بني بر: بق، متالش شهروندان ايالت فلوريدا در راستاي برداشتن ممنوعيت رأي دادن براي مجرمان سا
نون قا 4 ضرورت اقدام شهروندان فلوريدا به اعالم نظر مثبت خود در خصوص اصالحيه شماره الف)

ا روران مجازات خود دمجرماني كه  - ق جرائم، مبني بر لزوم بازگرداندن حق رأي به مجرمان ساب
  ين حق؛اميليون تن از شهروندان فلوريدا از  4/1با توجه به محروم بودن  –اند گذرانده

رار قهاي دموكراتيك و لزوم تأكيد بر برخوردار نبودن ممنوعيت حق رأي از جايگاهي در نظام ب)
 ، ازجملهم ويژهن تنها مجرمان مرتكب جرائكيفري: محروم شد مجازاتدادن اين گزينه تنها براي اعمال 

  قتل و يا جرائم جنسيتي از اين حق، بر اساس اصالحيه مزبور و؛
مثابه دادن فرصتي دوباره به بزهكاران حق رأي، به يتأكيد بر آثار حقوق بشري و اهميت ملي احيا ج)

خود در فرآيندي  سابق براي بازگشت به جامعه و تعامل معنادار با آن، مانند ديگر همنوعان
  ؛7دموكراتيك

  
، با عنوان 1397شنبه اول شهريورماه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4
ي مجازات اعدام اجرا، در خصوص تداوم يافتن »8تاريكي در ايالت آفتابي: مجازات اعدام در فلوريدا«

                                                                                                                                                                                 
وردن بودجه بان حقوق بشر از كنگره آمريكا در خصوص مورد توجه قرار دادن موارد ذكر شده و عدم موافقت با فراهم آدرخواست ديده ج)

  .پذيرآسيب انيجوپناهك آمريكا، جهت زنداني كردن تعداد بيشتري از مهاجران و مهاجرت و گمر ادارهبيشتر براي 
  بان حقوق بشر، قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 6

 https://www.hrw.org/news/2018/08/29/mother‐sues‐over‐death‐toddler‐released‐us‐immigration‐
detention 

  بل بازيابي در لينك:بان حقوق بشر. قاگزارش ديده. 7
 https://www.hrw.org/news/2018/08/27/us‐fight‐overturn‐floridas‐lifetime‐voting‐ban 
٨. Darkness visible in the Sunshine State: The death penalty in Florida 
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متحده در سال رغم حكم ديوان عالي اياالتهب - مركز گردشگري و تجارت آمريكا  –در اين ايالت 
  :، در خصوص تعارض داشتن اين اقدام با قانون اساسي اين كشور، مبني بر2016
هاي ذهني و ياتوانناستفاده از مجازات اعدام در اين ايالت، براي نوجوانان و يا افراد مبتال به  الف)

ين ارين آمار ن به دومين ايالت برخوردار از باالترو، تبديل شدن آ ماندگان ذهني) و از اينفكري (عقب
  نوع مجازات در كشور؛

كم اعدام از ح 20اشاره به تأثير عوامل نژادي بر صدور حكم اعدام در فلوريدا: اختصاص داشتن  ب)
دام پوستان متهم شده به كشتن شهروندان سفيدپوستان و اعتاكنون، به سياه 1976حكم، از سال  96ميان 

 پوست و در عين حال تأكيد برسفيدپوست در اين ايالت به جرم قتل يك شهروند سياه نشدن يك
هاي نژادي ناممكن بودن طرح شكايت از سوي محكومان به اعدام، در خصوص اعمال تبعيض

  سيستماتيك توسط مراجع قضايي؛
 م، اتخاذبه اعدا هاي افراد محكوماشاره به خودداري مقامات از دادن فرصت تجديد نظر به پرونده ج)

فه و ت منصتصميمات خودسرانه از سوي مسئوالن قضايي و كيفري اين ايالت (مردود دانستن نظر هيأ
به  صدور حكم مستقل از سوي قاضي پرونده) و در نتيجه، وابسته بودن حيات و ممات مجرمان

