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

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

  

  آمريكا متحدهاياالت*

در خصوص  ،1397آبان ماه  18انتشار گزارش از سوي شبكه خبري صداي آمريكا، در روز جمعه  -1
كات . نقانونيفرزندان مهاجران غير درباره ،ترامپدانلد تصميم يك دادگاه تجديدنظر در زمينه  رأي

  از: اندعبارتمحوري اين گزارش 

آبان ماه  17 روز پنجشنبه ، درشعبه نهم دادگاه تجديد نظر سانفرانسيسكوصدور رأي از سوي  الف)
، موسوم به » اي كودكان مهاجر (غيرقانوني)اقدام معوق بر«، مبني بر لزوم احيا و حفظ برنامه 1397
جمهور آمريكا محدوديت زماني، با توجه به صدور فرماني اجرايي از سوي رئيس هرگونه، فارغ از 2داكا

، مبني بر عدم صدور مجوز اقامت براي اين دسته از 2018ماه مارس سال  5در اين خصوص، در 
  كودكان مهاجر؛

                                                            
سايت خبري سازمان  )؛The Hill(تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا  –سايت خبري  )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (. ديده1

)؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان UN News( سايت خبري سازمان ملل )؛BBC.Com)؛ شبكه خبري بي.بي.سي (UN News( ملل
 Officeملل ( of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR)پناهندگان  عاليكميسارياي  )؛

 )؛Thomson Reuters Foundationخبرگزاري رويترز ( )؛U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR)( سازمان ملل
 New York( روزنامه نيويورك تايمز )؛Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين )؛Jerusalem Postروزنامه جروزلم پست (

Times) ؛ شبكه خبري صداي آمريكا(VOA News پارلمان اروپا ()؛ سايتEuropean Parliament ،(نامه ناو تورونتوهفته )NOW 

Toronto ( سايت خبري نيوز اند آبزرور) وThe News & Observer.(  
٢. Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 
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ان عالي ط ديوامپ براي مورد بررسي قرار گرفتن رأي اين دادگاه توساشاره به درخواست دانلد تر ب)
  ؛متحدهتاياالآمريكا و ابراز اميدواري وي در خصوص نقض اين رأي از سوي باالترين مرجع قضايي 

جمهوري آمريكا، در ديوان عالي اين كشور، در گفتني است كه انتصاب دو قاضي از سوي رئيس ج)
به سمت  ،ترين مرجع قضايي آمريكااكثريت آراي اين عالي -برت كَوِنا  ازجمله –يك سال اخير 

  4؛3كندخواه سنگيني ميكاران جمهوريمحافظه
  

 17شنبه روز پنج تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -2
پناهندگي به  ردن شرايط اعطاءبه محدود ك متحدهاياالت، در خصوص اقدام دولت 1397آبان ماه 

  از: اندعبارتمهاجران. نكات محوري اين گزارش 

متحده،  متحدهاالتياصدور حكم مشترك از سوي وزارت دادگستري و وزارت امنيت داخلي  الف)
مبتني بر  هايي در قبال ورود مهاجران غيرقانوني از مرزهاي جنوبي آمريكا،مبني بر اِعمال محدوديت

  ؛هاآنندگي به اعطاي پناه
(پس از  متحدهاياالت، دادستان عمومي موقت 5اشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي متيو ويتِكِر ب)

، وزير امنيت داخلي، مبني بر مواجه بودن 6بركناري جف سشنز از سوي دانلد ترامپ) و كرستين نيلسن

                                                            
  . گزارش شبكه خبري صداي آمريكا. قابل بازيابي در لينك:3

 https://ir.voanews.com/a/us‐trump/4651702.html 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 4

ص صدور حكم، از ، درخصو1397 مردادماه 12، وابسته به كنگره آمريكا، در روز جمعه تحليلي هيل –سايت خبري انتشار گزارش از سوي *
ا، از وسوم به داكم، » وني)اقدام معوق براي كودكان مهاجر (غيرقان«سوي جان بيتس، يكي از قضات فدرال آمريكا، مبني بر لزوم احياء برنامه 

كننده از داليل متقاعدعدم ارائه  جمهوري براي لغو برنامه مذكور وسوي دولت دانلد ترامپ، با توجه به خودسرانه و غيرقانوني بودن اقدام رئيس
تني است كه فرمان گفروزه به دولت دانلد ترامپ براي ارائه درخواست تجديدنظر:  20سوي كاخ سفيد در اين زمينه، همچنين دادن فرصتي 

ان مهاجرتي، طبق اين فرم د.به تصويب رسي اوبامابا ابتكار عمل باراك  2012در سال )» غيرقانوني(اقدام معوق براي كودكان مهاجر «مهاجرتي 
ازه دريافت اج يط برايبرخي از كودكان مهاجر غيرقانوني مشمول معافيتي دو ساله و قابل تمديد از بازگشت به موطن اصلي خود و واجد شرا

 طوربهنداشتند  شدند، قصده كه در كودكي به آمريكا آورد ،اوباما در زمان اعالم اين برنامه گفته بود كه اين گروه از مهاجران .دندشكار مي
  مپ لغو شد.دانلد ترا . برنامه مزبور در سال گذشته توسط دولتقرار گيرندمجازات مورد غيرقانوني وارد آمريكا شوند و در نتيجه نبايد 

٥. Matthew Whitaker 
٦. Kirstjen Nielsen 
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، از سوي فاقد ارزشاي پناهندگي هاي از درخواستنظام پناهندگي و مهاجرتي آمريكا با حجم گسترده
  مهاجران غيرقانوني و قرار دادن منابع كشور در معرض تحمل بار سنگين مسئوليت هزينه گزاف مالي؛

شخص جمهوري آمريكا به امضاء فرماني اجرايي در اين خصوص، مبني بر ماشاره به اقدام رئيس ج)
ن، هاي جديد آ، با توجه به محدوديتحدهمتاياالتساختن شرايط الزم براي كسب پناهندگي از سوي 

  هاي قانوني؛لزوم ورود مهاجران از گذرگاه ازجمله
هاي گسترده از هاي قانوني و همچنين مخالفتاشاره به احتمال مواجه شدن اين اقدام با چالش د)

  ؛ 7هاي حمايت از حقوق مهاجرانسوي مقامات و نمايندگان حزب دموكرات و گروه
، مبني بر رد 1397آبان ماه  18جراي اين قانون توسط مقامات دولت آمريكا، از روز جمعه اشاره به ا ه)

