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بشر در كشورهاي اياالت متحده آمريكا، كانادا،  مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ه ها و اخبار آشكار بها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397انگليس و فرانسه، در آبان ماه و آذر ماه 

قرار  يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندست
  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس نيمهم ا يگرفته است. محورها

  

  اياالت متحده آمريكا*

آذر  4 ز يكشنبهرو تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1
ها در مرز اياالت متحده و مكزيك، پس از مسدود شدن يكي ، در خصوص شدت يافتن تنش1397ماه 

آور از سوي مأموران امنيتي به هاي ورودي به اين كشور و شليك گاز اشكترين گذرگاهاز پرازدحام
  سوي گروهي از مهاجران آمريكا مركزي. نكات مهم اين گزارش عبارتند از:

آور با شدت گرفتن وزش باد و ايجاد احساس خفگي در كودكان مهاجر پراكنده شدن گاز اشك لف)ا
و والدينشان: گفتني است كه هزاران تن از مهاجران و پناهجويان اهل كشورهاي آمريكا مركزي، به 

ر ، در مكزيك، زندگي بسيا2مدت بيش از يك هفته است كه، در استاديوم ورزشي شهر مرزي تيخوآنا
گذرانند و در انتظار دريافت پناهندگي از دولت اياالت متحده براي گريز از فقر و دشواري را مي

  خشونت در كشورهايشان هستند؛

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين. 1 International س (خبرگزاري اسوشيتدپر)؛Associated  Press روزنامه ديلي ميل ()؛Daily 

Mail) ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(BBC.Com) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا  –)؛ سايت خبري
)The Hill) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson Reuters Foundationروزنامه اينديپندنت ( )؛The  Independentروزنامه نيويورك  )؛

نهاد )؛ مركز مردمUN News( سايت خبري سازمان ملل )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر () ديدهNew York Times( تايمز
)؛ سايت خبري The Guardian)؛ روزنامه گاردين (Truth NGO‐Human Rights Research Centerتحقيقات حقوق بشري تروث (

  ).Agence France‐Presseو خبرگزاري فرانسه ( )First Postفِرست پُست (
٢. Tijuana 
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و  1397آذر ماه  4آميز از سوي مهاجران، در روز يكشنبه اشاره به برگزاري تظاهرات مسالمت ب)
از كنترل خارج شدن اين تظاهرات به هنگام هايشان، تر به روند پروندهدرخواست براي رسيدگي سريع

مرزي و پليس فدرال  ،ها براي عبور از مرز مكزيك، اقدام مأموران گمركيتالش صدها تن از آن
مهاجر از اين  30ها و سرانجام عبور ، ناموفق بودن اين تالش3مكزيك براي بستن گذرگاه سن يسيدرو

  گذرگاه به سوي خاك اياالت متحده؛
مكزيك  هاي اخير به تحت فشار قرار دادن دولته اقدام دانلد ترامپ، در روزها و هفتهاشاره ب ج)

ها به مرزهاي جنوبي آمريكا و همچنين بروز ها پيش از رسيدن آنجهت متوقف ساختن اين كاروان
ها براي اخراج آميز از سوي ساكنان شهر مرزي تيخوآنا و درخواست آنهاي خشونتنمودن واكنش

ه بررسي بتوجه  اين مهاجران، به دليل افزايش يافتن مدت اقامت اين پناهجويان در شهرشان، بانمودن 
  درخواست پناهندگي در روز، از سوي مقامات اياالت متحده و  100تنها 

جمعي تعداد زيادي از مهاجران مناطق آمريكاي مركزي به پس از حركت دستهگفتني است كه  د)
در فرماني اجرايي اعالم كرد كه  ،1397آبان ماه  18روز جمعه در  ترامپ، دانلد سمت اياالت متحده،
اجازه ارائه درخواست  ،در مرزهاي اين كشور عبور نكرده باشندهاي قانوني گذرگاهچنانچه مهاجران از 

، با صدور سانفرانسيسكو در قاضي فدرالاين در حالي است كه يك  .شودپناهندگي به آنان داده نمي
از دولت خواست تا از ارائه درخواست پناهندگي مهاجران ، 1397آبان ماه  28در روز دوشنبه حكمي، 

