
  1                                                      )   3انگليس ( و آمريكا، كانادا، فرانسه يبشر حقوقنگاهي به كارنامه  
 

 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  1397 مهر 

 8507079   
   

  

  

ي 
شر

ق ب
حقو

مه 
رنا

 كا
ي به

گاه
ن

س (
گلي

و ان
سه 

ران
ا، ف

ناد
 كا

كا،
مري

آ
13(  

  
ش

زار
گ

 
دي

هبر
را

 
58/

97
 

 



                                                                                                                                               58 گزارش راهبردي
2  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  3                                             )              13( آمريكا، كانادا، فرانسه و انگليسبشري نگاهي به كارنامه حقوق
 

 

  

 

آمريكا، كانادا،  متحدهاياالتبشر در كشورهاي  مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
آمده ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 مهرماهفرانسه و انگليس، در 

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

  

  متحده آمريكااياالت*

، در خصوص نقش 1397 مهرماه 19شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
هاي مهاجر و بار دولت آمريكا در جدا كردن تعداد بيشتري از خانوادههاي مهاجرتي فاجعهسياست

  :نكات مهم اين گزارش به شرح زير استاز يكديگر، در قياس با گذشته،  جوپناه

ردن ها و اقدامات مهاجرتي از سوي دولت آمريكا در راستاي وارد آواتخاذ عامدانه سياست الف)
دا كردن اعضا ج ازجمله، متحدهاالتايمهاجرِ جوياي امنيت در  خانوادهناپذير به هزاران نصدمات جبرا

  ي ميالدي؛، از آوريل تا اوت سال جارچهارماههدوره زماني  خانواده از يكديگر در 6000بيش از 
تأخيرهاي : »شما هيچ حقي در اينجا نداريد«آمريكا:  متحدهاياالت«اشاره به انجام پژوهشي با عنوان  ب)

ساختن  ء، مبني بر برمال»2در آمريكا جويانپناهبا  سوء رفتارهاي خودسرانه و غيرقانوني، بازداشت
رحمانه دولت دانلد ترامپ در راستاي تضعيف و از هم پاشاندن نظام پناهندگي در اين اقدامات بي

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (. ديده1 Rights Watchِسيو ()؛ نشريه پروگرThe  Progressive تحليلي ميدل ايست آي  –)؛ سايت خبري

)Middle East Eyeكه خبري بي.بي.سي ()؛ شبBBC Newsشبكه خبري سي.بي.سي ( )؛CBCه بتحليلي هيل، وابسته  –سايت خبري  )؛
)؛ خبرگزاري New York Times( روزنامه نيويورك تايمز )؛Amnesty Internationalالملل ()؛ سازمان عفو بينThe Hillكنگره آمريكا (

 Equalityكميسيون برابري و حقوق بشر ( )؛Sputnikاسپوتنيك ( and  Human  Rights  Commission و سايت پاليتيكس هوم (
)PoliticsHome.(  

٢. USA: ‘You Don’t Have Any Rights Here’: Illegal Pushbacks, Arbitrary Detention and Ill‐treatment of 
Asylum‐seekers in the United States 
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و يا در برخي موارد  سوء رفتارعمال المللي، با توجه به اِكشور، در تناقض با قوانين آمريكا و قوانين بين
  اِعمال شكنجه عليه اين مهاجران؛

هاي مجري قانون طرفانه از سوي كنگره و آژانستأكيد بر لزوم انجام تحقيقات سريع، جامع و بي ج)
مينان حاصل ، مبني بر پاسخگو كردن و مسئول شمردن دولت در اين خصوص و اطمتحدهاياالتدر 

  مجدد اين موارد؛  كردن از عدم رخداد
يگر و از اين رو، خانواده از يكد 8000اشاره به اقدام مقامات آمريكا به جدا كردن اعضا نزديك به  د)

ه و يا زمين تأكيد بر تالش مقامات اين كشور براي دادن اطالعات نادرست به شهروندان خود در اين
هاي قضايي از سوي ور فرمانوي و يا صدرغم ابراز دعاتداوم بخشيدن به اقدامات غيرقانوني خود، به

  دولت جهت ممانعت به عمل آوردن از اين روند؛
ني كردن اجباري و تاكنون، مبني بر زندا 2017اشاره به اتخاذ سياستي، از سوي دولت آمريكا از سال  ه)

ت، هاي موقزادي، در اغلب موارد بدون در اختيار داشتن حق برخورداري از آجويانپناهنامحدود 
  المللي؛و بين متحدهاياالتبازداشت خودسرانه و در تناقض با قوانين  مثابهبه
تأكيد بر لزوم اتخاذ اقدامات سريع از سوي كنگره آمريكا در راستاي پايان بخشيدن به زنداني شدن  و)

يت هاي ديگري چون، برنامه مديرگيري از گزينههاي مهاجر، براي هميشه و بهرهكودكان و خانواده
، در جوپناههاي درصدي آن در رابطه با كمك به خانواده 99هاي خانوادگي، با توجه به كارآمدي پرونده

  ؛3ها با الزامات و قوانين مهاجرتيدرك و سازگار شدن آن يزمينه ارتقا
  
خصوص  ، در1397 مهرماه 13انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز جمعه  -2

 پوست آمريكايي،دن اكثريت مأموران پليس سفيدپوستِ مرتكب به قتل شهروندان سياهمحكوم نش
  :هاي قضايي اين كشور، مبني برتوسط دستگاه

                                                            
  در لينك:الملل. قابل بازيابي . گزارش سازمان عفو بين3

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/usa‐treatment‐of‐asylum‐seekers‐southern‐border/ 
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پرونده  15گيري اشاره به تحقيقات انجام شده توسط اين روزنامه در زمينه دستيابي به نتيجه پي الف)
 هده تنها چندلكرد پليس در اكثر موارد و مشاو غيرقابل توجيه بودن عم 2016تا  2014قتل، از سال 

پوست: اين همورد محدود، مبتني بر ارائه توضيح از سوي مأمور مربوطه در خصوص قتل شهروندان سيا
و  هاي منجر به مرگ توسط پليس آمريكا، توجيهات حقوقيدر حالي است كه براي اكثر تيراندازي

