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

قرار  يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدست
  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يگرفته است. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

ص ، در خصو1397 شهريورماه 22شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
ن ان ايآشكار شدن شواهدي جديد دال بر ممانعت ورزيدن مقامات پورتوريكو، از دسترسي شهروند

  جزيره به آب، يك سال پس از حمله طوفان ماريا به اين منطقه، مبني بر:

الملل، در از جزيره پورتوريكو، توسط سازمان عفو بين شدهگرفتهاي تأييد تصاوير ماهواره الف)
هاي متوالي، بر روي باند ميليون دالر، آب آشاميدني، براي ماه 22معادلِ ارزش خصوص انبار شدن 

ها از وقوع اي از توزيع شدن آن در ميان مردم، پس از گذشت ماهو فقدان وجود نشانه 2فرودگاه سيبا
  طبيعي؛ اياين بالي

، در اولين سالگرد قرار الملل، از اين جزيره، دبيركل سازمان عفو بين3اشاره به ديدار كومي نايدو ب)
  گرفتن آن در معرض طوفان ماريا؛

                                                            
مؤسسه  )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر ()؛ ديدهWashington Free Beacon( تحليلي واشنگتن فري بيكن –سايت خبري . 1

 Amnestyالملل ()؛ سازمان عفو بينThe Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ سايت خبري Brookings Institutionبروكينگز (

International) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press) ؛ نشريه تايم(Timesوي نيوز (شبكه خبري سي. تي ) وCTV News.(   
٢. Ceiba 
٣. Kumi Naidoo 
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كا، براي الملل از مقامات پورتوريكويي و مقامات فدرال آمرياشاره به درخواست سازمان عفو بين ج)
شدن  زده و كشتهآغاز كردن تحقيقات مستقل در زمينه نحوه پاسخگويي مقامات به اين جزيره طوفان

  تن از شهروندان آن؛ 2975
 وين حادثه االملل از واكنش دولت دانلد ترامپ در قبال د) اشاره به انتقاد دبيركل سازمان عفو بين 

ترين زمان ترين موازين حقوق بشري مردم پورتوريكو، در اضطراريناكامي آن در حمايت از ابتدايي
  كفايتي مقامات اين جزيره در حفاظت از جان شهروندان آن،ممكن، همچنين بي

، مبني بر مسئوليت 4أكيد بر اسناد فدرال رسمي منتشر شده توسط شبكه خبري سي. بي.اس نيوزت ه)
بسته آب  20833آمريكا، در تحت نظارت قرار دادن  5آژانس مديريت اضطراري (بحران) فدرال

يكي از موازين  منزلهبه» برشمردن دسترسي به آب«ميليون دالر با توجه به  22آشاميدني، به ارزش 
  الملل و؛وق بشر، از سوي دبيركل سازمان عفو بينحق
ها بطري آب اشاره به پيشينه اين تحول، مبني بر به اشتراك گذاشتن تصاويري از رها شدن ميليون و)

آشاميدني بر روي باند فرودگاهي در پورتوريكو، توسط يك مأمور پليس پورتوريكويي، بر روي 
و اذعان آژانس مديريت بحران  1397 شهريورماه 20نبه شبوك خود، در روز سهحساب كاربري فيس

رها شدن آن به مدت  جايبهفدرال به لزوم اختصاص يافتن اين محموله به بازماندگان طوفان ماريا، 
  ٧؛6بيش از يك سال در اين فرودگاه

                                                            
٤. CBS News 
٥. Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 6
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/puerto‐rico‐a‐year‐on‐from‐hurricane‐maria‐new‐

evidence‐shows‐how‐puerto‐ricans‐were‐denied‐essential‐water/ 
، در نشريه 1397 خردادماه 8شنبه شده توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد، در روز سهتهيه گزارشهاي پيشين: انتشار تحول مرتبط در گزارش. 7

   :پزشكي نيوانگلند، مبني بر
سپتامبر سال گذشته  20يا در وقوع طوفان مار بازمانماه گذشته در قياس  3نفر) در  4665آمار باالي تلفات مردم ساكن جزيره پورتوريكو ( الف)

  )؛2017دسامبر  31سپتامبر تا  20درصدي از  62يالدي (افزايش م
در اين  ريوممرگهاي سنجش نرخ ها و دشواريتأكيد پژوهشگران بر احتمال باالتر بودن اين اعداد و ارقام با توجه به شيوه تحقيق آن ب)

  نفر)؛ 5740شرايط (احتماالً 
هاي هاي ناشي از وقوع طوفان، بلكه به علل ديگري چون، فروريختن سازهسيالب درافزايش اين ارقام، نه تنها به دليل غرق شدن  ج)
 ؛ها وتفاوتيبي ،ها و يا فقدان خدمات پزشكي و درماني الزم و يا به عبارت بهترها و بيماريكاره، شرايط غيربهداشتي، آسيبو نيمه شدهبيتخر
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، در خصوص 1397 هشهريورما 22شنبه انتشار گزارش مشروح از سوي نشريه تايم، در روز پنج -2
  ، مبني بر:ضعيت بغرنج اقتصادي و معيشتي آموزگاران مقاطع مختلف تحصيلي در آمريكاو