  .4ممانعت به عمل نياورد
  

، در خصوص عدم 1397آبان ماه  29شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -2
 .آمريكا ريدايي، در ايالت فلوارائه خدمات ضروري پزشكيِ مربوط به بيماري ايدز به زنان تراجنسيت

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از:

                                                            
٣. San Ysidro 

/418170https://thehill.com/latino‐تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش سايت خبري . 4

tensions‐escalate‐at‐us‐mexico‐border?userid=310806  



  3                                                               )   16به كارنامه حقوق بشري آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه(نگاهي 
 

 

  

 

زندگي در خطر: زنان «بان حقوق بشر، با عنوان اي از سوي ديدهصفحه 88انتشار گزارش  الف)
، در خصوص به مخاطره افتادن زندگي و »5تراجنسيتي، اچ.آي.وي و حقوق بشر در فلوريداي جنوبي

واجه شدن اين منطقه با شيوع غيرقابل كنترل بيماري ايدز، با توجه به عدم سالمت اين زنان و احتمال م
  هاي درماني و بهداشتي از سوي مقامات فلوريدا و فدرال آمريكا به اين گروه از شهروندان؛ارائه مراقبت

ان هاي ايالتي و فدرال بر سالمت زنبار سياستاشاره به اسناد و مدارك موجود مبني بر تأثير زيان ب)
، در فلوريداي جنوبي، با توجه به دارا بودن 6دِيد و بروارد –تراجنسيتي، به ويژه در دو منطقه ميامي 

  باالترين ميزان ابتالء به بيماري ايدز، در قياس با ديگر اياالت آمريكا؛
، احتراميها با بيشونده در اين گزارش، مبني بر مواجه شدن آناشاره به اظهارات زنان مصاحبه ج)
ها، هاي دولتي از ارائه خدمات به آنرفتار و در برخي مواقع امتناع ورزيدن مسئوالن درمانگاهسوء

ايدز  آوري اطالعات در خصوص ميزان ابتالء به بيماريهمچنين اشاره به شيوه ناصحيح و ناقص گرد
هاي دولت در برنامه ها درلحاظ نشدن بسياري از آنو و منجر شدن اين امر  ،در ميان افراد تراجنسيتي

  راستاي پرداختن به اين معضل؛
اشاره به اقدامات دولت دانلد ترامپ در زمينه ملغي كردن الزامات مبارزه با تبعيض در خصوص  د)

بخشي از سياست دولت فدرال  –) 8(اُباماكِر 7صرفهبه هاي مقرون هويت جنسي، مبتني بر قانون مراقبت
و از اين  –ها ها و تراجنسيتيگراها، دوجنسيتياز حقوق همجنس حمايتآمريكا در زمينه كاهش دادن 
  ناپذير براي اين قشر از افراد جامعه؛رو، به بار آمدن عواقب جبران

 ي بر مبتالدر اين زمينه، مبن ؛ر سطح مليدبان حقوق بشر اشاره به آمار به دست آمده از سوي ديده ه)
تبار به اييآفريق-و همچنين نيمي از زنان تراجنسيتي آمريكاييزن تراجنسيتي  4بودن يك زن از هر 

  رصد؛دكمتر از يك  - بيماري ايدز، در قياس با نرخ آن در كل جمعيت اياالت متحده آمريكا 

                                                            
٥. Living at Risk: Transgender Women, HIV, and Human Rights in South Florida 
٦. Miami‐Dade and Broward 
٧. Affordable Care Act 
٨. Obamacare 
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مچنين هزن تراجنسيتي در فلوريداي جنوبي،  125اشاره به مصاحبه اين نهاد حقوق بشري با  و)
عمومي،  دگان خدمات پزشكي، مقامات مجري قانون، وكاليدهنمقامات ايالتي و فدرال، ارائه

 آميز زندگيكارشناسان سالمت عمومي و حاميان اجتماعي و تأكيد بر شرايط نامناسب و مخاطره
ط فقر تبار، از جمله قرار داشتن در شرايشونده، به ويژه زنان آفريقايي و التينبسياري از زنان مصاحبه

ري نه، عدم برخورداهاي روزاكن ثابت، قرار داشتن در معرض خشونتشديد، عدم برخورداري از مس
  و قرار داشتن در معرض ابتال به بيماري ايدز؛ از بيمه سالمت، درمان