  قانوني ارائه داده شده است؛
هاي ياد شده و تنها صدور حكم مورد از پرونده 8رائه كيفرخواست و يا تفهيم اتهام در اشاره به ا ب)

هم به دليل  پرونده، مبتني بر يك پرونده محكوم به تحمل حبس، آن 3محكوميت از سوي دادگاه براي 
  يگر؛دپرونده  7مأموران پليس در  اعتراف مأمور پليس مزبور به قتل: متهم نشدن هيچ يك از

ميليون  5/6هزار دالر تا  850هاي افراد مقتول، از شاره به پرداخت غرامت به بسياري از خانوادها ج)
  ؛4متهم نشدن مأموران پليس به قتل و يا ديگر موارد خالف قانون رغمبهدالر، 

  

، در خصوص 1397 مهرماه 12شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج -3
افراد داراي  ويژهبهصدها تن از شهروندان آمريكا توسط نيروهاي پليس اين كشور، كشته شدن 

  :ير استزمحورهاي اساسي گزارش مذكور به شرح هاي ذهني و جسمي، ناتوانايي

هاي ذهني و جسمي، توسط پليس اشاره به موارد مختلف به قتل رسيدن افراد مبتال به ناتواني الف)
در وان حمام منزلش، در روز  اسكيزوفرنيساله مبتال به  22قتل رسيدن جوان  به ازجمله، متحدهاياالت

، به دليل وخيم شدن حال وي و گرفتار شدن او در توهمات ناشي از بيماري، 2017ماه مه سال  25
لزوم توجه به مسلح نبودن اين جوان و يا مورد تهديد قرار ندادن افراد ديگر جامعه و مورد حمله قرار 

بار  15تنها به جرم ترك نكردن حمام به دستور پليس مربوطه: گفتني است كه اين جوان مقتول  گرفتن،

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك:. 4

 https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/17/us/black‐deaths‐police.html 
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از قوي،  بخشآرامداروهاي تحت حمالت شوك الكتريكي پليس قرار گرفت و سرانجام پس از تزريق 
  سوي مأموران قانون از دنيا رفت؛

هاي گروهي اعتنايي رسانهقانوني، بي اشاره به قرار نگرفتن مأموران پليس مزبور تحت پيگردهاي ب)
از سوي  قتول،مبه اين رويداد و يا موارد مشابه آن و يا انجام نگرفتن تظاهرات اعتراضي براي فرد 

  هموطنانش؛
وسط هاي انجام شده تچهارم قتلاشاره به آمارهاي ارائه شده در اين زمينه، مبني بر تعلق داشتن يك ج)

نجام ات ديگر اهاي ذهني، روحي و يا فيزيكي و تحقيقافراد مبتال به ناتوانايينيروهاي پليس آمريكا، به 
  شده در اين زمينه، مبني بر باالتر بودن اين آمار؛

كم يدن دستتل رساشاره به آمار مربوط به سال جاري ميالدي، از ابتداي سال تاكنون، مبني بر به ق د)
هاي ه دادها آمار پايگابتلف توسط مأموران پليس، مطابق هاي مختن از شهروندان مبتال به ناتواني 136

  هاي محلي؛هاي انجام شده توسط رسانهپست و تحليلروزنامه واشنگتن
هاي مربوط به نبا كشورهاي ديگر در زمينه پاسخگويي به بحرا متحدهاياالتاشاره به تفاوت  ه)

ن و در رين مرحله در ساير كشورهاي جهااز نيروهاي پليس در آخ هاي روحي و ذهني: استفادهبيماري
  صي ديگر؛خگو به دليل فقدان نهادهاي تخصنخستين نيروي پاس مثابهبهگيري از اين نهاد آمريكا، بهره

جمهوري دانلد ترامپ و در عين هاي گذشته و پيش از رياستاشاره به وجود اين معضل در سال و)
در  قات كمترتحقي دليل دستور دولت ترامپ مبني بر انجام حال، افزايش يافتن آمار آن، در اين دوره به

هش دن كاخصوص عملكرد ادارات و مأموران پليس و توجيه كردن اين امر با مورد مباحثه قرار دا
  ها؛ر آنبنظارت پليس فدرال يافتن ميزان تعهدات اخالقي نيروهاي پليس در صورت افزايش يافتن 

، با توجه به در اختيار داشتن سالح از متحدهاياالتوران پليس در اشاره به مسلح بودن تمامي مأم ز)
اي از آموزش آمريكا و از اين رو، اختصاص يافتن بخش عمده كارانخالفسوي اكثر مجرمان و 

جويانه رشد فرهنگ تقابل درنتيجهنيروهاي پليس به استفاده از سالح گرم و حفاظت شخصي و 
  ؛5در مواجهه با رويدادهاي ويژه در محالت خاص ويژههبحداكثري در ميان اين نيروها، 

                                                            
  ي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري ب. 5

 https://www.bbc.com/news/amp/stories‐45739335 
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، 1397 مهرماه 11انتشار گزارش از سوي نشريه آمريكايي اجتماعي پروگرِسيو، در روز چهارشنبه  -4
 رغمبه، متحدهاياالتزنداني در  جويپناهدر خصوص رو به وخامت گذاردن وضعيت كودكان مهاجر و 

  :زامحورهاي مهم اين گزارش عبارتند زها، هايشان بر سر مروادهها از خانجدا نشدن اجباري آن

اتخاذ تدابير جديد، چون صدور مجوز براي بازداشت نامحدود خانوادگي مهاجران و ايجاد تغيير  الف)
در مقررات پناهندگي بر اساس قوانين آمريكا، از سوي دولت دانلد ترامپ و منجر شدن اين تغييرات به 

: اشاره به گزارش روزنامه نيويورك تايمز در خصوص 6دكان بازداشتي بدون سرپرستافزايش تعداد كو