 عنوانبهو بخشي از مشكالت وي،  8انتخاب چهره يك آموزگار آمريكايي، به نام هوپ براون الف)
طرح روي جلدِ شماره جديد نشريه تايم، همچنين توصيف معضالت آموزگاران ديگر در مشروح 

  مقاله؛
ر مدارس ساله آمريكايي: آموزش درس تاريخ د 52ره به شرايط دشوار زندگي اين آموزگار اشا ب)

و به كار كردن اسال سابقه كار و مدرك كارشناسي ارشد، ناگزير شدن  16ايالت كنتاكي، برخورداري از 
 ير ازاددالر  60(دريافت در قبال دريافت پولخود، پالسماي خون  يو همچنين اهدادر دو شيفت 

  ؛)اهانهقبض برق مدر هفته، تنها براي پرداخت بخشي از هزينه سنگين  دو بارخون، براي  ياهدا
 1990 اشاره به رو به وخامت گذاشتن شرايط و حقوق آموزگاران آمريكايي در قياس با دهه ج)

ال گذشته سدرصد در مقايسه با كارگران، در  7/18ميالدي: كمتر بودن حقوق آموزگاران به ميزان 
  ها؛ميالدي و پديد آمدن مشكالت متعدد براي آن

فتي اشاره به اطالعات وزارت آموزش و پرورش آمريكا، مبني بر وخامت وضعيت حقوق دريا د)
 ،ره دبيرستاناز سطح مهد كودك تا دو اين كشور،هزار آموزگار تمام وقت در  200حدود سه ميليون و 

  ؛1990دهه نسبت به ورم افزايش تميانگين درآمد و ميزان با توجه به 

                                                                                                                                                                                 
هاي وقوع طوفان به وقوع پيوسته و مابقي اين افراد به دليل عدم برخورداري از مراقبتنفر تنها مرگ يك نفر به علت  10تعصبات سياسي: از هر 

  اند؛پزشكي و درماني الزم و يا ايجاد وقفه در آن جان سپرده
عادي «خود و  زده كشورط طوفانلزوم توجه به اظهارات ناخوشايند دانلد ترامپ در اين زمينه مبني بر، ناآشنا نبودن مردم اين جزيره به شراي د)

  ؛»ها، پيش از وقوع طوفانها و اوضاع اقتصادي آنبار بودن وضعيت زيرساختفاجعه«ها، با توجه به اين شرايط براي آن» بودن
 يبرداربهرهي براتوريكو ه، مبني بر تالش مردم پورزدهمچنين واكنش وي به انتقادات در خصوص عدم رسيدگي مناسب به اين مناطق بحران ه)
  ها، به دليل وزيدن كمي باد و باريدن اندكي باران.وقايع تلخ زندگي خود، جهت دريافت برخي امتيازات و رسيدگياز 

٨. Hope Brown 
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زش آمونظام ر سر ب ميان حزبيو مدت طوالني ، مناقشاتازجملهبرشمردن برخي از داليل اين امر،  ه)
 هاينامهاستانداردسازي بر تالش برايهاي معلمان، اتحاديه ، خسته شدن آموزگاران ازو پرورش دولتي
  ؛ومالي  ترياض ها به اتخاذ اقدامات در حوزهدولتآموزشي و تعهد 

تظاهرات عمومي، با مشاركت بسياري از  صورتبهاشاره به اعتراضات انجام شده در اين خصوص،  و)
  ؛9ايالت اين كشور، از آريزونا تا اُكالهما 6آموزگاران مدارس دولتي آمريكا، در 

  

خصوص ، در 1397 شهريورماه 22شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
  :بني برممشترك توسط آمريكا و مكزيك، براي اخراج مهاجران فاقد مدارك قانوني،  بودجهتأمين 

آميز بودن مقاصد الملل، در خصوص مخاطرهاظهارات مدير بخش آمريكاي سازمان عفو بين الف)
يك، ت مكزدولت دانلد ترامپ در راستاي فراهم آوردن امكانات مالي چند ميليون دالري براي دول

  جهت اخراج مهاجران غيرقانوني و لزوم ممانعت به عمل آوردن از آغاز اين پروژه؛
ه ت به كنگراي در روزنامه نيويورك تايمز مبني بر ارائه پيشنهاد از سوي دولاشاره به چاپ مقاله ب)

شور كمك به اين ك باهدفميليون دالر كمك خارجي به دولت مكزيك،  20پرداخت  جهتآمريكا، 
  هزار مهاجر غيرقانوني؛ 17كم اخراج دست براي
ه وجداني خواندن تالش دولت آمريكا، با توجه بتأكيد بر غيرمنصفانه بودن و حاكي از بي ج)