هاي و ريق گذرگاهاز مرز مكزيك، از ط متحدهاياالتدرخواست پناهندگي مهاجران وارد شده به خاك 
اهل  جوياناهپنمسيرهاي غيرقانوني، با هدف (به گفته دولت آمريكا) ممانعت به عمل آوردن از ورود 

  و يغير قانون جويانپناهپذيرش اين  و ناگزير ساختن مكزيك براي متحدهاياالتآمريكاي مركزي به 
وب سال مندرج در قانون اساسي آمريكا (مص» قانون مهاجرت و مليت«و) گفتني است كه بر اساس 

ه شدن پناهند براي ، مجاز به ارائه درخواستمتحدهاياالت)، تمامي مهاجران وارد شده به خاك 1965
از اين  نظر از اينكه چگونه و از چه گذرگاهي وارد اين كشور شده باشند،در اين كشور هستند، صرف

ي جمهور در صورت اجرايرو برخي كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه تغييرات مورد نظر رئيس
  نقض قانون خواهد بود؛ مثابهبهشدن، 

آبان ماه  18، در روز جمعه پناهندگان سازمان ملل عاليارياي كميسهمچنين، صدور بيانيه از سوي  و)
، در زمينه وضعيت پناهندگان و تأكيد بر 1967، مبني بر متناقض بودن اين اقدام با پروتكل سال 1397

  .8المللياز اين توافقنامه بين متحدهاياالتلزوم پيروي 

                                                            
  بي در لينك:تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيا –گزارش سايت خبري . 7

 https://thehill.com/homenews/administration/415800‐trump‐moves‐to‐restrict‐asylum‐claims‐at‐
border?userid=310806 

  . قابل بازيابي در لينك:پناهندگان سازمان ملل عاليكميسارياي . بيانيه 8
 http://www.unhcr.org/news/press/2018/11/5be5bfac4/unhcr‐statement‐new‐regulation‐asylum.html 
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ص اقدام ، در خصو1397آبان ماه  10شنبه نجبان حقوق بشر، در روز پانتشار گزارش از سوي ديده -3
ط به هاي مربوط به زنان و تحوالت مربوبه كم اهميت جلوه دادن گزارش متحدهاياالتوزارت خارجه 

  از: اندعبارت. نكات محوري اين گزارش هاآن

هاي موشكافانه، در زمينه اعمال خشونت عليه زنان، در هاي حاوي تحليلحذف آشكار بخش الف)
مريكا ولت آدهاي مختلف جهان و ارجاعات مربوط به اقدامات يا عدم انجام اقدامات الزم از سوي كشور

  ؛2017ال ، از گزارش ساالنه وزارت خارجه اين كشور در سجنسيت پايههاي در رابطه با خشونت
ارجه ت خها و نهادهاي حقوق بشري به اين اقدام و پاسخ وزاراشاره به اعتراضات گسترده سازمان ب)

هاي خشآمريكا در اين خصوص، مبني بر تالش مقامات آن وزارتخانه جهت خالصه و تسهيل كردن ب
  مطول و مفصل گزارش هر يك از كشورها؛

المللي بين سازمان( 9اشاره به مطالعه جديد انجام شده در اين خصوص، توسط بنياد آكسفام ج)
)، مبني كشور 98سازمان در 15عدالتي، متشكل از و بي يفقر، گرسنگ كن كردنامدادرساني براي ريشه

رغم عدم ايجاد تغيير در ديگر درصدي مباحث حوزه حقوق زنان در اين گزارش، به 32بر كاهش يافتن 
، 2016تر نشدن گزارش به لحاظ آماري، در قياس با گزارش سال هاي آن و در عين حال كوتاهبخش

هاي برخوردار از تعداد بيشتر متقاضيان پناهندگي از هاي حقوق زنان در كشوررغم حذف بخشبه
  و يا كشورهاي مواجه با ميزان باالتري از عدم تساوي جنسيتي؛ متحدهاياالت

 حذف كامل مباحث مربوط ازجملهين گزارش، اهاي حذف شده از بخش ترينمهماشاره به يكي از  د)
  به بهداشت و سالمت زنان و دختران؛

جايگاه حقوق زنان در مباحث حقوق بشري و پيامدهاي اقدامات دولت ترامپ در تأكيد بر اهميت  ه)
به مخاطره افكندن  ازجملهگرايانه متون حقوق بشري، زمينه حذف و ويرايش كردن هدفمند و افراط

المللي، در خصوص هاي فعاالن اين حوزه در سراسر جهان، در راستاي ارتقاء آگاهي جامعه بينتالش

                                                            
٩. Oxfam 
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استفاده عليه زنان و دختران و ابراز اميدواري مبني بر برطرف شدن اين موارد در و سوء اعمال خشونت
  .10گزارش وزارت خارجه، براي سال جاري ميالدي

  

، در خصوص فرمان 1397آبان ماه  8شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -4
ا، سب حق شهروندي آمريك، در مخالفت با كمتحدهتاياالجمهوري اجرايي جديد دانلد ترامپ، رئيس

  از: اندعبارتتولد در خاك اين كشور. نكات محوري اين گزارش  موجببه

يي، جمهور آمريكا در خصوص اقدامات وي در راستاي آماده كردن فرماني اجرااظهارات رئيس الف)
  ؛متحدهالتاياخاك  تولد در واسطهبهايجاد محدوديت براي كسب حق شهروندي،  منظوربه

بان حقوق بشر، برنامه آمريكا در ديده مدير اجرايي، 11هيلري - اشاره به اظهارات نيكول آستين  ب)
قانون اساسي اين كشور، » اصل خاك«، در »حق تابعيت متولدان در آمريكا«مبني بر قرار داشتن ضمانت 

  ؛تاكنونسال پيش  150از 
جرايي، اماني زده، در راستاي محدود نمودن اين حق بر اساس فربرشمردن اقدامات عجوالنه و شتاب ج)
جامه عمل پوشاندن به اميال سياسي  مثابهبهاي آمريكا، دورهات ميانهم پيش از برگزاري انتخاب آن

ختلف قشار مايجاد هراس و عدم اطمينان در ا ازجملهشخصي و تأكيد بر عواقب ناشي از اين اقدام، 
  و ها در اين كشوراز خانواده شماريبيردن ناگهاني زندگي و معيشت تعداد جامعه و زير و رو ك