                                                            
  هاي پيشين:. سوابق در گزارش6

مقررات صوص معرفي خ، در 1397 ورماهيشهر 15شنبه ، در روز پنجتحليلي واشنگتن فري بيكن –سايت خبري از سوي انتشار گزارش *
  از سوي دولت دانلد ترامپ، در راستاي زنداني كردن كودكان مهاجر غيرقانوني و والدينشان، مبني بر جديد
ت اين سوي دولهاي قانوني از در آمريكا، با معرفي مجوز» عدم تحمل«برافروخته شدن مجدد آتش مناقشات بر سر سياست مهاجرتي  الف)

نشان  در راستاي هاي دولت، به همراه والدين خود و برداشتن موانع پيش روي تالشكشور، در رابطه با زنداني كردن كودكان مهاجر غيرقانوني
  هاي بيشتر در اين خصوص؛گيريدادن شدت عمل و سخت

رگرفته از نامه فلورس (بجمهوري بيل كلينتون، با عنوان توافقرياستاشاره به پيشينه قانوني زنداني كردن كوكان مهاجر غيرقانوني، در زمان  ب)
  سرپرست و دولت وقت آمريكا، تحت عنوان فلورس در برابر رينو)؛دعواي قانوني ميان گروهي از كودكان مهاجر بي

ت روزه و ضرور 20ه در فاصله زماني گير شددرنگ اين كودكان دستر لزوم آزاد كردن بينامه، مبني باشاره به يكي از مفاد اين توافق ج)
  شان؛ها، با توجه به سن و نيازهاي ويژهترين محدوديتا حداقلها در فضايي بآن داشتننگاه
دين همراه وال يكا، بهاشاره به پديد آمدن مشكل در زمان اعمال اين قانون در خصوص عبور غيرقانوني كودكان از مرزهاي جنوب غرب آمر د)

ترين داقلح«هاي برخوردار از شدن مأموران مهاجرتي به قرار دادن اين بزرگساالن به همراه كودكانشان در بازداشتگاهخود و ناگزير 
  روز، همچون كودكانشان؛ 20ها ظرف مدت و آزاد كردن آن» هامحدوديت

ين و يا ر، توسط والدان قاچاق كودكان از مرزهاي كشول از سوي دولت آمريكا با توجه به فراهم آمدن، امكبرانگيز خواندن اين معضتأكيد بر بحث ه)
ها: عوامل برانگيزاننده دولت دانلد ترامپ ها از شرايط دلخواه واحدهاي خانوادگي در بازداشتگاهاستفاده كردن آنهاي اين كودكان و سوءديگر سرپرست

  هاي اخير؛احثات و مناقشات به وقوع پيوسته در ماهبراي اتخاذ سياست عدم تحمل، جدا كردن كودكان از والدين و بروز تمامي مب
ردن ككان زنداني نامه فلورس و اصالح آن، در راستاي فراهم آوردن امقرار دادن توافق دنظريتجداشاره به تالش دولت آمريكا براي مورد  و)

اين  شدنجهمواكست شت كيفري و در نهايت با كودكان و والدينشان توسط مأموران مهاجرتي و در عين حال، متهم ساختن والدين به اتهاما
  اقدامات با توجه به پديد آمدن دعواهاي حقوقي؛

و از اين  شيدن به آنايان بخاشاره به اقدامات اداره گمرك و مهاجرت آمريكا در راستاي ايجاد اصالحات الزم در زمينه قانون فلورس و يا پ ز)
هاي انوادهخگيرانه خود در اين زمينه: افزايش دادن مدت زمان بازداشت ي قوانين سختجراارو گشايش مسير الزم براي دولت آمريكا جهت 

، تجهيز 2018هاي مهاجرتي آمريكا در سال هاي سياستبازداشت كودكان با نيازها و اولويت مقولهروز، همراه ساختن  20مهاجر غيرقانوني از 
زم الوردن زمينه ها از بند لزوم دريافت مجوزهاي ايالتي، همچنين فراهم آرها كردن آنكردن مراكز بازداشت خانوادگي به مجوزهاي فدرال و 

  براي افزايش اين مراكز خانوادگي؛
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و اشاره به  2017نفر) سال  12800نفر) تا سپتامبر ( 2400برابر شدن تعداد اين كودكان از ماه مه ( 5
 يصدور حكم دادگاه مبني بر لزوم پيوستن اعضا رغمبهكودك از والدينشان،  100جدا ماندن بيش از 

  ها به يكديگر؛ين خانوادها
كودكان گريخته از شرايط تهديد به  ويژهبهها بر روي كودكان، اشاره به آثار مخرب اين سياست ب)

اي براي مورد بهانه مثابهبهها، برداري از آنآميز و بهرههاي مخاطرهمرگ، خشونت و ديگر موقعيت
غيرقانوني و عاملي بازدارنده براي افراد  صورتهبمجازات قرار دادن افراد وارد شده به خاك آمريكا، 

  ؛7مترصد براي ورود غيرقانوني به اين كشور
ني بر آشكار ، مب2017تا  2014اشاره به تحقيقات انجام شده توسط پزشكان مشاور دولت، از سال  ج)

ن براي آميزي چون، كاهش وزن نوزادان، تجويز داروهاي بزرگساالها و روندهاي مخاطرهشدن نشانه
هاي احتمالي دائمي ها و آسيبهاي شديد ناشي از درهاي كشويي فوالدي بازداشتگاهكودكان، آسيب

  روحي و رواني كودكان؛
شان، انوادهراد خاشاره به تغيير سياست دولت آمريكا از آزاد كردن كودكان زنداني تحت سرپرستي اف د)

لويت ين اوال به پذيرش سرپرستي كودكان و از به دستگير كردن افراد فاقد مدارك قانوني و متماي
  ها؛اي آنمن بربخشيدن به موارد نقض قانون مهاجرت در برابر سالمت كودكان و فراهم آوردن سرپناه ا

ي شت و زندانپايان بخشيدن به بازدا ازجملهعضل، محل واقعي براي رفع اين اشاره به لزوم اتخاذ راه ه)
هاي مهاجرتي ها، جهت پيگيري كردن پروندهگذاردن فرصت الزم براي آن ها و در اختياركردن خانواده

  در مورد كودكان؛ ويژهبهخود، بدون زنداني و متحمل شدن عواقب بلندمدت، 
هايشان، همچنين هاي نادرست دولت ترامپ در رابطه با كودكان مهاجر و خانوادهاشاره به اولويت و)