  عواملي چون، شانس و زمان؛
شدت گيري از اين مجازاتِ بهمتحده به بهرهالتتأكيد بر لزوم پايان بخشيدن مقامات قضايي ايا د)

ي اين نوع اجرا وكشور ديگِر پيشرو در لغو قانون  142ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و پيوستن به 
  ؛مجازات در جهان و

، ايالتياحكام اعدام توسط فرماندار و ديگر مقامات  يتأكيد بر ضرورت پايان بخشيدن به روند امضا ه)
هاي ي حكم اعدام و استفاده از اين مرحله براي برداشتن گاماجراادن مجازات افراد در آستانه تخفيف د

  ؛9آتي در راستاي لغو اين قانون

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 9

 https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/8959/2018/en/ 
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 ، در خصوص1397مردادماه  30شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -5

زارش نكات مهم اين گ متحده، ،اياالتهاي برگزاري اعتصابات سراسري توسط زندانيان تمامي زندان
  :عبارتند از

 ات ملي بههاي آمريكا به برگزاري اعتصابات سراسري و برپا كردن اعتراضاقدام زندانيان زندان الف)
روز، به اشكال مختلف،  20، به مدت 1397مردادماه  30شنبه هاي اين كشور، از روز سهوضعيت زندان

ف هاي گسترده باهدزمره، دست زدن به اعتصاب غذا، انجام تحصنازجمله متوقف كردن كارهاي رو
گر و استفادهسوء«ها) ناگزير ساختن مقامات مسئول به ايجاد اصالحات در نظام مديريتيِ (به گفته آن

  ها؛زندان» استثمارگر
اه ، در مبيي جنواشاره به نشأت گرفتن اين اقدام از شورش به وقوع پيوسته در زنداني در كارولينا ب)

  تن از زندانيان در اين حادثه؛ 7آوريل سال جاري ميالدي و كشته شدن 
ها، پرداخت دستمزدهاي هاي زندانيان در زمينه بهبود سريع شرايط زنداناشاره به درخواست ج)

ي تمامي ها، فراهم آمدن امكان برخوردارمنصفانه به زندانيان براي انجام كارهاي محول شده به آن
  داندن حق رأي به مجرمان و؛هاي مشروط و بازگرن از آزاديزندانيا

متحده براي مدت زمان طوالني، با توجه به محبوس هاي اياالتاشاره به نامناسب بودن شرايط زندان د)
ها با انواع آن روزانه ههاي مهاجران و مواجههاي مختلف و بازداشتگاهميليون نفر در ندامتگاه 3/2 نبود

درصد از زندانيان مرد توسط ديگر زندانيان و باالتر بودن اين  19ورد حمله قرار گرفتن ها: مخشونت
  ؛10هاي خصوصيميزان در ندامتگاه

  
پژوهش مورد ، در 1397مردادماه  30شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -6

 يگردپهاي ضرورت عدم محروم از آينده: داللت«انجام شده توسط اين سازمان، با عنوان  ايصفحه 44
  ي بر: ، مبن»عنوان بزرگسالساله، به 15و  14قانوني نوجوانان 

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 10

 http://stream.aljazeera.com/story/201808211121‐0025698 
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 15و  14وانان زوم محاكمه نوج، مبني بر ل1995تصويب قانوني جديد در ايالت كاليفرنيا، در سال  الف)
ن، هاي كيفري بزرگساالن: طي كردن تمامي مراحل قانوني و كيفري همچون بزرگساالساله در دادگاه

هاي عنوان مجازات و محروم شدن از تمامي خدمات و درمانهمچنين گذراندن دوران حبس در زندان به
  ع اميد كردن از نوجوانان بزهكار؛، قطهاي اصالح و تربيت و در حقيقتارائه شده در كانون