، نوزاداني كه در خاك اين كشور چشم به جهان باز متحدهاياالتقوانين فعلي  بنا برگفتني است  د)
شوند و اين حق ارتباطي به وضعيت اقامت و طبيعي شهروند آمريكا محسوب مي طوربه ،كنندمي

در اظهارات اخير آمريكا  جمهوريرئيسهمچنين الزم به ذكر اين كه  .ندارد هاآنن شهروندي والدي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده.10

 https://www.hrw.org/news/2018/11/01/how‐us‐state‐department‐downplays‐reporting‐women 
١١. Nicole Austin‐Hillery 
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 »اصل خاك« در حالي آمريكا را تنها كشور جهان در دادن حق شهروندي بر اساسخود در اين زمينه، 
  .12قوانين مشابهي دارند نيزو كانادا در شمال اين كشور  خوانده كه كشورهاي بسياري چون مكزيك

  

 ، در خصوص1397آبان ماه  8شنبه نتشار گزارش از سوي روزنامه جروزلم پست، در روز سها -5
ط ميالدي، عمدتًا توس 2018تا  1990قتل از سال  217گرايان افراطي آمريكا به ارتكاب راست

هاي اجتماعي، بر اساس نژاد، پيشينه ديني و مذهبي، گرايش جنسي پوست عليه اقليتطلبان سفيدبرتري
  از: اندعبارت. نكات محوري اين گزارش هاآنهويت جنسيتي  و

ها در قبال آن، در دانشگاه كنسرسيوم ملي مطالعه تروريسم و واكنش«چاپ گزارشي از سوي  الف)
، پس از حادثه اخير به وقوع پيوسته در »14گرايانههاي جرائم افراطپايگاه داده«گيري از ، با بهره»13مريلند

  ؛15نفر از شهروندان اين شهر بر اثر حادثه مزبور 11بورگ و كشته شدن كنيسه شهر پيتس
توسط  -مورد  217مورد از  166 –اشاره به انجام شدن بخش عمده اين حمالت مرگبار  ب)

اي، ديني، هاي نژادي، فرقهگراي افراطي، عليه اقليتهاي راستپوستِ عضو گروهطلبان سفيدبرتري
و  ها و يا افشار متكديقيمانده آن، عليه دشمنان عقيدتي اين گروهجنسي و جنسيتي و درصد با

  خانمان جامعه؛بي
تن از  2149 كردناشاره به انجام پژوهشي ديگر توسط اين نهاد دانشگاهي، مبني بر شناسايي  ج)

 اهآنو روند سوق داده شدن  متحدهاياالتگرا و موضوعي، در گرا، چپگرا، راستگرايان اسالمافراط

                                                            
  هاي:بازيابي در لينك بان حقوق بشر و شبكه خبري بي.بي.سي. قابل. گزارش ديده12

 https://www.hrw.org/news/2018/10/30/us‐order‐restricting‐birthright‐citizenship‐will‐stoke‐fear‐
uncertainty 
http://www.bbc.com/persian/world‐46037629 
١٣. START (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism at the University of 
Maryland) 
١٤. Extremist Crimes Database (ECDB) 

توسط يك شهروند  سال سن داشتند، 60همگي بيش از  باًيتقر. گفتني است كه در اين روز، يازده نفر از شهروندان يهودي شهر پيتسبورگ، كه 15
ه ين كشتار كا، عامل شناسايي شده است. به گفته مقامات آمريكايي چهل و شش ساله آمريكايي كشته شدند. عامل اين تيراندازي بازداشت و

نبه شونين روز خحادثه » .همه يهوديان بميرند«(به گفته وي) هاي پليس گفته است كه دوست دارد در بازجويي ،رابرت باورز نام دارد
  آيد؛به شمار ميتاريخ آمريكا در مرگبارترين حمله ضديهودي 
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و تحليل و بررسي  2017تا  1948آميز، از سال آميز و غيرخشونتگرايي خشونتبه سوي مسير افراط
  هاي ايدئولوژيك؛هاي موجود در اين گروهتفاوت

ن ها و قرار گرفتگروه ايدئولوژيك در پايگاه داده ترينبزرگ مثابهبهگرايان افراطي، برشمردن راست د)
هاي راست و ، گروه496گرايان اسالمي پس از آن در رده رار گرفتن افراطهمچنين ق 922در رده  هاآن

گرايان ضد سقط جنين، گراي موضوعي، همچون افراطهاي افراطو گروه 397چپ افراطي در رده 
  ؛364و گروه طرفداران يهوديان، در رده  گرايان پورتوريكوييملي
گرايي : ظهور افراطاكنونت 1970ها، از دهه راييگهاي ظهور و افزايش اين افراطاشاره به روند ه)

گرا از دهه گرايي اسالمو بروز نامنظم افراط 1980گرا از دهه گرايي راست، افراط1970گرا از دهه چپ
  ؛2001و به اوج رسيدن آن پس از حمالت يازده سپتامبر سال  تاكنون 1980

هاي گيزهحادثه آميخته به ان 11قوع افراطي در وگراي هاي راستتأكيد بر مسئول شناخته شدن گروه و)
دن عامدانه اماكن و يا ، در راستاي هدف قرار دا2018تا  1990، از سال متحدهاياالتايدئولوژيكي، در 

  نفر؛ 23به كشته شدن  هاآنهاي يهوديت و منجر شدن هويت
حمله  100ت پذيرفتن نزديك به هاي به دست آمده در اين زمينه، مبني بر صوراشاره به نتايج داده ز)

فرد يا گروه  25برخوردار از انگيزه ايدئولوژيك، عليه جوامع يا اماكن يهودي، از سوي بيش از 
  ؛201416تا  1990گراي افراطي، از سال راست

بني بر ، م1397آبان ماه  7بان حقوق بشر، در روز دوشنبه همچنين، انتشار گزارش از سوي ديده ح)
ن ميزان ها و مورد پرسش قرار دادولت آمريكا به مورد بررسي قرار دادن مجدد اولويتلزوم اقدام د

  جديت اقدامات خود، در زمينه؛

                                                            
  وزلم پست. قابل بازيابي در لينك:. گزارش روزنامه جر16

 https://www.jpost.com/International/217‐far‐right‐ideological‐homicide‐incidents‐in‐US‐in‐28-years‐
think ‐tank‐terror‐report‐570699�������urce=newsletter&utm_campaign=20‐2-2018������������ = 217-
far‐right‐ideological‐homicide‐incidents‐in‐us‐in‐28-years‐think‐tank‐terror‐report‐570699 
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اي خش عمدهبدر اين كشور، با توجه به تمركز يافتن  هانآگرا و عملكرد گريان راستبرخورد با افراط
 2001از سال  ويژهبهگرايي اسالمي، ه با افراطمقابل ها و نهادهاي دولتي بهاز منابع مالي و انرژي سازمان