رحمانه و تأكيد بر لزوم پايان ن پيامدهاي بسيار ناخوشايند و بيهاي گزاف و به بار آوردصرف هزينه

                                                                                                                                                                                 
هاي با چالش اين اقدامات شدنمواجهاشاره به مورد قبول واقع نشدن اين تغييرات از سوي فعاالن مهاجرتي و وكالي قانوني و احتمال  ح)

  قي.قانوني و دعواهاي حقو
هاي هايي كه بايد صرف صندوقآيد، هزينهدر مي اجراهاي چندين ميليون دالري به مرحله ها به كمك صرف هزينه. گفتني است كه اين سياست7

  شده است.هاي ديگر ميمديريت بحران، گاردهاي ساحلي آمريكا، آموزش نهادهاي اجراء قانون و برنامه
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 ياجراابزار  مثابهبهها، برداري از آنبه روند آسيب زدن به كودكان و بهره متحدهاياالتبخشيدن دولت 
  ؛8قوانين مهاجرتي

  

ن حقوق بشر، در با، مدير اجرايي برنامه آمريكا در ديده9هيلِري -ارسال نامه از سوي نيكول آستين  -5
، مدير موقت اداره امور مهاجرتي و گمركي 10، به رونالدو ويتيئِلو1397 مهرماه 10شنبه روز سه
ها و كنندگان غذا در زندان، در خصوص در معرض خطر قرار داشتن زندگي اعتصاب11متحدهاياالت

  :نكات مهم اين نامه عبارت است ازهاي اين سازمان، بازداشتگاه

كننده در زندان مركزي شمال نگراني عميق در خصوص نحوه برخورد با زندانيان اعتصاب ابراز الف)
در ايالت واشنگتن و تأكيد بر لزوم مورد بررسي قرار دادن دقيق چگونگي رفتار با  12غربي در تاكوما،

  هاي مهاجرتي آمريكا؛اين افراد در  تمامي زندان
 ور در ماهبان حقوق بشر در آمريكا، از زندان مذكديده اشاره به بازديد يكي از پژوهشگران ارشد ب)

صوص خو ارائه گزارش در  متحدهاياالتهاي اداره مهاجرت سپتامبر سال جاري ميالدي و ديگر زندان
نين ض با قواها، متناقتدابير تنبيهي عليه آن ياجرامواردي چون، وادار كردن زندانيان به غذا خوردن و 

ربند جويانه در قبال اين دسته از افراد دآميز، مانند اتخاذ اقدامات تالفيي صلحمربوط به اعتصاب غذا
هاي انفرادي، محروم كردنشان از تمامي خدمات و امكانات رفاهي ها در سلولزنداني كردن آن –

  ؛هاي درماني و...ها از مراقبتزندان، محروم كردن آن

                                                            
  سيو. قابل بازيابي در لينك:روگرِ. گزارش نشريه آمريكايي اجتماعي پ8

 https://progressive.org/dispatches/the‐u‐s‐detention‐of‐children‐is‐only‐getting‐worse‐181003/ 
٩. Nicole Austin‐Hillery 
١٠. Ronald Vitiello 
١١. US Immigration and Customs Enforcement  (ICE) 
١٢. Tacoma 



  10                                                                                                                                               58 گزارش راهبردي

 

شان پناهندگان سياسي و مدت زمان زنداني شدن ازجملهن، اشاره به افزايش يافتن تعداد اين زندانيا ج)
كردن در خصوص چگونگي برخورد با اين دسته از  تجديدنظردر دولت دانلد ترامپ و تأكيد بر لزوم 

  ؛13ها در معرض رفتارهاي انساني و محترمانهزندانيان و حصول اطمينان از قرار داشتن آن
  
، در خصوص سكوت 1397 مهرماه 9وق بشر، در روز دوشنبه بان حقانتشار گزارش از سوي ديده -6

طلبي سفيدپوستان در قوانين نظارتي و مراقبتي و مقامات آمريكا در زمينه لحاظ شدن مقوله برتري
، 14هاي اقليتانديشي در قبال گروهجزم يهاي امنيتي در راستاي ارتقاها از مباحث تهديدبرداري آنبهره

  :ه شرح زير استنكات مهم اين گزارش ب

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشر. نامه ديده13

 https://www.hrw.org/news/2018/10/02/hunger‐strikers‐ice‐detention‐risk 
  هاي پيشين:. سوابق در گزارش14

طلب هاي برتريندتر شدن صداي گروه، در خصوص بل1397 مردادماه 23شنبه روز سه ، دربان حقوق بشرديدهي انتشار گزارش از سو*
  ها، مبني بر:هاي ضعيف وي در قبال اين گروهجمهوري دانلد ترامپ، با توجه به واكنشدر دوران رياست سفيدپوست در آمريكا،

، »ستانحقوق شهروندي سفيدپو«ا براي به كرسي نشاندن هطلبان سفيدپوست در روزهاي اخير و درخواست آنهاي برتريگردهمايي الف)
ستيزي، در دوران تصدي ترامپ بر صب و بيگانهآن به پوششي براي نژادپرستي، تع شدنليتبدآميز روابط نژادي و نمايانگر وضعيت مخاطره

  جمهوري؛كرسي رياست
اظهارات وي در اين  وو زنان  انيجوپناهها، در قبال حقوق اقليتجمهور آمريكا هاي نااميدكننده از سوي رئيساشاره به اتخاذ سياست ب)

هاي طلبان و گروهويل، در سال گذشته، اعم از برتريكننده در تظاهرات شارلوتزهاي شركتخصوص مبني بر مقصر به شمار آوردن تمامي گروه
  ادپرست؛هاي نژي و امتناع ورزيدن وي از محكوم كردن شفاف و صريح گروهضد نژادپرست