زجمله هاي انجام شده در اين خصوص، در زمان اتخاذ اين تصميم، اتأكيد بر ناديده گرفتن پژوهش ب)
گرفته در حوزه علم هاي صورتهاي مؤثر در چگونگي برخورد و تعامل با نوجوانان بزهكار، پيشرفتروش
آمده ها به جامعه و آمار به دستانان و بازگشت دادن آنوشناسي، مبني بر امكان بازپروري اين نوجعصب

كاب هاي اصالح و تربيت در زمينه ارتتر بودن آمار نوجوانان قرارگرفته تحت نظارت كانوندر زمينه پايين
  عنوان بزرگسال؛به جرائم جديد، در قياس با نوجوانان مورد محاكمه قرارگرفته، به

نظام قضايي و كيفري بزرگساالن، از ساله به 15و  14نوجوان  1500ز اشاره به انتقال يافتن بيش ا ج)
برابر  11پوستان بيش از پوست (سياهويژه نوجوانان رنگينزمان به تصويب رسيدن اين قانون، به

  برابر همساالنشان)؛ 5تبار نزديك به همتايان خود و نوجوانان التين
آن، با  ا بخشيدنارتق تضعيف هر چه بيشتر امنيت جامعه، به جاي اشاره به ميزان تأثيرگذاري اين اقدام بر د)

ر ديان خود همتا توجه به افزايش يافتن احتمال بازگشت اين نوجوانان به فضاي جرم و جنايت، در قياس با
  كانون اصالح و تربيت و:

ادرست براي نوجوانان و اشاره به قرار داشتن مقامات كاليفرنيا بر سر دوراهيِ: ادامه دادن به اين مسير ن ه)
 - امنيت جامعه و يا تصحيح آن، به كمك به جريان انداختن و تصويب اليحه معلق مانده در اين خصوص 

هاي الزم جهت گذر از اين مرحله دشوار و ضرورت يافتن برخوردار شدن نوجوانان از خدمات و كمك
 .11رسيدن به دوران بزرگسالي در سالمت كامل

  

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

 https://www.hrw.org/news/2018/08/21/futures‐denied 
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  كانادا*
، در روز 12ار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.سي، به نقل از كميسيون حقوق بشر اُنتاريوانتش -1

ي) در برابر برتر پندار، در خصوص افزايش ميزان اعمال تبعيض (1397شهريورماه  8شنبه پنج
 نكات محوري گزارش هاي جسمي يا ذهني، در مدارس اين استان كانادا،آموزان مبتال به ناتواناييدانش

  :سي.بي.سي به شرح ذير است
تحصيل قابل دسترس براي «، با عنوان اريواي كميسيون حقوق بشر اُنتصفحه 163گزارش الف) 
هاي اين استان، در زمينه ماندگي مدارس و دانشگاهدر خصوص عقب» 13آموزان مبتال به ناتوانيدانش

آموزان و دانشجويان مبتال به ناتواني و ارائه فراهم آوردن امكانات و تسهيالت مورد نياز دانش
ف تحصيلي جهت همگام كردن نظام آموزشي با قانون هايي در اين حوزه براي مقاطع مختلتوصيه

  حقوق بشر كانادا؛
رصد دآموزان از ب) اشاره به اظهارات رئيس اين كميسيون مبني بر، برخورداري اين دسته از دانش

تري از درآمد هاي تحصيلي، درصد باالتري از ميزان بيكاري و همچنين ميزان پايينتري از موفقيتپايين
  هاي آتي؛جامعه كانادا با پيامدهاي اين معضل در سال ههخصوص مواجو هشدار در 

آموزان مبتال به ناتواني با اعمال تبعيض از سوي آموزگاران خود و شدن دانشج) تأكيد بر مواجه
  هاي جنسيتي؛زدگي و تبعيضطراز بودن برتر پنداري با نژادپرستي و جنسيتخاطرنشان كردن هم
موزشي و آموزان از امكانات آاي جاري در زمينه محروم بودن اين دسته از دانشهد) اشاره به دغدغه