طلبان و هاي انجام شده توسط برتريتاكنون و از اين رو ناديده گرفته شدن حمالت و خشونت
  گرا؛گرايان راستافراط

، مبني 2017در سال  متحدهاياالتهاي رسمي اداره سرشماري دولت لزوم توجه به يكي از گزارش ط)
هاي مرتبط با نفر و گروه 106حمله، منجر به مرگ  62گراي افراطي به اي راستهبر ارتكاب گروه

و  تاكنون 2001نفر، از يازده سپتامبر سال  119، منجر به مرگ موردحمله 23گرايي افراطي به اسالم
اي خود در اين هاي بودجهبنديبه مورد بازبيني قرار دادن اولويت متحدهاياالتضرورت اقدام دولت 

اي كالن صوص، در حال حاضر، با هدف يافتن توجيه و دليل منطقي براي اختصاص دادن بودجهخ
ها و مخاطرات مرگبار ناشي از گرايي اسالمي، در شرايط افزايش يافتن تهديدمقابله با افراط منظوربه

  ؛17گراگرايي راستافراط
، گزارش 1397آبان ماه  12نيز، در روز شنبه  روزنامه نيويورك تايمزهمچنين، گفتني است كه  ي)

پوست، در گذشته گرايان سفيدغفلت نهادهاي مجري قانون از تهديد ملي«مفصل و مبسوطي، با عنوان 
  .١٨، در اين زمينه به چاپ رسانده است»در متوقف ساختن آن در حال حاضر هاآنو ناتواني 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 17

 https://www.hrw.org/news/2018/10/29/us‐treating‐far‐right‐threat‐seriously‐enough 
  هاي پيشين:. سوابق در گزارش18

ريكا در زمينه لحاظ شدن مقوله ، در خصوص سكوت مقامات آم1397 مهرماه 9نبه ، در روز دوشبان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي *
انديشي در قبال هاي امنيتي، در راستاي ارتقاء جزمها از مباحث تهديدبرداري آنطلبي سفيدپوستان در قوانين نظارتي و مراقبتي و بهرهبرتري
  هاي اقليت، مبني بر؛گروه
 ه تحت نظارتن اختيارات خود در زمينقانون براي تداوم بخشيدن به و يا حتي گسترش داد ياجراو نهادهاي هاي اطالعاتي تالش آژانس الف)

ها) دعاي آنهاي پيش روي كشور از سوي (به ااز طريق شنود گفتگوهاي تلفني، با تكيه بر تهديد ازجملهقرار دادن شهروندان آمريكايي، 
  گيري كند؛بايد در سال آينده، در اين خصوص، بر مبناي قانون آزادي آمريكا تصميمگفتني است كه كنگره آمريكا »: مسلمانان«

المللي و تهديدي بين مثابههبطلب سفيد پوست، هاي برترياشاره به سكوت نهادهاي امنيتي و اطالعاتي در خصوص به شمار آوردن گروه ب)
  ها؛لزوم قرار دادن آن در حوزه اختيارات نظارتي اين سازمان

زوم گسترش لين رو، تأكيد بر متناقض بودن پيشاپيش بسياري از اختيارات نهادهاي اطالعاتي و مجري قانون با حقوق شهروندي و از ا ج)
 طلب؛هاي سفيدپوست برتريهاي گروهنيافتن اين اختيارات در راستاي سرپوش گذاردن بر فعاليت

هاي اطالعاتي تهها، در متون استماعات كميات قوه مجريه آمريكا، در خصوص اين گروهاشاره به نادر بودن مباحث مطرح شده از سوي مقام د)
  و كشورهاي اروپايي؛ متحدهاالتياهاي مزبور در گسترده، آشكارا و عمومي گروه رغم نمايش قدرتسال گذشته، به 5و قضايي كنگره در 
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ر خصوص ، د1397آبان ماه  4انتشار گزارش از سوي سايت خبري سازمان ملل، در روز جمعه  -6
هاجر در كودك م 2300 ابراز نگراني مقامات يونيسف (صندوق كودكان ملل متحد) در زمينه سرنوشت

هاي هاي چندين هزار نفري مهاجران در حال حركت از كشورهاي آمريكاي التين به سوي مرزكاروان
  از: اندعبارت. نكات محوري اين گزارش متحدهاياالت

                                                                                                                                                                                 
هاي علني خود در هاي سفيدپوست، در شهادتصورت گرفته از سوي گروههاي تأكيد بر حائز اهميت بودن سكوت دولت در زمينه خشونت ه)

لمان و هروندان مسشهاي ناشي از زمينه مباحث اطالعاتي، نظارتي و امنيت ملي و متمركز شدن نهادهاي اطالعاتي و امنيتي، تنها بر روي تهديد
ي و ها را موضوعي اطالعاتينكه نهادهاي مزبور خشونت اين گروها - از اين رو قرار دادن كنگره و مردم كشور در ناآگاهي كامل در اين خصوص

  آورند يا خير؛امنيتي به شمار مي
هاي اقليت، ال گروهد در قبتأكيد بر حائز اهميت بودن امنيت تمامي شهروندان و لزوم اجتناب ورزيدن مقامات از دامن زدن به تعصبات موجو و)

 .18در جامعه آمريكا
طلب هاي برتريندتر شدن صداي گروه، در خصوص بل1397 مردادماه 23شنبه ، در روز سهبان حقوق بشرديدهسوي  انتشار گزارش از*

  ها، مبني بر؛هاي ضعيف وي در قبال اين گروهاكنشجمهوري دانلد ترامپ، با توجه به وسفيدپوست در آمريكا، در دوران رياست
، »حقوق شهروندي سفيدپوستان«ها براي به كرسي نشاندن طلبان سفيدپوست در روزهاي اخير و درخواست آنهاي برتريگردهمايي الف)

 دي ترامپ برستيزي، در دوران تصآميز روابط نژادي و تبديل شدن آن به پوششي براي نژادپرستي، تعصب و بيگانهنمايانگر وضعيت مخاطره
  جمهوري؛كرسي رياست