  ها و موارد ديگري چون:خطاب كردن آن» حيوان«اشاره به اظهارات دانلد ترامپ در مورد مهاجران فاقد مدارك قانوني و  ج)
  غيرقانوني؛ انيجوپناهدر قبال مهاجران و » عدم تحمل« اتخاذ سياست*
  ها پس از ورود غيرقانوني به كشور؛افزايش بودجه فدرال جهت محبوس كردن آن*
  ؛هايي چون نروژو اولويت بخشيدن به پذيرش مهاجران از كشور») توالت«ها به مورد اهانت قرار دادن كشورهاي آفريقايي (تشبيه كردن آن *
  ايران؛ ازجملهنشين، ممنوع ساختن ورود شهروندان از چند كشور عمدتاً مسلمان*
نظر در  ملي) اظهار هاي نژادي (زانو زدن در هنگام پخش سرودا به نابرابريمورد سرزنش قرار دادن اعتراض بازيكنان تيم ملي بسكتبال آمريك*

  ها از كشور؛مورد لزوم اخراج آن
ين نيروها اسخگويي اي پسازوكارهاكشته شدن مردم به دست نيروهاي پليس و كاهش دادن  افزايش ميزان عدم اتخاذ اقدامات الزم در زمينه*

  در قبال شهروندان اين كشور؛
ادن ها براي نشان دخير و تالش آناي در تظاهرات روزهاي زيستگانهيضد بي و ضد نژادپرستهاي كيد بر بيشتر بودن قابل توجه تعداد گروهتأ د)

و يا  طلبي سفيدپوستان از جايگاه مستحكم در كاخ سفيدي و برتريانزجار پراكنها بر عدم برخورداري ها و تأكيد آنمخالفت خود با اين سياست
  هاي دولت آمريكا.ياستس
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دادن  داوم بخشيدن به و يا حتي گسترشتي قانون براي اجراهاي اطالعاتي و نهادهاي تالش آژانس الف)
وهاي د گفتگاز طريق شنو ازجملهاختيارات خود در زمينه تحت نظارت قرار دادن شهروندان آمريكايي، 

ه گفتني است كه كنگر»: مسلمانان«ها) نوي (به ادعاي آسهاي پيش روي كشور از تلفني، با تكيه بر تهديد
  گيري كند؛آمريكا بايد در سال آينده، در اين خصوص، بر مبناي قانون آزادي آمريكا تصميم

طلب هاي برترياشاره به سكوت نهادهاي امنيتي و اطالعاتي در خصوص به شمار آوردن گروه ب)
  ها؛سازمان ن آن در حوزه اختيارات نظارتي اينادالمللي و لزوم قرار دتهديدي بين مثابهبه، سفيدپوست

ا حقوق نون بتأكيد بر متناقض بودن پيشاپيش بسياري از اختيارات نهادهاي اطالعاتي و مجري قا ج)
هاي يتفعال شهروندي و از اين رو، لزوم گسترش نيافتن اين اختيارات در راستاي سرپوش گذاردن بر

 طلب؛هاي سفيدپوست برتريگروه

ها، هوص اين گرواز سوي مقامات قوه مجريه آمريكا، در خص شدهمطرحاره به نادر بودن مباحث اش د)
رغم نمايش قدرت سال گذشته، به 5هاي اطالعاتي و قضايي كنگره در در متون استماعات كميته

  و كشورهاي اروپايي؛ متحدهاياالتهاي مزبور در گسترده، آشكارا و عمومي گروه
هاي هاي صورت گرفته از سوي گروهئز اهميت بودن سكوت دولت در زمينه خشونتتأكيد بر حا ه)

كز هاي علني خود در زمينه مباحث اطالعاتي، نظارتي و امنيت ملي و متمرسفيدپوست، در شهادت
ر ين رو قرااهاي ناشي از شهروندان مسلمان و از شدن نهادهاي اطالعاتي و امنيتي تنها، بر روي تهديد

 اي مزبور خشونت ايناينكه نهاده -گره و مردم كشور در ناآگاهي كامل در اين خصوصدادن كن
  ا خير؛آورند يامنيتي به شمار مي ها را موضوعي اطالعاتي وگروه

تأكيد بر حائز اهميت بودن امنيت تمامي شهروندان و لزوم اجتناب ورزيدن مقامات از دامن زدن به  و)
 .15ي اقليت، در جامعه آمريكاهاتعصبات موجود در قبال گروه

  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده15

 https://www.hrw.org/news/2018/10/01/silence‐about‐white‐supremacy‐us‐surveillance‐rhetoric‐
matters 
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  كانادا*

، در خصوص 1397 مهرماه 17شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.سي، در روز سه -
سازي به چالش حقوقي جاري در اين كشور، در زمينه مدرن 16پيوستن كميسيون حقوق بشر اُنتاريو

  :زمحورهاي گزارش مذكور عبارتند اهاي آموزشي جنسي، برنامه

قرار  آموزان واظهارات مقامات اين كميسيون، در رابطه با اعمال تبعيض عليه برخي از دانش الف)
ها در معرض مخاطرات خشونت جنسي، آزار و اذيت و طردشدگي، در صورت اجرايي شدن گرفتن آن

  كار استان اُنتاريو؛ برنامه آموزشي موقت ارائه شده در اين زمينه، توسط دولت محافظه
و همراهي  2015اشاره به جايگزين شدن اين برنامه موقت به جاي برنامه دولت ليبرال در سال  )ب

قه، در تي ساكن اين منطيگرا و تراجنس، دوجنسگراجنسهمآموزان كميسيون حقوق بشر انتاريو با دانش
  تبعيض در برنامه مزبور بر اساس جنسيت، گرايش و هويت جنسي؛ باوجودرابطه 

، در ماه اوت سال 17آموز به ديوان حقوق بشر اُنتاريودانش 6به طرح شكايت از سوي والدين  اشاره ج)
آموزان جاري ميالدي، مبني بر ناديده گرفته شدن تنوع و گوناگوني جنسيتي و حقوق دانش

  تي، در برنامه آموزشي موقت جديد؛يگرا و تراجنس، دوجنسگراجنسهم
 ا قوانينبوزشي ي اين پرونده، مبني بر متناقض بودن اين برنامه آماشاره به مباحثات حقوقي وكال د)

  حقوق بشري استان اُنتاريو و لزوم غيرقانوني اعالم كردن آن از سوي دولت و
 18هاي مدني كاناداتأكيد بر به چالش كشيده شدن حقوقي اين برنامه، همچنين از سوي انجمن آزادي ه)