هاي كمكي الزم براي يادگيري بهتر، معضالت مربوط به عدم دسترسي آموزشي، همچون فناوريكمك
هاي مككفيزيكي، تحت آموزش قرار نگرفتن آموزگاران و مدت زمان طوالني انتظار براي دريافت 

هاي ري از درمانكودك در مدارس اُتاوا براي برخوردا 744زيوتراپي: در انتظار ماندن درماني چون، في
  ماه از ماه ژوئن سال جاري ميالدي؛ 6الزم، به مدت 

هاي درس سآموزان و قابل دسترس بودن كالمدارس به امكانات مورد نياز اين دانشتجهيز ه) تأكيد بر لزوم 
  ها و؛براي آن

                                                            
١٢. Ontario Human Rights Commission 
١٣. Accessible Education for Students with Disabilities 
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هاي خود با نوشتهآموزان براي به اشتراك گذاشتن دسترخواست از ديگر دانشو) تأكيد بر لزوم د
آموزان از مزاياي اين ضرورت توجه به برخوردار شدن ساير دانشهاي ناتوان خود و اشاره بههمكالسي

  ؛14كارهاها و راهكمك
  
، در خصوص 1397 شنبه اول شهريورماهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -2

، در ُاتاوا و تعهدات حقوق بشري دولت 15اخراج گروهيِ ساكنان منازل منطقه فقيرنشين اِرون گيت
  كانادا، مبني بر:

د (يكص گرفتن حكم تخليه گروهي براي تمامي ساكنان منازل واقع شده در منطقه ارون گيت الف)
ها آن دي و فرصت دادن بهسال جاري ميالها در ماه مه خانواده)، اعالم رسمي حكم به اين خانواده

هاي امالك اتاوا، ترين شركت، توسط يك از بزرگ2018هاي خود تا پايان سپتامبر براي تخليه خانه
ن وساز در اين منطقه، با تكيه بر قوانيخانه و آغاز نمودن پروژه جديد ساخت 150جهت تخريب 

  جاري استاني و مقررات مالك و مستأجر؛ 
عنوان هه به مورد آزمون قرار گرفتن تعهد دولت كانادا در خصوص انگاشتن حق مسكن، باشار ب)

ن در قانو يكي از مضامين حقوق بشري: درخواست شهروندان اين منطقه از دولت كانادا براي اعمال
هاي داراي بهاي مناسب براي قبال صاحبان امالك و فراهم آوردن امكان دسترسي به مسكن

  درآمد، پناهنده يا مهاجر؛كمهاي خانواده
 ردن شركتروي ك، مبني بر لزوم پيسازمان ملل در زمينه مسكن مناسب اشاره به اظهارات گزارشگر ويژه ج)

  طقه؛المللي، ازجمله مورد مشورت قرار دادن جامعه ساكن در اين منمزبور از قوانين حقوق بشر بين
، در پاييز سال جاري 16اي، با عنوان راهبرد ملي مسكند) اشاره به قصد دولت كانادا براي ارائه اليحه

ميالدي (نخستين اليحه ارائه شده در اين زمينه در اين كشور)، باهدف حصول اطمينان از دسترسي 

                                                            
  گزارش شبكه خبري سي.بي.سي، به نقل از كميسيون حقوق بشر اُنتاريو. قابل بازيابي در لينك: . 14

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/students‐disabilities‐discrimination‐ontario‐1.4803793 
١٥. Heron Gate 
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پرداخت توسط اقشار محروم جامعه و هايي با بهاي مناسب و قابليافتن شهروندان اين كشور به خانه
  ؛17ال اين امراتخاذ رويكرد بشردوستانه در قب

وارد با اعمال تبعيض در زمينه اجاره پوست و مهاجران تازهشدن شهروندان سياهاشاره به مواجه ه)
ها از پوستان توسط صاحبان امالك و نگراني آنمسكن: پيشاپيش مجرم و تبهكار شمرده شدن سياه

رات الزم و ر زمينه تعميها دهاي آنتعداد زياد فرزندانشان، همچنين ناديده گرفته شدن درخواست
  مواردي از اين قبيل، حتي پس از موافقت با اجاره دادن مسكن به اين شهروندان و؛