 المللي خود در راستاي حمايت از جانسپارِي تعهدات بينبرخورداري آن از منابع گسترده، براي برون
  راهي كشور مكزيك؛همها و بنا نهادن ديواري غيرانساني با انسان

 مات آن دررغم اظهارات اخير مقاابراز نگراني از پذيرش اين منابع مالي از سوي دولت مكزيك، به د)
  غيرقابل پذيرش بودن اين پيشنهاد؛خصوص 

متحده و مكزيك، مبني بر پرداختن مقامات دو كشور به هاي اياالتالملل از دولتانتقاد سازمان عفو بين ه)
اي چون، زدهها و افراد فراري از كشورهاي خشونتها و اخراج خانوادهفزايش دستگيريهاي اراه

                                                            
  گزارش نشريه تايم. قابل بازيابي در لينك:. 9

 http://time.com/longform/teaching‐in‐america/ 



  5                                                         )11(آمريكا، كانادا، فرانسه، انگليس  يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

جاي متمركز السالوادور، نيكاراگوئه، ونزوئال و هندورأس، به دليل هراس از به مخاطره افتادن جانشان، به
  ؛10هاي حقوق بشريالمللي در راستاي پرداختن به بحرانهاي بينهمكاريي شدن بر ارتقا

  

 21ه ر روز چهارشنبدتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا،  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -4
ن ز شهروندا، در خصوص اقدام مقامات ايالت آركانزاس به محروم كردن هزاران تن ا1397 شهريورماه

  هاي درماني، مبني بر:اين ايالت، از برنامه بيمه مراقبت

 هاي درماني،از ساكنان ايالت آركانزاس از برخورداري از بيمه مراقبت تن 4353محروم شدن  الف)
ر تنگدست و ساله اين برنامه فدرال (طراحي شده براي كمك به اقشا 53براي نخستين بار در تاريخ 

شرايط  –الت فقير جامعه)، به دليل رعايت نكردن شرايط كاري جديد تعيين شده توسط مقامات اين اي
  دي؛اري ميالجدرآمده از ماه ژوئن سال  اجراتصويب رسيده از سوي دانلد ترامپ و به و مقتضيات به 

عدم  ، به دليل مواردي چون،يكمك درماناشاره به اخراج برخي شهروندان از اين برنامه  ب)
شان به مقتضيات تعيين شده ها به مقامات ايالتي در خصوص چگونگي پاسخگوييدهي آنگزارش

  هاي مكفي كاري؛ها از ساعتم) و يا عدم برخورداري آن(رعايت شروط الز
 ظر گرفتندر ن اشاره به تغييرات به وقوع پيوسته در اين برنامه در دولت دانلد ترامپ، مبني بر ج)

فرد  ز سويجريمه براي عدم رعايت شرايط تعيين شده در برنامه مزبور، به مدت سه ماه در سال، ا
  درماني براي مابقي سال؛دن او از پوشش بيمه كمكمحروم كر ازجملهشونده، بيمه
نفر  1218اشاره به آمار ارائه شده از سوي مقامات ايالتي در اين خصوص، مبني بر متعهد بودن تنها  د)

موقع به مقامات، در ماه اوت سال جاري ميالدي و از اين رو دهي بهساعت كار و گزارش 80به انجام 

                                                            
  نك:الملل. قابل بازيابي در ليگزارش سازمان عفو بين. 10

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/possible‐deportation‐fund‐between‐usa‐and‐

mexico‐is‐shameful‐business/ 
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نفر ديگر از  16357بيشتري از اين خدمات، با توجه به موفق نشدن  احتمال محروم شدن شهروندان
  شده؛ساكنان اين ايالت به رعايت شرايط تعيين

با  امات ايالتي،تن از افراد تحت پوشش اين بيمه از ارائه گزارش به مق 40190اشاره به معاف شدن  ه)
ها داشتن آن ك خود در منزل، قراركود ها به مراقبت ازتوجه به رعايت مقتضيات مزبور، ناگزير بودن آن

  در دوران بارداري، ناتوان بودنشان به لحاظ پزشكي و داليل ديگري از اين قبيل؛
گسترش حوزه  واسطهبهسال،  49تا  19شدگان اشاره به اجرايي شدن شرايط كاري تنها براي بيمه و)

  پوشش اين بيمه در زمان دولت باراك اوباما و؛ 
هاي اين برنامه در معرض دعاوي حقوقي مطرح شده از سوي حاميان برنامه مراقبت قرار داشتن ز)

ها در خصوص نقض شدن قوانين فدرال از سوي درماني در واشنگتن دي.سي، با توجه به ادعاي آن
  ؛11دولت و آسيب ديدن جان هزاران تن از شهروندان اين ايالت

  

، در خصوص 1397 ورماهشهري 16ر روز جمعه بان حقوق بشر دانتشار گزارش از سوي ديده -5
  جويان، مبني بر:زمينه موضوع پناه كارنامه تيره و تار دولت دانلد ترامپ در