ي در اين وو زنان و اظهارات  انيجوپناهها، قوق اقليتجمهور آمريكا در قبال حاز سوي رئيس هاي نااميدكنندهاشاره به اتخاذ سياست ب)
هاي طلبان و گروه، در سال گذشته، اعم از برتريويلكننده در تظاهرات شارلوتزهاي شركتخصوص مبني بر مقصر به شمار آوردن تمامي گروه

  هاي نژادپرست؛و امتناع ورزيدن وي از محكوم كردن شفاف و صريح گروه ينژادپرست ضد
  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 » لعدم تحم« 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، شهروندان از چند كشور عمدتاً مسلمان ممنوع ساختن ورود*
 ارنظراظهملي) و  هاي نژادي (زانو زدن در هنگام پخش سرودمورد سرزنش قرار دادن اعتراض بازيكنان تيم ملي بسكتبال آمريكا به نابرابري*

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

  در قبال شهروندان اين كشور؛
ن ها براي نشان دادخير و تالش آنادر تظاهرات روزهاي  يزيستگانهيب ضدو  ينژادپرست ضدهاي تأكيد بر بيشتر بودن قابل توجه تعداد گروه د)

طلبي سفيدپوستان از جايگاه مستحكم در كاخ سفيد و يا ها بر عدم برخورداري انزجارپراكني و برتريها و تأكيد آنين سياستمخالفت خود با ا
  هاي دولت آمريكا.سياست
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و قرار  - اً اهل هندورأس عمدت –هاي مهاجران لزوم محافظت به عمل آوردن از كودكان در كاروان الف)
  ولويت؛اوانين و فرآيندهاي مهاجرتي، در قدر زمينه اعمال  ويژهبه، هاآنساختن نيازهاي  ردهدادن برآو

ين تأكيد بر درخواست اين نهاد سازمان ملل، از تمامي كشورهاي محل گذر و يا مقصد ا ب)
و  هاآنپذير بودن پناهندگان، مبني بر اتخاذ كردن اقداماتي حمايتي در قبال كودكان، با توجه به آسيب

  هاي مهاجرتي؛خودداري ورزيدن از محبوس كردن اين كودكان در بازداشتگاه
ست، سرپر تأكيد يونيسف بر لزوم توجه به عدم برخورداري بسياري از اين كودكان از همراه و ج)

، عدم در معرض شرايط آب و هوايي نامساعد هاآنها، قرار گرفتن ها و راهپرمخاطره بودن مسير
 با خطر ربوده شدن هانآبه بيماري، مواجه بودن  هاآنبه سرپناه و مبتال شدن بسياري از  هانآدسترسي 

رقت و در معرض مخاطراتي چون س هاآنمچنين قرار گرفتن هاي قاچاقچي و جنايتكار، هتوسط گروه
  و است ن خود كردهو كودكان را ناگزير به فرار از وط جويانپناهمخاطراتي كه اين  –خشونت جنسي 

، مبني بر 20، سخنگوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل19اشاره به اظهارات ايدرَين ادواردز د)
 ولزوم پايبندي مقامات كشورهاي محل گذر و يا مقصد اين مهاجران به تعهدات حقوق بشري خود 

 .21بر موقعيت و وضعيت مهاجرتي اين پناهندگان هاآنارجح شمردن 
  

  كانادا*

بان ماه آ 14وز دوشنبه ور بيانيه از سوي اعضاء كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپا، در رصد -1
. سابقه كانادا در قبال رعايت حقوق بوميان خود، در خصوص لزوم اجرايي شدن تعهدات بي1397

  از: اندعبارتنكات محوري اين بيانيه 

نوامبر  2اكتبر تا  29اروپا، از كانادا، از  تن از اعضاي كميته فرعي حقوق بشر پارلمان 8ديدار  الف)
هاي حقوق بشري و گفتگو و تبادل نظر در زمينه چالش منظوربه)، 1397آبان ماه  11تا  7( 2018

                                                            
١٩. Adrian Edwards 
٢٠. United Nations High Commissioner for Refugees 

  . گزارش سايت خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:21
 https://news.un.org/en/story/2018/10/1024222 
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آگاهي يافتن در خصوص وضعيت حقوق بشري جوامع بومي اين كشور، با توجه به تالش دولت كانادا 
  ين جوامع؛در راستاي احياء مجدد روابط خود با تمامي ا

توجه از سوي دولت كانادا، جهت بهبود بخشيدن اشاره به استقبال اين كميته از اتخاذ تدابير قابل ب)
وضعيت بوميان اين كشور، ارتقاء سطح اقدامات نهادهاي حقوق بشري و اتخاذ قوانين حقوق بشري 

  ؛22ن بومي سازمان مللكامل بيانيه مردما ياجراالزم در اين زمينه، همچنين متعهد شدن اتاوا به 
انديشي و تخلفات ناشي از هاي غلبه يافتن بر يك سده جزماشاره به قابل درك بودن دشواري ج)

د بر بودن اتخاذ رويكرهاي دولت كانادا عليه اين جوامع و زماناستعمارگري اروپايي و در پي آن سياست
شيدن عت بخين حال، تأكيد بر لزوم سرسياسي جديد و حل و فصل اختالفات در قبال اين جوامع و در ع

  ي آن؛دولت كانادا به اقدامات خود در اين زمينه در تمامي سطوح و ارتقاء دادن فرآيند اجرا
 زجملهاشور، اشاره به تداوم يافتن موارد آشكار نقض حقوق بشر در قبال مردمان بومي در اين ك د)

رسي به حقوق بنيادين بشري، ع، عدم دستاقتصادي اين جوام –انداز توسعه اجتماعي فقدان چشم
 ء اينهمچون بهداشت و درمان، تحصيل و آموزش، مسكن و آب آشاميدني سالم، قرار داشتن اعضا

هاي جنسي و استفادهزنان و دختران، در معرض مخاطراتي چون، قاچاق انسان، سوء ويژهبهجوامع، 
سم هت رسيدگي به مجازات مرتكبان اين قزم جآميز، عدم وجود نظام حقوقي الديگر جرائم خشونت

هاي در سلول هاآنتر ها و قرار گرفتن سهلها، بيشتر بودن تعداد اعضاء جوامع بومي در زندانخشونت
مار آاالتر بودن عدالت و قضايي، ب نظامبه، مواجه بودن جوامع مزبور با مشكالت دسترسي يانفراد

از  هاآنتوجهي از كودكان شدن اجباري تعداد قابل خودكشي در ميان جوانان اين جوامع و جدا
قدامات اهايشان، توسط نظام خدمات اجتماعي كانادا، همچنين، ميراث تلخ بر جاي مانده از خانواده