گيري دولت كانادا از اين پرونده براي به كرسي تأكيد گزارشگر ويژه سازمان ملل بر ضرورت بهره ز)
  .18نشاندن اليحه خود در زمينه حق مسكن

  
  انگليس*
، در خصوص تحت 1397شهريورماه  8شنبه ي روزنامه گاردين، در روز پنجانتشار گزارش از سو -1

االجل روزه ضرب 60گيري در مدت زمان فشار قرار داشتن دولت بريتانيا، به دليل ناكامي آن در تصميم

                                                                                                                                                                                 
١٦. National Housing Strategy 

، در خصوص ارسال 1397 مردادماه 32شنبه ، در روز سهالملل كاناداسازمان عفو بينتوسط هاي پيشين: انتشار گزارش تحول مرتبط در گزارش. 17
، براي وزير اين كشورسازمان، نهاد و شهروندان كانادايي، در زمينه درخواست از جاستين ترودو، نخست 170از سوي بيش از  نامه سرگشاده

  جديد راهبرد مسكن ملي، مبني بر: ي تعهد خود در زمينه حق مسكن و لحاظ كردن آن در قانوناجرا
تحاد كانادا : پاياني براي فقر كودك و خانواده در كانادا، كانادا بدون فقر، ا2000الملل كانادا، كمپين هايي چون، عفو بينحمايت سازمان الف)

ن قانون همگام ساخت ل بر الزامات مهم برايين گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حق مسكن، از اين نامه مشتمخانماني و همچنبراي پايان بي
  المللي؛مسكن با قانون حقوق بشر بين

خاذ تر و لزوم اخانماني در كانادا، ناشي شدن آن از ناكامي دولت در حمايت از حقوق انساني شهروندان كشواشاره به بحران مسكن و بي ب)
  بنياني براي راهبرد مسكن ملي؛ عنوانبهاقدامات الزم در اين زمينه براي به شمار آوردن حق مسكن، 

ميليون نفر از مردم كانادا در  1,7دن بيش از هزار نفر، زندگي كر 235توسط بيش از  هرسالهخانماني در كانادا اشاره به تجربه كردن بي ج)
ها: ها و عدم برخورداري شهروندان از امكانات مالي الزم براي استفاده از اين خانهقيمت بودن مسكنرانهاي ناامن و نامناسب و يا گمسكن

در معرض  فراد جوامعدان و ااشاره به سكني گزيدن اقشاري چون، افراد بومي، افراد مبتال به ناتواني، مهاجران و پناهندگان، جوانان و سالمن
  ها ومكان نهگونياهاي نژادپرستانه در آسيب

 ق مسكن برايحو رعايت  اجراگيري از راهبرد مسكن ملي و متعهد ساختن خود به تأكيد بر فرصت پديد آمده براي دولت كانادا جهت بهره د)
  پذيري خود در قبال اين حق؛تمامي شهروندان و تضمين كردن پاسخگويي و مسئوليت

  نك:گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لي. 18
 https://www.aljazeera.com/indepth/features/heron‐gate‐testing‐canadas‐rights‐based‐approach‐
housing‐180822203449656.html 
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خودخواسته، براي انجام تحقيقات قضايي در زمينه نقش احتمالي آن در موارد نقض حقوق بشر انجام 
  ، مبني بر:2011سپتامبر  11حادثه شده، پس از 

(سازمان  19سيكسآيوزير انگليس، به دليل نقش امماه پيش ترزا مي، نخست 3يادآوري عذرخواهي  الف)
  ؛200420اطالعات  خارجي بريتانيا)، در ربايش و شكنجه يك معارض ليبيايي و همسرش در سال 

يرماه ت 7شنبه ج، در روز پنصدور حكم از سوي كميته اطالعات و امنيت پارلمان انگليساشاره به  ب)
افي نميه و ، مبني بر محكوم كردن نهادهاي اطالعاتي اين كشور به دليل عملكرد غيرقابل توج1397