داده شده به عدد ناچيز  اسكان جويانپناهو رسيدن تعداد  2018گذشت يازده ماه از سال مالي  الف)
م براي سقف ه به پايين بودن اين رقبا توج –هزار نفر  45 –آن  ساالنه: كمتر از نصف سقف 19899
  ساالنه؛

ت از سوي دول جوپناهابراز نگراني در خصوص احتمال كاهش يافتن بيش از پيشِ ميزان پذيرش  ب)
  ، از اول اكتبر سال جاري ميالدي؛2019دانلد ترامپ، در سال مالي 

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش سايت خبري . 11

http://thehill.com/policy/healthcare/406362‐arkansas‐boots‐thousands‐from‐medicaid‐program‐over‐
work‐requirements?userid=310806 
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اد ترين تعدباني از بيشر ميزنقش رهبري د ياز مسئوليت ايفا متحدهاياالتاشاره به شانه خالي كردن  ج)
و  – در سراسر جهان جوپناهميليون نفر  4/25، از ميان 2016هزار نفر در سال  85 - در جهان   جوپناه

  از اين رو، حمايت از ديگر كشورهاي جهان؛
سوماليايي، از  جويپناه 250عراقي و  جويپناه 130سوري،  جويپناه 60اشاره به پذيرش تنها  د)

داد ن بيشترين تعدر سال جاري ميالدي، مقايسه كردن آن با كشور تركيه، ميزبا متحدهالتاياسوي 
از تركيه، توسط دولت آمريكا،  جوپناه 168ميليون نفر) و تأكيد بر تنها پذيرش  9/3در جهان ( جوپناه
  ماه نخست سال مالي جاري؛ 11در 
 هازجمل، متحدهتاياالآن با ميزان اين آمار در اشاره به آمار كشورهاي ديگر در اين زمينه و قياس  ه)

ت آن ي سرانه جمعيجهان توسط كشور لبنان، بر مبنا جويانپناهمتقبل شدن ميزباني بيشترين تعداد 
 40هاي ناچيز از آمريكا، با توجه به پناه دادن تنها چهارم كل جمعيت اين كشور) و دريافت كمك(يك
هزار  700ه روي بجاري و اقدام كشور بنگالدش به گشودن درهاي خود از لبنان، در سال مالي  جوپناه
جديد،  جويانناهپميانماري در سال گذشته، تبديل شدن آن به كشور ميزبان بيشترين تعداد  جويپناه

  ت از سوي آمريكا و يا كشور مبدأ؛كمك و حماي هرگونهبدون دريافت 
، با توجه جويانپناهبه كشورهاي محل ورود  متحدهاالتاياشاره به ارسال پيامي ناخوشايند از سوي  و)

و ترغيب  جويانپناهشان، مبني بر تمايل آمريكا به پذيرش تنها، تعداد ناچيزي از به موقعيت جغرافيايي
به وقوع پيوستن اين امر،  ازجملهپناه، هاي بياين كشورها نيز به بستن درهاي خود به روي انسان

سوري و سرانجام پديد آمدن پيامدهاي مخرب و  جويانپناهركيه در قبال پذيرش پيشاپيش در اردن و ت
  13؛12دهشتبار

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: در ديده انيجوپناه)، مدير برنامه حقوق Bill Frelickبيل فرليك (. 12

https://www.hrw.org/news/2018/09/07/trump‐administrations‐dismal‐record‐refugees 
، در خصوص نادرست 1397 رماهيت، در پايان مؤسسه تحقيقاتي كيتوهاي پيشين: انتشار گزارش پژوهشي از سوي تحول مرتبط در گزارش. 13

ده پنجاهم شتن آن در ر، با توجه به قرار دامهاجرپذيرترين كشور جهان عنوانبه، متحدهاالتيابودن ادعاي دانلد ترامپ، در زمينه به شمار آوردن 
  تاكنون، مبني بر: 2012به برآوردهاي انجام شده در اين زمينه از سال  جدول مربوط



  8                                                                                                                                                            44راهبردي  گزارش

 

 15شنبه تحليلي واشنگتن فري بيكن، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -6
نداني زاز سوي دولت دانلد ترامپ، در راستاي  مقررات جديد، در خصوص معرفي 1397شهريورماه 

  كردن كودكان مهاجر غيرقانوني و والدينشان، مبني بر:

با معرفي  در آمريكا،» عدم تحمل«مهاجرتي  برافروخته شدن مجدد آتش مناقشات بر سر سياست الف)
ني، به ا زنداني كردن كودكان مهاجر غيرقانوور، در رابطه بهاي قانوني از سوي دولت اين كشمجوز

و  هاي دولت در راستاي نشان دادن شدت عملهمراه والدين خود و برداشتن موانع پيش روي تالش
  وص؛هاي بيشتر در اين خصگيريسخت

يل جمهوري بكان مهاجر غيرقانوني، در زمان رياستداشاره به پيشينه قانوني زنداني كردن كو ب)
(برگرفته از دعواي قانوني ميان گروهي از كودكان مهاجر  14نامه فلورسكلينتون، با عنوان توافق