  .19اُنتاريو و اتحاديه آموزگاران مقطع ابتدايي
  

  
                                                            

١٦. Ontario Human Rights Commission 
١٧. Human Rights Tribunal of Ontario 
١٨. Canadian Civil Liberties Association 

  . گزارش شبكه خبري سي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:19
 https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario‐human‐rights‐commission‐joins‐interim‐ontario‐sex‐
ed‐curriculum‐1.4855398 
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  انگليس*

 مهرماه 19شنبه انگليس، در روز پنج 20انتشار گزارش از سوي كميسيون برابري و حقوق بشر -1
 وطنانهم، در خصوص وجود تعصبات و رويكردهاي منفي پنهان در ميان مردم انگليس در قبال 1397

محورهاي و مساوات در جامعه، وجود برابري  ضرورتبهچهارم مردم اين كشور رغم اعتقاد سهخود، به
  باشد:گزارش به شرح زير مي

ر بانجام نظرسنجي پژوهشي گسترده توسط كميسيون برابري و حقوق بشر انگليس، مبني  الف)
ته، ماه گذش 12انديشي در درصد از شهروندان بريتانيايي با مواردي از تعصب و جزم 42 شدنمواجه

هاي مهاجر و مسلمان، هاي برابر براي گروهفراهم آوردن فرصترو شدن روند همچنين با مقاومت روبه
  از سوي مردم اين كشور؛

تري از هاي اين پژوهش، مبني بر ابراز احساسات منفي آشكار از سوي تعداد بيشاشاره به يافته ب)
) و رصدد 22درصد)، مسلمانان ( 44ها (و چادرنشين روماني تبارهاها، مردم اين كشور، در قبال كولي

و  گراهاجنسهماحساسات در قبال  گونهايندرصد)، در قياس با بروز  16افراد تراجنسيتي (
ه ناتواني درصد) و افراد مبتال ب 4سال ( 70درصد)، افراد سالمند و بزرگسال باالي  9گراها (دوجنس

  درصد)؛ 3فيزيكي (
درصد از مردم  70وان مثال، اعتقاد عناشاره به تفاوت ميزان جديت اين موضوعات از نگاه مردم، به ج)

 وط به سنث مربانگليس به جدي يا بسيار جدي بودن ابراز تعصب در قبال مباحث نژادي، در قياس با مباح
انديشي در جامعه تري از تعصب و جزمدرصد، همچنين اشاره به وجود موارد ظريف 44تنها  –افراد 

تنها  مي از سويد مبتال به ناتواني جسطور مثال، برشمردن افراداوري كردن، بهبريتانيا، همچون ترحم و پيش
  ها با ترحم و دلسوزي؛درصد ديگر به آن 34مثابه افراد توانا و نگريستن درصد از مردم، به 25

                                                            
٢٠. Equality and Human Rights Commission 
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رصد) به انجام د 63اشاره به بخش ديگري از نتايج اين تحقيق، مبني بر اعتقاد دوسوم مردم انگليس ( د)
هاي ذهني ها و ناتواناييهاي برابر براي افراد مبتال به بيماريم جهت فراهم آوردن فرصتنشدن اقدامات الز

ئيسي چهارم ديگر از شهروندان اين كشور در خصوص برخوردار بودن از رو در عوض ابراز ناراحتي يك
  درصد)؛ 29عنوان، عضوي از خانواده (درصد) و يا به 25هاي ذهني (مبتال به بيماري

  :هاي اين نظرسنجي مبني برره به ديگر يافتهاشا ه)
 سوم از مردم انگليس در خصوص انجام اقدامات بيش از اندازه، جهت فراهم آوردناحساس يك -

  رصد) و مسلمانان؛د 37هاي برابر براي مهاجران (فرصت
خصوص ها در دهندگان به اين نظرسنجي، مبني بر احساس ناخوشايند آنپنجم پاسخاظهارات يك -

درصد  14ها و حدود درصد) در همسايگي آن 18درصد) يا مسلمان ( 19زندگي كردن فردي مهاجر (
  اي تراجنسيتي؛ايهها در مورد برخورداري از همساز آن

درصد از  64، پايه –درصد از مسلمانان مورد پرسش قرار گرفته با تعصبات دين  70 شدنمواجه -
هاي ذهني با د از افراد مبتال به ناتوانيدرص 61پايه،  –نديشانه نژاد اپوست با تجارب جزمافراد سياه

هاي شيانديگرا با جزمو دوجنس گراجنسهمدرصد از افراد  46رو شدن تعصبات اين عرصه و روبه
  جنسي، در سال گذشته؛

 54تا  35افراد سال با موارد بيشتري از تعصبات سني، در قياس با  35افراد زير  شدنمواجهاشاره به  و)
  ؛21درصد 22درصد و  20درصد،  39سال، به ترتيب به ميزان  55ساله و يا باالتر از 

  
(سايت تخصصي خبري پارلمان انگليس)، در روز  22انتشار گزارش از سوي سايت پاليتيكس هوم -2

زمينه ميزان  ، مبني بر ابراز نگراني كميسيون برابري و حقوق بشر بريتانيا در1397 مهرماه 17شنبه سه
رغم ها، بهساز، مانند اسپري فلفل در زندانهاي ناتوانرعايت موارد ايمني و امنيت در استفاده از اسپري

كارهايي از سوي مأموران و نگاهبانان اين نهادها براي حفاظت از جان خود و در عين لزوم اتخاذ راه
                                                            

  برابري و حقوق بشر انگليس. قابل بازيابي در لينك: گزارش كميسيون. 21
 https://www.equalityhumanrights.com/en/our‐work/news/britains‐conflicting‐attitudes‐towards‐
equality 
٢٢. PoliticsHome 
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داري تمامي زندانيان از حق بر زندگي تأكيد بر برخور ؛حال، ضرورت رعايت حقوق اساسي زندانيان
كننده كنترل عنوانبهها با رفتارهاي غيرانساني، با توجه به نقش اين اسپري شدنمواجهبدون هراس از 