تي شكنجه و و ح 2001سپتامبر سال  11رفتار با مظنونان حادثه نقش در سوء يالمللي و ايفاقوانين بين
ضد متحده آمريكا، در اجراي عمليات ها، در جريان همكاري اين نهادها با اياالتآزار و اذيت آن

پاسخگويي اين نهادها  پذيري و، همچنين تأكيد آن بر فقدان مسئوليت2010تا  2001از سال  سميترور
مدارك  وها از خطاهاي گذشته: ممانعت به عمل آوردن ترزا مي از ارائه شواهد و يا عبرت گرفتن آن

  شده؛موقع دولت در مهلت زماني تعيينگيري بهالزم از سوي شاهدان و سرانجام عدم تصميم
تعدادي از وكالي دولت در خصوص به شمار آمدن برخي از موارد نقض  اشاره به دغدغه خاطر ج)

ها منزله جرائم جنگي و هشدار دادن آنالمللي، بهحقوق بشرِ به وقوع پيوسته در مناقشات مسلحانه بين

                                                            
١٩. MI6 

، در خصوص اظهارات الن 1397شنبه اول خرداد ماه ، در روز سهالمللگزارش از سوي سازمان عفو بينهاي پيشين: انتشار گزارش. سوابق در 20
ز مخالفان ايي و يكي ياعبدالكريم بلهاج، شهروند لب ر رابطه با پروندهدالملل در بريتانيا، هوگارث، مدير امور سياسي و دولتي سازمان عفو بين

  معمر قذافي و فاطمه بوچار، همسر وي، مبني بر :
ها در آن ، در خصوص اين پرونده و دست داشتنسيانگلمقامات دولت  ازجملهكردن مقامات رسمي،  مستثناضرورت عدم پذيرش  الف)

  شكنجه و بازگرداني بلهاج و همسرش به ليبي؛
اين  نگاه داشتن هاي مختلف اين كشور برايقات قضايي در اين زمينه، با توجه به تالش مكرر دولتتأكيد بر لزوم انجام روند صحيح تحقي ب)

 خالت داشتنبوط به دشدن شواهد و مدارك مر برمالپرونده پشت درهاي بسته و سرانجام مختومه اعالم كردن آن، ظاهراً به دليل هراس از 
  مقامات انگليس در ربايش و شكنجه اين خانواده؛

 ها و همكاريز خود با آنرسمي از اين مخالف ليبيايي و همسرش به دليل رفتار انزجارآمي طوربهگفتني است كه دولت انگليس سرانجام  )ج
وزيري توني بلر و با توجه به (در زمان نخست 2004ها در سال ام.آي سيكس (سازمان اطالعات خارجي بريتانيا) و سازمان سيا در ربودن آن

ها، هزار پوند غرامت به آن 500ها عذرخواهي و با پرداخت ها به تريپولي و سرانجام شكنجه آنديك وي با قذافي)، بازگرداندن آنروابط نز
قت مورد ويك از مقامات دولت موافقت به عمل آورده است. اين در حالي است كه هويت مسئوالن اين رويداد نامشخص باقي مانده و هيچ

  .اندمجازات قرار نگرفته
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در مورد پيامدهاي عدم انجام تحقيقات جامع داخلي الزم در اين زمينه، ازجمله امكان ورود دادگاه 
  المللي در الهه به اين امر و؛جرائم بين

درخواست بسياري از وزراي دولت و برخي از نمايندگان ارشد پارلمان از ترزا مي، براي انجام اين  د)
  ؛21تحقيقات

  
خصوص  ، در1397مردادماه  31انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -2

  :ر جامعه بريتانيا، مبني برتحقيقات سازمان ملل در زمينه وجود فقر شديد د
، از ، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد و حقوق بشر22درخواست فيليپ الستونالف) 