  )؛15سرپرست و دولت وقت آمريكا، تحت عنوان فلورس در برابر رينوبي
ه در درنگ اين كودكان دستگير شدنامه، مبني بر لزوم آزاد كردن بياشاره به يكي از مفاد اين توافق ج)

ها، با توجه به ترين محدوديتها در فضايي با حداقلروزه و ضرورت نگاه داشتن آن 20ماني فاصله ز
  شان؛سن و نيازهاي ويژه

                                                                                                                                                                                 
سي، از سوي و پناهنده سيا جوپناهنفر به عنوان  654,128لي پناهندگان سازمان ملل، در خصوص پذيرش هاي كميسارياي عايافته الف)

 49و قرار داشتن  – 2017ل درصد از جمعيت اين كشور در سا 2/0به عبارت ديگر به ميزان  – 2017تا  2012آمريكا، از سال  متحدهاالتيا
  برابر آمريكا؛ 6ها و يا جمعيت آن درصد از 2/1در اين كشورها برابر با  جوپناهايران) باالتر از آمريكا: نرخ متوسط پذيرش  ازجملهكشور ديگر (

كشور نخست مهاجرپذير جهان، بدون در نظر گرفتن جمعيت  10هاي كلي، در زمره ، بر اساس سنجشمتحدهاالتياتأكيد بر قرار داشتن  ب)
  اي صحيح و دقيق؛اين كشور و لزوم به شمار آوردن اين مؤلفه مهم براي انجام مقايسه

 استراليا و بيشتر كشورهاي اروپاي غربي و شمالي، همچون سوئد، اتريش، آلمان، دانمارك، ازجملهبرشمردن مهاجرپذيرترين كشورهاي جهان،  ج)
  آمريكا؛ متحدهاالتيابرابر  3/3 –درصد از جمعيت خود  7/0سوئيس، ايتاليا، نروژ، فنالند، بلژيك، هلند و فرانسه، با نرخ متوسط پذيرش 

ي، با بندلبنان، در باالترين رده اين دسته ازجملهبه لحاظ اقتصادي و ثروت،  متحدهاالتياتر از هاي بسيار پايينتأكيد بر قرار داشتن كشور د)
 7 –دالر  8400با توليد ناخالص داخلي  -برابر آمريكا  73 - تاكنون،  2012درصد از جمعيت خود از سال  14توجه به ميزان پذيرشي برابر با 

  برابر كمتر از آمريكا؛
رغم داليلي چون نرخ جمعيت آن، به، با توجه به انيجوپناهدر زمره يكي از ناپذيراترين كشورها در قبال  متحدهاالتياتأكيد بر قرار داشتن  ه)

يا  جوپناه عنوانبهشناسي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در خصوص به شمار آوردن فردي ها در زمينه روشبروز برخي تفاوت
  ؛متقاضي پناهندگي سياسي، در اين كشور و

  لبته، تبديل شدن آن به يكي از كشورهاي مهاجرپذيرتر جهان.تأكيد بر ضرورت مورد اصالح قرار گرفتن قوانين مهاجرتي آمريكا و ا و)
١٤. Flores Settlement Agreement (FSA) 
١٥. Flores v. Reno 
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ز كان ااشاره به پديد آمدن مشكل در زمان اعمال اين قانون در خصوص عبور غيرقانوني كود د)
دن اين رار دامهاجرتي به قمرزهاي جنوب غرب آمريكا، به همراه والدين خود و ناگزير شدن مأموران 

و آزاد كردن » هاترين محدوديتحداقل«هاي برخوردار از بزرگساالن به همراه كودكانشان در بازداشتگاه
  روز، همچون كودكانشان؛ 20ها ظرف مدت آن
مكان ابرانگيز خواندن اين معضل از سوي دولت آمريكا با توجه به فراهم آمدن، تأكيد بر بحث ه)

استفاده هاي اين كودكان و سوءكان از مرزهاي كشور، توسط والدين و يا ديگر سرپرستقاچاق كود
 ها: عوامل برانگيزاننده دولت دانلدها از شرايط دلخواه واحدهاي خانوادگي در بازداشتگاهكردن آن

ات و ترامپ براي اتخاذ سياست عدم تحمل، جدا كردن كودكان از والدين و بروز تمامي مباحث
  هاي اخير؛شات به وقوع پيوسته در ماهمناق
ح آن، در نامه فلورس و اصالاشاره به تالش دولت آمريكا براي مورد تجديد نظر قرار دادن توافق و)

ين حال، در ع وراستاي فراهم آوردن امكان زنداني كردن كودكان و والدينشان توسط مأموران مهاجرتي 
ه پديد ببا توجه  اين اقدامات شدنمواجهر نهايت با شكست متهم ساختن والدين به اتهامات كيفري و د

  آمدن دعواهاي حقوقي؛
 نه قانونر زمياشاره به اقدامات اداره گمرك و مهاجرت آمريكا در راستاي ايجاد اصالحات الزم د ز)