  هاي جسمي و ذهني؛روزي و معضالت پيش روي مردمان بومي مبتال به ناتواناييمدارس شبانه
قوانين مصوب در اين زمينه، با هدف برطرف ساختن و يا كاستن درنگ نمودن بي اجراتأكيد بر لزوم  ه)

الذكر و فراهم آوردن امكان الزم جهت ايجاد تعامل و گفتگو ميان نمايندگان از معضالت متعدد فوق

                                                            
٢٢. UN Declaration of Indigenous Peoples 
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به تصويب رساندن پروتكل  نيهمچنوزير كانادا، نهادهاي مختلف اين جوامع با دولت و نخست
  24؛23حقوق افراد داراي معلوليت نهيزمدر  اختياري كنوانسيون سازمان ملل

 

، در خصوص حق 1397آبان ماه  14، در روز دوشنبه 25نامه ناو تورونتوانتشار گزارش از سوي هفته -2
اشتغال براي ساكنان جديد كانادا، با توجه به ممنوعيت اعمال تبعيض عليه متقاضيان شغل بر اساس 

  از: اندعبارتوق بشر اونتاريو. نكات محوري اين گزارش ، مطابق با قانون حقهاآنوضعيت شهروندي 

از سوي  هاآنتداوم اعمال تبعيض عليه متقاضيان كار، با توجه به وضعيت اقامتي و شهروندي  الف)
  ر؛رغم متولد شدن بيش از نيمي از ساكنان شهر تورنتو در خارج از اين كشوصاحبان مشاغل، به

التحصيل رشته ، فارغ26از اين موارد براي فردي به نام محمد حسيب وقوع پيوستن يكياشاره به به ب)
و ارائه درخواست از سوي اين فرد براي استخدام شدن در شركت نفت  27گيلمهندسي از دانشگاه مك

امپريال كانادا، با توجه برخورداري وي از اجازه كار، به دليل دارا بودن شرايط ادامه تحصيل در 
  دانشگاه؛

ر كت، ده اظهارات محمد حسيب مبني بر، به دريافت پيشنهاد همكاري از سوي اين شراشاره ب ج)
ر، ن كشوصورت ارائه مدارك الزم مبتني بر برخوردار بودن شرايط الزم جهت اشتغال دائم در اي

هروندي ادايي، گذرنامه و يا گواهي دال بر ششناسنامه كان-دارا بودن يكي از اين مدارك  واسطهبه
ظر غل مورد نشدم موفقيت اين فرد در دستيابي به و سرانجام ع -ي و يا كارت اقامت دائم كانادا كاناداي

  يك از اين مدارك؛خود، به دليل عدم برخورداري وي از هيچ
ان حقوق ي ديواشاره به متناقض بودن اين اقدام با قانون حقوق بشر اونتاريو و صدور حكم از سو د)

  آميز بودن سياست شركت مزبور در قبال آقاي حسيب؛يضبشر اونتاريو مبني بر تبع

                                                            
٢٣. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

  بيانيه پارلمان اروپا. قابل بازيابي در لينك:. 24
 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press‐room/20181105IPR18201/meps‐canada‐s‐
commitments‐on‐indigenous‐rights‐await‐vigorous‐implementation 
٢٥. NOW Toronto 
٢٦. Muhammad Haseeb 
٢٧. McGill University 
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المللي، به موازين حقوق بشر و حقوق تأكيد بر لزوم آگاه بودن ساكنان كانادا، اعم از دانشجويان بين ه)
اشتغال، همچنين لزوم اطالع داشتن صاحبان مشاغل به دارا بودن فرد متقاضي از شرايط قانوني اشتغال 

حث مربوط به وضعيت اقامتي او، همچنين تأكيد بر مجاز نبودن صاحبان مشاغل به در كانادا و نه مبا
 .28محروم نمودن فردي از اشتغال، تنها به دليل وضعيت شهروندي و اقامتي او

  

  انگليس*

آبان ماه  10شنبه صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج -
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد 29يابي فيليپ الستونفر حقيقت، در خصوص س1397

ارزيابي ميزان فقر  منظوربه)، 1397آبان ماه  25تا  14( 2018نوامبر  16تا  5و حقوق بشر، به بريتانيا، از 
كن ساختن اين در اين كشور و تحقيق و تفحص در خصوص اقدامات دولت انگليس، در راستاي ريشه

  معضل، مبني بر؛

 رايط فقر،شها تن از شهروندان بريتانيا در اظهارات فيليپ الستون در خصوص قرار داشتن ميليون الف)
  رغم به شمار آمدن اين كشور در زمره يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان؛به

ظارت، ن منظوربهاشاره به انتخاب الستون از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، براي اين مقام،  ب)
  ق بشر؛ه حقوتهيه گزارش و ارائه توصيه در زمينه فقر شديد در اين كشور و نقاط مشترك آن با حوز

اشاره به سفر وي به انگليس، ايرلند شمالي، اسكاتلند و ولز، ديدار او از شهرهاي بلفاست،  ج)
و مالقات وي با مقامات ويك، لندن و نيوكاسل بريستول، كارديف، ادينبورو، اِسِكس، گالسكو، ِجي

كن نمودن فقر، همچنين ديدار او با كارهاي ريشهمباحثه و گفتگو در زمينه راه منظوربهدولتي و محلي 

                                                            
  نامه ناو تورونتو. قابل بازيابي در لينك:گزارش هفته.28

 https://nowtoronto.com/news/employment‐rights‐for‐new‐canadians‐reasonable‐doubt/ 
٢٩. Philip Alston 
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هاي جامعه و ديدار وي با سازمان هاآنشهروندان دست به گريبان اين معضل، براي شنيدن تجارب 
  هاي حقوق بشري ملي؛مدني فعال در زمينه فقر و حقوق بشر، دانشگاهيان و نهاد

بار ص اعتاختصا ازجملهاشاره به موضوعات مورد توجه گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين سفر،  د)
قر، آثار فهاي تأمين اجتماعي انگليس)، فقر كودكان، پيامدهاي برگزيت براي معضل جهاني (از برنامه

، همچون هاي جديدو وارد شدن فناوريتدابير رياضتي بر جامعه، تأثير الكترونيكي شدن فزاينده دولت 
  پذير؛هوش مصنوعي در روندهاي آن، بر اقشار آسيب