ي از سوي ها دالر بودجه فدرال جهت پيشگيري و درمان اين بيماراشاره به دريافت ساالنه ميليون ز)
 وسر كشور ر سرادن باالترين نرخ ابتالء به اچ.آي.وي دمقامات ايالتي فلوريدا، با توجه به دارا بو

أكيد ين حال، تعهاي مورد نياز براي رسيدگي به اين بيماران و در برخوردار بودن اين منطقه از درمانگاه
ونه رابر هر گهاي فدرال و ايالتي در مورد حمايت قرار دادن افراد تراجنسيتي در ببر ناكارآمدي سياست

  .هاي پزشكي و درماني و... ويژه در بخشبه اعمال تبعيض، 
اشاره به ديگر معضالت و مخاطرات پيش روي افراد تراجنسيتي، از جمله عدم برخورداري از  ح)

بندي زنان تراجنسيتي و به شمار اطالعات صحيح در اين زمينه و دچار اشتباه شدن در زمينه مقوله
هاي حمايتي ها در بسياري از برنامهنتيجه لحاظ نشدن آن گرا و درها به مثابه، مردان همجنسآوردن آن

هاي پزشكي، و رفاهي، مواجه بودن اين افراد با اعمال تبعيض در يافتن شغل و برخورداري از حمايت
فروشي براي ادامه زندگي خود و مواجه بودن اين قشر از جامعه با ناگزير شدن زنان تراجنسيتي به تن

  .9هاها و بازداشتگاهدانمخاطرات گسترده در زن
  

، در خصوص 1397آبان ماه  24شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
مانان تا هاي مهاجرتي دولت دانلد ترامپ در دو سال گذشته، از ايجاد ممنوعيت براي ورود مسلسياست

  د از:بل توجه در اين گزارش عبارتنت قاهاي مهاجران پناهجو. نكارابر كاروانديوار كشيدن در ب

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده9

 https://www.hrw.org/news/2018/11/20/florida‐hiv‐care‐lacking‐transgender‐women 
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جمهوري آمريكا، در روز جهاني هولوكاست، براي ورود اعالم ممنوعيت از سوي رياست الف)
ر ، د»ليوضعيت اضطراري م«شهروندان هفت كشور عمدتًا مسلمان، به خاك اياالت متحده و اعالم 

يان و مهاجران هزار نفري پناهجو 10ا ت 8هاي د كردن مسير كاروانهاي اخير، به منظور مسدوهفته
گي ن زندكشورهاي آمريكاي مركزي، در حال حركت به سوي مرزهاي جنوبي آمريكا و در آرزوي يافت

  تر در اين كشور؛بهتر و امن
ها به كودكان و وجود تعداد چهارم از جمعيت اين كارواناشاره به اختصاص يافتن حدود يك ب)

دن اين اگزير بونها و همچنين د نيازمند به مراقبت، از جمله زنان باردار در آنزيادي از سالمندان و افرا
 د دريافته اميمهاجران و پناهجويان به ترك وطن و خانه خود، از ترس به مخاطره افتادن جانشان و ب

  شان؛پناهندگي از دولت آمريكا براي خود و افراد خانواده
هايي در قبال ورود مهاجران بني بر ِاعمال محدوديتاشاره به حكم جديد رياست جمهوري، م ج)

و مواجه ساختن اين  10هاپناهندگي به آن يغيرقانوني از مرزهاي جنوبي آمريكا، مبتني بر اعطا

                                                            
  هاي پيشين:ر گزارشسوابق د. 10

ام دولت صوص اقد، در خ1397آبان ماه  17شنبه ، وابسته به كنگره آمريكا، در روز پنجتحليلي هيل –سايت خبري انتشار گزارش از سوي *
  اياالت متحده به محدود كردن شرايط اعطاء پناهندگي به مهاجران، مبني بر؛

ورود  هايي در قبالصدور حكم مشترك از سوي وزارت دادگستري و وزارت امنيت داخلي اياالت متحده، مبني بر اِعمال محدوديت الف)
  ها؛ء پناهندگي به آنمهاجران غيرقانوني از مرزهاي جنوبي آمريكا، مبتني بر اعطا

رامپ) وي دانلد تنز از ساشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي متيو ويتِكِر، دادستان عمومي موقت اياالت متحده (پس از بركناري جف سش ب)
هاي پناهندگي ستاي از درخواو كرستين نيلسن، وزير امنيت داخلي، مبني بر مواجه بودن نظام پناهندگي و مهاجرتي آمريكا با حجم گسترده