 يااجرت فلورس و يا پايان بخشيدن به آن و از اين رو گشايش مسير الزم براي دولت آمريكا جه
ي هاي مهاجر غيرقانونگيرانه خود در اين زمينه: افزايش دادن مدت زمان بازداشت خانوادهسخت قوانين

هاي مهاجرتي آمريكا هاي سياستبازداشت كودكان با نيازها و اولويت مقولهروز، همراه ساختن  20از 
ها از بند ، تجهيز كردن مراكز بازداشت خانوادگي به مجوزهاي فدرال و رها كردن آن2018در سال 

  وادگي؛كز خانبراي افزايش اين مرالزوم دريافت مجوزهاي ايالتي، همچنين فراهم آوردن زمينه الزم 
اشاره به مورد قبول واقع نشدن اين تغييرات از سوي فعاالن مهاجرتي و وكالي قانوني و احتمال  ح)

  ؛16هاي قانوني و دعواهاي حقوقياين اقدامات با چالش شدنمواجه

                                                            
  تحليلي واشنگتن فري بيكن. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري  .16
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، در خصوص آغاز 1397 شهريورماه 15شنبه شار گزارش از سوي مؤسسه بروكينگز، در روز پنجانت -7
نودي اميدواري و خش جايبهسال تحصيلي در مدارس شهرهاي ايالت ديترويت با آب آلوده، 

  :س، مبني برآموزان اين منطقه، از گشايش مداردانش

دارس مهاي آشاميدني مورد استفاده در باال بودن ميزان سرب و مس از حد مجاز، در آب الف)
ر هاي ايمني الزم و در نهايت قطع كردن آب دمدرسه به اتخاذ دستورالعمل 16ديترويت و ناگزير شدن 

  بسياري از مدارس اين ايالت؛
هاي هاي آتي با بطريهايشان، در ماهآموزان، آموزگاران و خانوادهكنار آمدن دانش ضرورتبهاشاره  ب)

  هاي جسمي؛ي و مشكالت و بيماريآب معدن
م ي و عد، انجام ندادن آزمايشات منظم، دقيق و كافازجملهاشاره به داليل وقوع اين امر،  ج)

قتصادي محلي اي از معضالت ال مجموعههاي آبي، به دليهاي الزم در حوزه زيرساختگذاريسرمايه
  هاي مالي و؛و محدوديت

هاي منظم و پرداخت هزينه الزم براي بهبود بخشيدن به ريزيتأكيد بر ضرورت انجام برنامه د)
  .17هاي آبي منطقه، با توجه به اهميت آن از بُعد سالمت و ايمني شهروندانزيرساخت

  
  
  كانادا*

                                                                                                                                                                                 
 https://freebeacon.com/issues/trump‐admin‐announces‐new‐rule‐detain‐children‐parents/?utm_ 
source= Freedom+Mail&utm_campaign=3485b4bc33‐EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_06_08_21_COPY_ 96 
&utm_medium=email&utm_term=0_b5e6e0e9ea‐3485b4bc33-46496609 

  )، پژوهشگر ارشد برنامه سياست شهري، در مؤسسه بروكينگز. قابل بازيابي در لينك:Joseph Kaneجوزف كين (.17
 https://www.brookings.edu/blog/the‐avenue/2018/09/06/�����-shutoffs‐in‐detroit‐schools‐are‐
symptoms‐of‐a‐bigger‐infrastructure‐challenge/?utm_campaign= Brookings%20Brief&utm _source=hs 
_email&utm _ medium=email&utm_content=65766986 
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، در 1397 شهريورماه 17وز شنبه وي نيوز، در رانتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي. تي -
وند ختن راقناع كردن ديوان عالي اين كشور، جهت متوقف سا خصوص تالش دولت فدرال كانادا براي

  :اعطاء حق شهروندي به نوزادان تولد يافته در خاك آن، مبني بر» لزوم«

ه در دنيا آمد وندي به نوزادان بهحق شهر يالمللي به اعطاملزم نبودن كانادا بر اساس قوانين بين الف)
نادا امات كادر عين حال، رعايت اين روند از سوي مق و» تولد توريستي«خاك اين كشور، تحت عنوان 

  روپايي؛هاي اتاكنون، برخالف برچيده شدن آن در كشورهاي ديگر، همچون استراليا، بريتانيا و كشور
كار كانادا براي ملزم ساختن دولت به اجرايي كردن قانوني در خصوص هاي محافظهتالش جناح ب)

ي از دن يكحق شهروندي بر مبناي محل تولد، مگر در صورت زاده ش يپايان بخشيدن به فرآيند اعطا
  والدين كودك در خاك اين كشور و برخورداري وي از حق شهروندي و يا حق اقامت دائم؛

كار كانادا، مبني بر تالش اين جناح براي پايان ، رهبر حزب محافظه18اشاره به اظهارات اندرو شير ج)
به اين كشور، تنها براي متولد كردن كودك خود در آن و دستيابي آسان و بخشيدن به ورود زنان باردار 