هاي الزم در اين زمينه، از سوي گزارشگر ويژه اشاره به ارائه گزارش مقدماتي اين بررسي و توصيه ه)
گزارش نهايي ارائه  والمللي دريانوردي لندن ، در سازمان بين2018نوامبر سال  16سازمان ملل، در روز 

  30.31آن، در ماه ژوئن سال آينده ميالدي، در شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در ژنو
  

  

                                                            
   :حقوق بشر سازمان ملل يعال يايساريدفتر كم هيانيب.  30

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23808&LangID=E 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 31

ينه وجود فقر شديد ، در خصوص تحقيقات سازمان ملل در زم1397 مردادماه 31، در روز چهارشنبه روزنامه گاردينانتشار گزارش از سوي *
  در جامعه بريتانيا، مبني بر؛

فقر و  هاي فعال در زمينهن، از تمامي افراد و سازمادرخواست فيليپ الستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد و حقوق بشرالف) 
هاي خود ها و پژوهشحليلطالعات، اخبار، مقاالت، تحقوق بشر، همچنين فعاالن جامعه مدني، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان، براي ارسال ا

سپتامبر  14 ترين موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته، در رابطه با قشر فقير و بسيار فقير ساكن بريتانيا، تاتوجهبه اين مقام، در خصوص قابل
  ؛)2018نوامبر  16تا  6ميالدي ( ، با توجه به سفر وي به اين كشور و ايرلند شمالي، در ماه نوامبر سال جاري2018

(از  ياعتبار جهان تأثير رياضت اقتصادي، ازجملهاشاره به محورهاي موضوعي مورد عالقه گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين زمينه،  ب)
ين كشور بر ميزان فقر در ا گيري در خصوص مسائل رفاهي،هاي رفاهي انگليس براي نيازمندان)، برگزيت و استفاده از رايانه براي تصميمبرنامه

  ها)؛نشاني و كتابخانهو ارائه خدمات عمومي (مانند خدمات پليس، آتش
ودك، در مقايسه با هزار ك 300 ازجملهاشاره به دعاوي دولت انگليس در اين خصوص، مبني بر كاهش يك ميليون نفري ميزان فقر مطلق،  ج)

  ؛2010سال 
، از هاي پنهان فقر و گرسنگي در جامعه بريتانيابان حقوق بشر، مبني بر وجود اليهروپاي غربيِ ديدهاشاره به اظهارات پژوهشگر بخش ا د)

هاي غذايي روزانه، تا حاضر شدن كودكان در مدرسه در حال گرسنگي و تأكيد وي بر لزوم آگاه ساختن نظر كردن والدين از وعدهصرف
ترين نيازهاي جامعه يين ابتداز اين كشور، از ناكامي پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا در فراهم آوردگزارشگر ويژه سازمان ملل به هنگام ديدار خود ا

  خود.
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 فرانسه *

، در 1397آبان ماه  18، در روز جمعه 32انتشار گزارش از سوي سايت خبري نيوز اند آبزرور -1
ژرمن به  -عوي از سوي ليگ حقوق بشر فرانسه، عليه اقدام تيم فوتبال پاريس سنخصوص اقامه د

  از: اندعبارتاعمال تبعيض در زمينه جذب بازيكنان جوان. نكات محوري اين گزارش 

ادن رار داظهارات مقامات شوراي اخالقي فدراسيون فوتبال فرانسه، در خصوص مورد بررسي ق الف)
ن پيشينه ينه مورد كنكاش قرار دادژرمن، در زم -اه جوانان تيم پاريس سناقدامات غير اخالقي باشگ

دابير تتخاذ نژادي و قومي داوطلبان جوان مستعد و درخواست از كميته انضباطي ليگ فرانسه، جهت ا
  الزم در اين زمينه، پس از خاتمه يافتن تحقيقات؛

ز سال هاي درخواست غيرقانوني، ااز فرمژرمن به استفاده  –اشاره به اذعان كردن تيم پاريس سن  ب)
، پس از و سپس شانه خالي كردن مقامات تيم از مسئوليت اجرايي كردن اين سياست 2018تا  2013
بر  ه خودشدن نحوه درخواست اين تيم از جوانان مستعد، مبني بر لزوم مشخص نمودن پيشين برمال

اي آفريق غربي (كشورهاي حوزه كارائيب) واساس چهار مقوله، شامل فرانسوي، شمال آفريقا، هند 
  سياه (زير صحرا)؛

آميز بودن اقدامات مسئوالن اين تيم و رقم زدن نوعي سردرگمي اشاره به نژادپرستانه و تبعيض ج)
ناسالم ميان آمادگي جسماني فرد و نژاد و پيشينه او، همچنين متناقض بودن فاحش اين تدابير با 

احترام و تعهد اين باشگاه به مبارزه با نژادپرستي و تبعيض و تأكيد بر  هاي ورزشي، برابري وارزش
لزوم آماده بودن باشگاه مزبور به مواجه شدن با عواقب قانوني اين پرونده در صورت به اثبات رسيدن 

  .33دعاوي مطرح شده
                                                            

٣٢. The News & Observer 
  گزارش سايت خبري نيوز اند آبزرور. قابل بازيابي در لينك:. 33

 https://www.newsobserver.com/sports/article221404990.html 
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در خصوص ، 1397آبان ماه  16بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه هانتشار گزارش از سوي ديد -2
، در زمينه چرايي لزوم »34هاي قاتلكمپين منع استفاده از ربات«صدور بيانيه توسط اعضاي فرانسوي 

  از: اندعبارتتوقف يافتن توسعه اين فناوري در اين كشور. نكات محوري اين گزارش 

اتخاذ درخواست اين كمپين از دولت فرانسه، مبني بر حمايت از گشايش باب مذاكرات در خصوص  الف)
هاي كامالً خودكار، پيش از آغاز نخستين مجمع گيرانه از سالحالمللي، در زمينه منع استفاده پيشپيماني بين

  هاي مرگبار؛، همچنين خاطرنشان كردن مخاطرات توليد و توسعه اين سالح35صلح پاريس
ي بر با چالش مواجه بان حقوق بشر در فرانسه، مبن، مدير ديده36اشاره به اظهارات بنديكت ژَنرو ب)

هاي قاتل و ابراز اميدواري در خصوص حمايت شدن روند صلح با مخاطرات ناشي از توسعه ربات
هاي چندجانبه جهت پرداختن به اين معضل، به كمك اتخاذ حلفعاالنه مقامات اين كشور از ارائه راه