همچنين  ؛هاي جديها در معرض درد و صدمات و آسيبرفتار زندانيان همراه با قرار دادن آن
هاي كشور، مبني بر ارزيابي ميزان اعمال درخواست كتبي اين نهاد حقوق بشري از ادارات زندان

  ؛23هاي الزم و رعايت موارد ايمني در زمينه كاربرد اين ابزارهامحدوديت

  

، در 1397 مهرماه 14تحليلي ميدل ايست آي، در روز شنبه  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -3
، سرويس امنيت داخلي انگليس، و مورد 24شكيل پرونده حقوقي براي سازمان ام.آي.فايوخصوص ت

هاي مخفيانه از سوي مأموران اين سازمان و از اين رو ارتكاب پرسش قرار دادن اتخاذ احتمالي سياست
  :نكات مهم اين گزارش به شرح زير استها به جرائم جدي، آن

 ه جرائمييو، ببررسي احتمال ارتكاب مأموران سازمان ام.آي.فا برگزاري دادگاهي در لندن براي الف)
  چون قتل و شكنجه، در خالل عمليات مبارزه با تروريسم در اين كشور؛

ليس، ، توسط يكي از قضات ارشد انگ2012اشاره به سوابق طرح اين پرونده، نخست در سال  ب)
اي مربوطه، بر وقت، به قاضي وزيرستنخپنهان نگاه داشته شدن روند آن و دستور ديويد كامرون، 

نوني صوص قااظهارنظر در خ هرگونهمورد بررسي قرار دادن تنها، چگونگي اِعمال اين سياست، بدون 
ي در سال جاري ميالد اوايليا غيرقانوني بودن آن، همچنين مطرح شدن مجدد اين پرونده در 

، در خصوص تحت نظارت قرار دادن نگليساچالش كشيدن اختيارات دولت دادخواهي مربوط به به
  مردم بريتانيا؛

                                                            
  گزارش سايت پاليتيكس هوم. قابل بازيابي در لينك:. 23

 https://www.politicshome.com/news/uk/home‐affairs/human‐rights/press‐release/equality‐and‐human‐
rights‐commission/98926/equality 
٢٤. MI5 
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 –اد شده ي» مسير سوم« عنوانبهكه در دادگاه از آن  –اشاره به فرآيند اِعمال اين سياست مخفيانه  ج)
هت ن سازمان، جاز خارج از اي شدهجذببراي مأموران ام.آي.فايو و يا افراد  مجوزمبني بر صدور 

عاتي اطال –رزشمند و يا دست يافتن به اطالعات ا داشتننگاهمصون  باهدفارتكاب به جرائم مختلف، 
  انعت به عمل آورد؛تواند از وقوع جرائم ديگر ممكه مي

نهاد شده از سوي چهار سازمان مردمحقوقي ارائهاشاره به مطرح شدن مجدد اين موضوع در پرونده د)
دادگاه  - » 25ديوان تعيين اختيارات تحقيقات«در ، 1397 مهرماه 12شنبه در انگليس و ايرلند، در روز پنج

(سرويس امنيت خارجي انگليس) و اداره  26نظارت حقوقي بر عملكرد ام.آي.فايو و ام.آي.سيكس
سازمان اطالعاتي و امنيتي مسئول در زمينه ارائه اطالعات به دولت و  - 27مركزي ارتباطات دولتي
  نهاد مزبور وهاي مردمآمدن اين اقدامات توسط سازمانو غيرقانوني به شمار  –نيروهاي مسلح انگليس 

هاي متمادي و تحت نظر قرار داشتن ها و يا سالتداوم يافتن زمان اين دادگاه براي ماه احتمالبهاشاره  ه)
آمده، مبني بر ارتكاب مأموران پليس و امنيتي به دقيق آن در ايرلند شمالي، به دليل مدارك و شواهد به دست

  .199028تا دهه  1960سال منازعه داخلي در اين كشور از دهه  30جدي متعدد در دوران  جرائم
  

 فرانسه *

 19شنبه ، در روز پنج29انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسپوتنيك، به نقل از روزنامه َل كروا -1
جاري ميالدي ، مبني بر احتمال صدور رأي از سوي كميته حقوق بشر سازمان ملل، در ماه 1397 مهرماه
، مبتني بر ممنوعيت استفاده از برقع 2010)، برخالف قانون مصوب دولت فرانسه در سال 2018(اكتبر 

آميز بودن (پوشيه) براي زنان، با توجه به اظهارات كارشناسان حقوقي كميته مزبور در خصوص تبعيض

                                                            
٢٥. Investigatory Powers Tribunal 
٢٦. MI6 
٢٧. Government Communications Headquarters 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –. گزارش سايت خبري 28
 https://www.middleeasteye.net/news/uk‐mi5‐counter‐terrorism‐criminality‐1551742704 
٢٩. La Croix 
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كه استفاده از برقع، عالوه بر اين قانون و آسيب رساندن آن به مقوله آزادي دين و مذهب: گفتني است 
  ؛30فرانسه، در كشورهاي ديگر، چون اتريش، بلژيك و دانمارك نيز ممنوع اعالم شده است

، در خصوص وضعيت 1397 مهرماه 13وز جمعه بان حقوق بشر، در رانتشار گزارش از سوي ديده - 2
ها به خدمات و نبودن دسترسي آ ناپذيرجوانان بدون سرپرست به فرانسه و امكانكننده مهاجرت نونگران

  :ير استزبان به شرح محورهاي اصلي گزارش ديدهامكانات دولتي، به دليل فرآيندهاي معيوب جاري، 
نجام ا زجملهااقدامات و روندهاي ناكافي مقامات پاريس در حوزه حمايت از كودكان، اشاره به  الف)

سرپرست، از به شمار و نوجوانان مهاجر بي نه كودكانهاي كوتاه و محروم ساختن خودسراارزيابي
شده از سوي دولت، براي اين گروه سني از و خدمات ضروري ارائه» كودك« مثابهبهها آمدن آن
  خدماتي چون، مسكن، تحصيل و بهداشت و درمان؛ –مهاجران 