  ؛هاي دولت كنوني ورغم ابراز مخالفتخودكار به حق شهروندي كانادايي، به
ها) عدم وجود اشاره به اعتراض مدافعان حقوق بشر و پناهندگي به اين اقدام، با توجه به (به گفته آن د)

و منجر شدن اين سياست » تولد توريستي«رساندن وجود معضلي به نام  شواهد الزم براي به اثبات
  .19كارانه، به گشودن درهاي اين كشور به روي كودكانِ بدون كشورِ متولد شده در خاك آنمحافظه

  

  انگليس*

                                                            
١٨. Andrew Scheer 

  وي نيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري سي. تي. 19
 https://www.ctvnews.ca/politics/birthplace‐doesn‐t‐necessarily‐guarantee‐citizenship‐feds‐tell‐supreme‐
court‐1.4085306 
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، در خصوص 1397 شهريورماه 22شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
يستم سربرد ادها و مدافعان حقوق بشر در قبال دولت انگليس، در دعواي حقوقي بر سر كاپيروزي نه

  :نظارت جمعي در اين كشور، مبني بر

، مبني بر نقض حقوق حريم شخصي و آزادي بيان از سوي دولت 20حكم دادگاه حقوق بشر اروپا الف)
، به دليل فراهم آوردن امكانات 21انگليس، بر اساس بندهاي هشتم و دهم كنوانسيون حقوق بشر اروپا

  ها؛قانوني الزم براي مورد نظارت و مراقبت قرار دادن شهروندان خود و تجسس از آن
ها، اي اطالعات و تجسس در متن و محتواي آناشاره به غيرقانوني بودن فرآيندهاي شنود فله ب)

 توسط دولت انگليس؛

مداخله در  منزلهبهو بر شمردن آن،  دولت انگليس اي توسطهاي فلهاشاره به قانوني كردن تجسس ج)
  ملزومات و مقتضيات يك جامعه دموكراتيك؛

ها و نهادهاي پيش روي قدرت ساله 5ز چالش بخشي ا عنوانبهاشاره به صدور حكم مزبور،  د)
، دوارد اسنودنپس از آشكار شدن آن توسط ا ويژهبهجاسوسي در اين كشور،  يمداخله جوگسترده و 

  ؛كننده آمريكايي و فشاا
هاي مدني الملل، اتحاديه آزادياشاره به تكميل و ارائه شدن اين پرونده به كمك سازمان عفو بين ه)

هاي هاي مدني مجارستان و ديگر نهادها و گروههاي مدني كانادا، اتحاديه آزاديآمريكا، انجمن آزادي
  ؛22نگاريحقوق بشري و روزنامه

  
، در خصوص 1397 شهريورماه 15شنبه ، در روز پنجبان حقوق بشراز سوي ديده انتشار گزارش -2

  :لزوم پايان بخشيدن به روند ازدواج كودكان در بريتانيا، مبني بر

                                                            
٢٠. European Court of Human Rights 
٢١. European Convention on Human Rights (ECHR) 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .22
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/campaigners‐win‐vital‐battle‐against‐uk‐mass‐

surveillance/ 
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، 23، در انگليس و ولز، توسط پاولين لتمسالگي 18 اليحه ممنوعيت ازدواج پيش از سنمعرفي  الف)
مداران: الزم به كار پارلمان بريتانيا، با برخورداري از حمايت طيف وسيعي از سياستنماينده محافظه

سالگي با كسب  17و  16توانند در سنين ذكر است كه نوجوانان اهل انگلستان، ولز و ايرلند شمالي مي
سال  16واج كنند، اين در حالي است كه كمترين سن ازدواج در اسكاتلند اجازه از والدين خود ازد

  است و نوجوانان اسكاتلندي به اجازه والدين نيز نيازي ندارند؛
اشاره به وجود رويكردي دوگانه ميان ادعاي مقامات انگليس در زمينه حمايت از معيارهاي  ب)
نكردن اين تعهد  اجراان در ديگر كشورهاي جهان و ها به مبارزه با ازدواج كودكالمللي و تعهد آنبين

، به انگليس، 2016در سال  24ه حقوق كودكان سازمان مللتدر رابطه با كودكان بريتانيايي: توصيه كمي
المللي براي شده از سوي جامعه بينمبني بر لزوم حمايت مقامات اين كشور از حداقل سن تعيين

ردن آن در كشور و ديگر ممالك تحت قيموميت بريتانيا، در نقاط در آو اجراو به  –سال  18 –ازدواج 
  ؛25مختلف جهان

قف ه متواشاره به ناكامي دولت انگليس نه تنها در ممنوع ساختن وقوع مكرر اين تحول، بلك ج)
هاي انجام شده در اين زمينه و به بار آمدن عواقب خطير در اين خصوص: دولت ساختن تالش