بر كوتاه بودن فرصت و از اين رو، پيمان منع كاربرد پيشگيرانه تسليحات كامالً خودكار، همچنين تأكيد 
  ها؛ناممكن بودن اتالف زمان تا قرباني گرفتن اين فناوري از انسان

ت يك گيري براي تعيين سرنوشبرشمردن مجاز دانستن تصميم ازجملهاشاره به مباني اين كمپين،  ج)
ز اخالقيات و متخطي كردن از خطوط قر مثابهبهتوسط يك ماشين ربات،  –مرگ يا زندگي  –انسان 

اري اين المللي و حقوق بشر، با توجه به عدم برخوردمورد تهديد قرار دادن قانون بشردوستانه بين
در شناسايي  هاآنهاي تسليحاتي از قدرت قضاوت اخالقي و احساس شفقت، همچنين ناتواني سامانه

هاي ز سامانهده اد بودن استفاكردن نظاميان و غيرنظاميان و يا اتخاذ اصل تناسب و از اين رو، در تضا
  هاي وجدان عمومي؛مزبور با اصول انسانيت و داللت

ربوط به معضالت م ازجملههاي فعاالن و نهادهاي حقوق بشري در اين زمينه، اشاره به ديگر دغدغه د)
 كپذيري جرائم صورت پذيرفته و مخاطرات باال و سيستماتيناپذير بودن تعيين موضوع مسئوليتامكان

  ناشي از انتخاب اهداف نادرست؛
                                                            

٣٤. Campaign to Stop Killer Robots 
٣٥. Paris Peace Forum 
٣٦. Bénédicte Jeannerod 
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از يك سو مخالفت نمودن آشكار  - اشاره به متناقض بودن رويكرد دولت فرانسه در اين خصوص  ه)
جمهور فرانسه، با كاربرد تسليحات خودكار و از سوي ديگر، عدم تمايل دولت به امانوئل مكرون، رئيس

ن منع استفاده پيشگيرانه از اين تجهيزات و يا از آغاز نمودن باب گفتگوها جهت به سرانجام رساندن پيما
هاي مسلح در خصوص عدم توليد و توسعه تسليحات خودكار و از يك سو، خاطرنشان كردن وزارت نيرو

  .37هاي نيازمند كنترل انسانيهاي توليد سالحسوي ديگر، كاهش يافتن فزاينده و چشمگير برنامه
  

، در خصوص 1397آبان ماه  7قوق بشر، در روز دوشنبه بان حانتشار گزارش از سوي ديده -3
هاي اين نهاد حقوق بشري در زمينه، ميزان پايبندي دولت فرانسه به كنوانسيون منع شكنجه و دغدغه
، 38آميز (كنوانسيون منع شكنجه ملل متحد)رحمانه، غير انساني يا تحقيرهاي بيرفتارها يا مجازاتديگر 

ارائه آن در شصت و پنجمين جلسه كميته  منظوربهشده در اين زمينه و  هاي انجامبر اساس پژوهش
  از: اندعبارتمنع شكنجه سازمان ملل، در ماه نوامبر سال جاري ميالدي. نكات محوري اين گزارش 

بان حقوق بشر در خصوص موارد مطرح شده در گزارش اين هاي ديدهبرطرف نشدن نگراني الف)
ها و عدم دسترسي كافي به خدمات درماني ذهني شرايط نامناسب زندان ملهازج، 2016نهاد، در سال 

هاي ارائه جرايي شدن توصيهااجتماعي و لزوم  –هاي رواني ها و بيماريييبراي زندانيان مبتال به ناتوانا
  شده در اين خصوص؛

حتي احتمال اقدام دسته از بيماران و  واني اينر - اشاره به رو به وخامت گذاردن سالمت روحي  ب)
هاي انفرادي و تحت در سلول هاآنبه آسيب رساندن به خود، با توجه به مجاز بودن نگاه داشتن  هاآن

  موازين تأديبي خاص و درخواست از دولت فرانسه براي پايان بخشيدن به اين روند؛
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ي مستقل و جامع، در ابان حقوق بشر از دولت فرانسه براي انجام مطالعهاشاره به درخواست ديده ج)
ام در پرداختن گنخستين  منزلهبه، برشمردن آن وهاي روحي و ذهني خصوص زندانيان مبتال به بيماري
  به معضالت موجود در اين زمينه؛

ژه اين دسته از مركز از مراكز بيمارستاني مجهز و تخصصي وي 9اشاره به قابل استفاده بودن تنها  د)
متعهد شدن  رغمبهچنيني، يين زماني مشخص براي ساخت ديگر واحدهاي اينزندانيان بيمار و عدم تع

زم براي يه الدولت به عمل به تعهدات خود در اين زمينه، همچنين در برخي موارد، فقدان وسايل نقل
ين ن دادن اها به اسكاانتقال اين زندانيان به مراكز يادشده و از اين رو، ناگزير شدن مقامات زندان

ر اكز: قراين مران در مراكز درماني بيماران ذهني غيرتأديبي يا عادي و شرايط خشن و دشوار ازنداني
با توجه به  از حقوق زندانيان ديگر هاآن هاي انفرادي و محروم شدنگرفتن زندانيان بيمار در اتاق

  يما؛، زندانيان خطرناك و نامناسب براي انتقال توسط هواپعنوانبه برشمرده شدنشان
حق  از حقوقي چون، هاآناشاره به عدم دسترسي برخي از اين بيماران به تلفن و محروم بودن  ه)

ر وري دمالقات با اعضاء خانواده و نزديكان، حق دسترسي به لوازم و متعلقات شخصي، حق هواخ
ا ارد بمو ش اينفضاي آزادي و يا حتي قدم زدن خارج از اتاق يا سلول و تأكيد بر در تناقض بودن فاح

  كنوانسيون منع شكنجه؛ 16حقوق بنيادين زندانيان بيمار و بند 
درخواست از كميته منع شكنجه سازمان ملل براي تقاضا از مقامات دولت فرانسه، مبني بر ممنوع  و)

هاي اين اعالم كردن استفاده از اماكن انفرادي براي اين دسته از زندانيان و ناگزير ساختن بيمارستان
محترم شمردن حق بيماران، براي برخورداري از روندهاي درماني، مطابق با رضايت و آگاهي  كشور به

 .39شاننظر از سوابق كيفريآميز، صرفاي غيرتبعيضبه شيوه هاآنها و رفتار كردن با آن

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده39

 https://www.hrw.org/news/2018/10/29/submission‐un‐committee‐against‐torture‐france 