ها با آن شدنمواجهها و اشاره به منجر شدن اين روند به سكونت يافتن كودكان مهاجر در خيابان ب)
رغم گزارش مفصل با محروم شدنشان از خدمات دولتي: گفتني است كه به زمانهممخاطرات متعدد، 

بان حقوق بشر، در ماه ژوئيه سال جاري، در اين خصوص و ابراز نگراني شده از سوي ديدهتهيه
بان حاكي از آن است كه ههاي انجام شده از سوي ديدالمللي در اين زمينه، مصاحبهمقامات اين نهاد بين

  ؛31هاي اوت و سپتامبر نيز تغييري نيافته استوضعيت اين كودكان و نوجوانان در ماه
                                                            

  گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، به نقل از روزنامه لَ كروا. قابل بازيابي در لينك:. 30
 https://www.urdupoint.com/en/world/un‐human‐rights‐panel‐may‐slam‐french‐burqa‐l‐453712.���� 

  پيشين:هاي . سوابق در گزارش31
آزمايي: برخورد بليط بخت«، با عنوان همچون 1397تير ماه  13، در روز چهارشنبه بان حقوق بشرديدهاي از سوي صفحه 57انتشار گزارش *

هاي سني انجام شده از سوي مقامات سرپرست، بررسي ارزيابيكودك بي 49، پس از مصاحبه اين نهاد با »خودسرانه با كودكان مهاجر در پاريس
  ، مبني بر:قامات دولتيماكز غير رسمي، مراكز حمايت بهداشتي و پرونده و گفتگو با وكال، كاركنان نهادهاي حقوق بشري و مر 35فرانسه در 

حذف  از اين رو، سرپرست در پاريس واستفاده مجريان و مأموران قانون، از فرآيندهاي نادرست در زمينه ارزيابي سن كودكان مهاجر بي الف)
  اي ضروري؛هها و حمايتت مراقبتها از فهرست كودكان نيازمند دريافكردن بسياري از آن

  هاي اين شهر؛ در خيابان ها به خوابيدنين مهاجران نوجوان و ناگزير شدن آنخانمان ماندن صدها تن از ابي ب)
اي و ارجاع قيقههاي چند دمنجر شدن عملكرد خودسرانه مقامات مسئول در اين زمينه، از جمله ارزيابي سن بر مبناي ظاهر، انجام مصاحبه ج)

ها از فهرست افراد هاي فرانسه، به بزرگسال شمرده شدن كودكان و حذف آنمدت دادگاهفرسا و طوالنيآيندهاي طاقتها به فردادن آن
  مات حمايتي؛هاي اضطراري و ديگر خدبرخوردار از شرايط الزم براي زندگي كردن در پناهگاه
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ه از دجانباشاره به قوانين فرانسه در اين خصوص، مبني بر لزوم رعايت فرآيندهاي جامع و چن ج)
: مدتطوالنيهاي بهمصاح ارزيابي سن نوجوانان مهاجر، عمدتاً از طريق منظوربهسوي مقامات مزبور، 

 30 الي 20هاي تنها بان حقوق بشر در اين زمينه، مبني بر انجام مصاحبهلزوم توجه به برآوردهاي ديده
  ها؛هاجران، جهت ارزيابي رده سني آنماي با اين دسته از دقيقه

 مهاجر يافته به كودكاناشاره به وجود تفاوت چشمگير ميان مزاياي مادي و حقوقي اختصاص د)
گيري مقامات مسئول از معيارهاي مناسب و سرپرست، در قياس با مهاجران بزرگسال و لزوم بهرهبي

 ها، درقانوني براي حصول اطمينان از سن نوجوان مورد نظر و محترم شمردن حقوق و منزلت آن
  ترديد در اين زمينه؛ هرگونهصورت وجود 

ها در معرض روز، پيش از قرار دادن آن 5ان، به مدت تأكيد بر لزوم اسكان دادن اضطراري كودك ه)
ورود اين  محضبههاي مزبور، آزمايش و مصاحبه و اشاره به وجود موارد متعدد، مبني بر انجام مصاحبه

خوابي، گرسنگي و ... و درخواست از سرپرست به خاك فرانسه، پس از روزها خستگي، بيمهاجران بي
  اي از سؤاالت مفصل؛ه مجموعهيح بها براي پاسخگويي صحآن
اشاره به محروم شدن بسياري از اين كودكان و نوجوانان از مزاياي دولتي، به دليل عدم برخورداري  و)
ها از مدارك شناسايي و هويت و يا شاغل بودنشان در كشور خود و يا در مراحل سفر به اروپا، آن

مات حقوقي در اين زمينه، به مدت چندين ماه همچنين طوالني بودن روندهاي تجديدنظرخواهي از مقا
 .32سرپرست از امكانات دولتي در اين فاصله زمانييا بيشتر و محروم ماندن اين مهاجران بي

 

                                                                                                                                                                                 
يتي ااز خدمات حم ه و..)،اين مدارك (همچون، شناسنامه، گذرنام محروم ماندن اكثر نوجوانان فاقد مدارك شناسايي و يا حتي برخوردار از د)

  ها در زمره كودكان؛تن آنهاي طوالني، به دليل قرار نگرفپس از طي روند مصاحبه
ها به هاي مبهم ديگري چون، كار كردن اين كودكان در كشور خود و يا در مسير سفر به اروپا، تصميم آناستفاده مأموران مربوطه از شاخص ه)

ها از انجام سفري طوالني و دشوار بدون والدين خود، مهارت اين كودكان در مكالمه به زبان فرانسه (با توجه به مهاجرت بسياري از آن
  هاي تراكم استخوان، براي تشخيص سن كودكان و نوجوانان؛زبان)، مشخصات رفتاري و گفتاري و آزمايشكشورهاي آفريقايي فرانسه

خانمان سرپرست و بيكودك بي 400هاي اخير: برآورد هاي فرانسه در سالسرپرست در پاريس و ديگر شهرداد كودكان مهاجر بيافزايش تع و)
  ؛2018بان حقوق بشر از زمان شروع اين تحقيق در فوريه در پاريس، توسط ديده

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده32
 https://www.hrw.org/news/2018/10/05/paris‐dire‐situation‐migrant‐adolescents‐arriving‐alone 