ن وني بوديگر از قانبا استناد به قانوني بودن ازدواج كودكان در بريتانيا، بار د 2017بنگالدش در سال 
  وست؛قوع پيوحمايت نمود و اين امر در مورد كشورهاي ديگر نيز به  كشور خودانجام اين اقدام در 

 ت ناديدهآفريني انگليس در اهداف توسعه پايدار سازمان ملل، در صورتأكيد بر ناممكن بودن نقش د)
  ؛گرفته شدن اين معضل مهم در اين كشور و توسط مقامات آن و

                                                            
٢٣. Pauline Latham 
٢٤. UN Committee on the Rights of the Child 

بر كه انگليس نيز به آن متعهد است،  ، يكي از اهداف توسعه پايدار سازمان ملل است2030ان بخشيدن به اين معضل تا سال گفتني است كه پاي. 25
  .كندازدواج مي هان،در نقاط مختلف ج سال 18در هر دو ثانيه يك كودك زير  ،المللياساس آمار ارائه شده از سوي اين نهاد بين
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آميز جانبه دولت انگليس براي پيمودن موفقيتتأكيد بر لزوم برخورداري اين اليحه از حمايت همه ه)
وزير بريتانيا و كابينه او فرآيند تصويب قانوني در پارلمان و فرا رسيدن زمان الزم براي ترزا مي، نخست

  .26ها و سخنان خود براي ديگر كشورهاي جهانردن موعظهجهت عملي ك
  

 فرانسه *

، در 1397 هشهريورما 22شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز پنج -
  :جمهوري فرانسه به اعمال شكنجه در دوران جنگ الجزاير، مبني برخصوص اذعان كردن رئيس

ل دان معارض در الجزاير، در سات فرانسه در مرگ رياضيبه رسميت شناختن مسئوليت حكوم الف)
 ازجملهيافته، جمهور فرانسه و پذيرش اعمال اقدامات سازمان، توسط امانوئل مكرون، رئيس1975

  شكنجه، از سوي نيروهاي نظامي اين كشور، در دوران جنگ استقالل الجزاير؛
كه  -استعمار و كمونيست  فعال ضد - 27ينساله موريس اود 87اشاره به مالقات مكرون با بيوه  ب)

و درخواست بخشش از او،  -پس از دستگيري توسط نيروهاي نظامي فرانسه، در خانه خود ناپديد شد
همچنين اعالم گشايش آرشيو اسناد فرانسه در خصوص افراد ناپديدشده و ابراز اميدواري در خصوص 

  آغاز دوراني جديد در روابط فرانسه و الجزاير؛
ري ال الجزاينگاران اين حوزه مبني بر، مورد شكنجه قرار گرفتن اين فعاشاره به باور جمعِي تاريخ ج)

در تاريخ  هي عمدو اهميت اذعان امانوئل مكرون به حقيقت داشتن اين امر و از اين رو، رقم زدن تغيير
  رسمي فرانسه و روايت آن از جنگ؛

عليه  رحمانهبيهاي فرانسه در جنگ استفادهبه نماد سوء اشاره به تبديل شدن اين فعال الجزايري د)
دست  و –به استقالل اين كشور انجاميد  1962جنگي كه سرانجام در سال  –مستعمره سابق خود 

  نكشيدن همسر وي براي بر مال كردن حقايق در اين زمينه؛

                                                            
  بل بازيابي در لينك:بان حقوق بشر. قاگزارش ديده 26

 https://www.hrw.org/news/2018/09/06/ending‐child‐marriage‐united‐kingdom 
٢٧. Maurice Audin 
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نسه در نيروهاي فرا انهرحمبيهاي ها و خونريزيبه خشونت» جنگ«اشاره به اطالق نكردن واژه  ه)
  ؛و 1999اين كشور، از سوي مقامات آن، تا سال 

هاي مورد استفاده سربازان ، مبني بر روش28اي از سوي مكرون به ژوزت اودينبيانيه ياشاره به اعطا و)
خواهي، چون اودين، برخورداري نيروهاي امنيتي از آزادي فرانسوي براي حذف قانوني افراد آزادي

، بر اساس قدرت ويژه و اختيار تام اعطا شده از »مظنونان«تگيري، حبس و بازجويي تمامي عمل در دس
سوي پارلمان فرانسه، به ارتش اين كشور در برقراري مجدد نظم در الجزاير و انجام اعمال و اقدامات 

 مثابهبهبرداري از شكنجه، شكنجه و در حقيقت بهره ازجملهناخوشايند و در برخي موارد دهشتبار، 
  29.30»ابزاري مشروع«
 

 

 

                                                            
٢٨. Josette Audin 

  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:. 29
 https://apnews.com/a39f2847963c464fbf0160acf5241540 

با سركوب  ،هزار كشته بر جاي گذاشت 500اين جنگ كه بيش از يك ميليون و  .طول كشيد 1962تا  1954از سال جنگ استقالل الجزاير . 30
  .طلبان همراه بودشديد استقالل