فعاالن جامعه مدني، پژوهشگران،  هاي فعال در زمينه فقر و حقوق بشر، همچنينتمامي افراد و سازمان
هاي خود به اين مقام، ها و پژوهشاساتيد و دانشجويان، براي ارسال اطالعات، اخبار، مقاالت، تحليل

ترين موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته، در رابطه با قشر فقير و بسيار فقير توجهدر خصوص قابل
جه به سفر وي به اين كشور و ايرلند شمالي، در ماه نوامبر ، با تو2018سپتامبر  14ساكن بريتانيا، تا 

  )؛2018نوامبر  16تا  6سال جاري ميالدي (
تأثير  زجملهاشاره به محورهاي موضوعي مورد عالقه گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين زمينه، ا ب)

 ستفاده ازو ا تبرگزيهاي رفاهي انگليس براي نيازمندان)، رياضت اقتصادي، اعتبار جهاني (از برنامه
عمومي  گيري در خصوص مسائل رفاهي، بر ميزان فقر در اين كشور و ارائه خدماترايانه براي تصميم

  ها)؛نشاني و كتابخانه(مانند خدمات پليس، آتش
لق، قر مطفاشاره به دعاوي دولت انگليس در اين خصوص، مبني بر كاهش يك ميليون نفري ميزان  ج)

  ؛و 2010كودك، در مقايسه با سال  هزار 300ازجمله 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 21

 https://www.theguardian.com/politics/2018/aug/30/british‐government‐misses‐own‐torture‐inquiry‐
deadline 
٢٢. Philip Alston 
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هاي پنهان بان حقوق بشر، مبني بر وجود اليهاشاره به اظهارات پژوهشگر بخش اروپاي غربيِ ديده د)
هاي غذايي روزانه، تا حاضر شدن نظر كردن والدين از وعدهفقر و گرسنگي در جامعه بريتانيا، از صرف

ي بر لزوم آگاه ساختن گزارشگر ويژه سازمان ملل به كودكان در مدرسه در حال گرسنگي و تأكيد و
ترين هنگام ديدار خود از اين كشور، از ناكامي پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا در فراهم آوردن ابتدايي

  ؛23نيازهاي جامعه خود
  
موفقيت عدم ، در خصوص 1397مردادماه  28انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  - 3

ويژه در نگليس در عمل به تعهدات و وظايف خود در زمينه حمايت از جان شهروندان اين كشور، بهدولت ا
  ، مبني بر:24سوزي برج گرنفلحادثه آتش

بان حقوق بشر انگليس) به وزارت (ديده 25ارسال نامه از سوي كميسيون حقوق بشر و برابري الف)
اين نهاد درباره تداوم يافتن استفاده از ، در خصوص ابراز نگراني 26مسكن، جوامع و دولت محلي

هايي به اين وزارتخانه در مورد نماهاي قابل اشتعال در هزاران ساختمان ديگر و ارائه توصيه
  هاي آن، در حفاظت از جان شهروندان بر اساس قوانين حقوق بشري؛مسئوليت

 دن آنشنگليس و منجر برشمردن ناديده گرفتن مشكالت سيستماتيك برج گرنفل از سوي دولت ا ب)
منزله نقض هبه فاجعه، همچنين عدم رفع اين مشكالت با گذشت يك سال و نيم از وقوع اين حادثه، ب

سوزي برج گرنفل در ماه ژوئن ترين تعهدات دولت در حمايت از شهروندان اين كشور: آتشبنيادي
  د؛د را از دست دادنتن از ساكنان آن جان خو 72سال گذشته به وقوع پيوست كه براثر آن 

اشاره به اظهارات سخنگوي وزارت مسكن انگليس، مبني بر اذعان به غيرقانوني بودن استفاده از  ج)
وساز در اين كشور و ادعاي وي در نماي به كار برده شده در برج گرنفل، بر اساس قوانين ساخت

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 23

 https://www.theguardian.com/society/2018/aug/22/un‐poverty‐chief‐calls‐for‐evidence‐on‐effects‐of‐
austerity‐in‐uk 
٢٤. Grenfell 
٢٥. Equality and Human Rights Commission 
٢٦. Department for Housing, Communities and Local Government (DHCLG) 
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رصد از نماهاي غيرايمن د 70سازي ها و اقدامات دولت در خصوص ايمنخصوص تداوم يافتن تالش
  27.28درآمدهاي اقشار كمدر خانه

  
  فرانسه *
انتقاد  ، در خصوص1397شهريورماه  3انتشار گزارش از سوي خبرگزاري فرانسه، در روز شنبه  -

  سازمان ملل از اخراج يك پرستار كودك از كار به دليل داشتن حجاب، مبني بر:
از اخراج فاطيما عفيف، از مهدكودكي در يكي از شهرهاي  29الف) انتقاد كميته حقوق بشر سازمان ملل

  ، به دليل امتناع وي از برداشتن حجاب خود؛2008سال پيش در سال  10كوچك حومه غربي پاريس، 
ر ددگاه ب) اشاره به دعواهاي حقوقي به وقوع پيوسته در اين خصوص و رأي صادر شده از سوي دا

  ن نهاد؛ج خانم عفيف و قرار داشتن آن در زمره حقوق اي، مبني بر قانوني بودن اخرا2010سال 
ر، غيرمنصفانه بو صدور حكم مبني  2013ج) اشاره به تصميم ديوان عالي فرانسه در اين زمينه در سال 

  هاي مذهبي توسط كارفرمايان وي وبودن اخراج اين فرد از مهدكودك به دليل اعمال تبعيض

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 27

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2018/aug/19/britain‐flouting‐human‐rights‐over‐grenfell 
، مبني 1397 ماهبهشتيارد 31، در روز دوشنبه الملل در بريتانياكري موسكوگيري، مدير كمپين عفو بينپيشين: اظهارات هاي . سوابق در گزارش28

يالدي) و سوزي برج مسكوني گرنفل، در لندن (در سال گذشته مبر نظارت دقيق اين نهاد بر فرآيند تحقيق و تفحص در خصوص حادثه آتش
  تأكيد بر مواردي چون، 

حق تمامي  عنوانبهنظر گرفتن حق برخورداري از مسكني امن و آبرومند،  اهميت جايگاه ساكنان اين برج در اين روند و لزوم در الف)
  شهروندان و نه يك تجمل؛

  ناديده گرفته شدن حقوق انساني ساكنان و قربانيان برج گرنفل پيش و پس از وقوع اين حادثه؛ ب)
  برخوردار نشدن برخي از بازماندگان اين حادثه از مسكن مناسب تاكنون؛ ج)
  ار هراسناك؛جانبه، به دليل تحمل شرايط بسيخورداري بازماندگان اين واقعه تلخ از حق عدالت، همچون دريافت خسارات همهضرورت بر د)
  ودن وزراي دولت و مقامات و سياستمداران محلي در اين واقعه؛بپذيري و پاسخگو لزوم مسئوليت ه)
وق بشري، وارد حقمين بازرسي و تحقيقات و ابراز اميدواري در خصوص رعايت ابراز تأسف از عدم اشاره به موازين حقوق بشري در روند ا و)

  همچون حق برخورداري از حيات، مسكن، بهداشت و درمان، زندگي خانوادگي، تحصيل و آموزش، اشتغال و عدالت.
٢٩. United Nations' Human Rights Committee 



  15                                                         )10(آمريكا، كانادا، فرانسه، انگليس  يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

، مبني بر 1397مردادماه  19بشر در اين خصوص، در روز جمعه د) اشاره به اظهارات كميته حقوق 
منزله مداخله در برشمردن ممانعت به عمل آوردن از احقاق حق كاركنان در رعايت حجاب فردي، به

 .30حق افراد در آشكار ساختن دين خود
 

                                                            
  گزارش خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك:. 30

 https://www.yahoo.com/news/un‐rights‐body‐criticises‐sacking‐veiled‐french‐nursery‐173401990.���l 