  ارزش، از سوي مهاجران غيرقانوني و قرار دادن منابع كشور در معرض تحمل بار سنگين هزينه گزاف مالي؛ فاقد
ب پناهندگي جمهوري آمريكا به امضاء فرماني اجرايي در اين خصوص، مبني بر مشخص ساختن شرايط الزم براي كساشاره به اقدام رئيس ج)

  هاي قانوني؛هاي جديد آن، از جمله لزوم ورود مهاجران از گذرگاه، با توجه به محدوديتاز سوي اياالت متحده
و  هاي گسترده از سوي مقامات و نمايندگان حزب دموكراتهاي قانوني و همچنين مخالفتاشاره به احتمال مواجه شدن اين اقدام با چالش د)

  هاي حمايت از حقوق مهاجران؛گروه
ناهندگي مهاجران وارد شده ، مبني بر رد درخواست پ1397آبان ماه  18اين قانون توسط مقامات دولت آمريكا، از روز جمعه  اشاره به اجراء ه)

از  ه عمل آوردنها و مسيرهاي غيرقانوني، با هدف (به گفته دولت آمريكا) ممانعت ببه خاك اياالت متحده از مرز مكزيك، از طريق گذرگاه
  ؛نيپذيرش اين پناهجويان غير قانو مريكاي مركزي به اياالت متحده و ناگزير ساختن مكزيك برايورود پناهجويان اهل آ

)، تمامي مهاجران وارد شده به خاك 1965مندرج در قانون اساسي آمريكا (مصوب سال » قانون مهاجرت و مليت«و) گفتني است كه بر اساس 
نظر از اينكه چگونه و از چه گذرگاهي وارد اين كشور شدن در اين كشور هستند، صرف اياالت متحده، مجاز به ارائه درخواست براي پناهنده
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شدن به كشورها و مناطق پرمخاطره و يا معطل پناهجويان، با عواقب و مخاطراتي چون، بازگردانده
سازمان هاي متوالي و مواجه شدن با مخاطراتي چون، جرائمفتهشدن در مرز مكزيك براي روزها و يا ه

  يافته، ناپديدشدگي اجباري و زورگيري و اخاذي؛
كردن  ها، جداتأكيد بر پيامدهاي حقوق بشري اين اقدامات (اخراج پناهندگان، زنداني كردن آن د)

هاي بشري، رزشاا، قرباني كردن هها از يكديگر و ...)، از جمله افزايش دادن درد و رنج انسانخانواده
راس هبه ايجاد ترس و هاي نظام پناهندگي در اياالت متحده و اقدام به نابودي كشاندن زيرساخت

  آشكار و بيان تهديدات غيرواقعي؛
تأكيد بر برخورداري جامعه بشريت از دو گزينه ايستادگي كردن براي حفظ و احقاق موازين و معيارهاي  ه)

پذيري در برابر موارد نقض حقوق بشر و تهديد اگزير ساختن دولت ترامپ به مسئوليتحقوق بشري و ن
  11فريبي.هاي انساني و يا سكوت كردن و تسليم شدن در برابر ترس و عوامارزش

  

 23انتشار گزارش از سوي روزنامه ديلي ميل به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز چهارشنبه  -4
هاي سرم«خصوص امكان استفاده سازمان اطالعات مركزي آمريكا (سيا) از  ، در1397آبان ماه 
ها در زمينه در مورد مظنونان احتمالي تروريسم، به منظور دريافت اطالعات از آن» 12يابحقيقت

محورهاي مهم  .2001سپتامبر  11حمالت احتمالي، پس گذشت مدت كوتاهي از حمالت تروريستي 
  باشد:ياين گزارش به شرح زير م

                                                                                                                                                                                 
جمهور در صورت اجرايي شدن، به مثابه نقض قانون شده باشند، از اين رو برخي كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه تغييرات مورد نظر رئيس

  خواهد بود.
  ي در لينك:الملل. قابل بازيابگزارش سازمان عفو بين. 11

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/nobannowall‐from‐the‐muslim‐ban‐to‐the‐migrant‐

caravan/ 
١٢. 'Truth Serum 
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يا  13وِرسِد«بخشي به نام تصميم سازمان سيا به در نظر گرفتن استفاده آزمايشي از داروي آرام الف)
مدت حافظه، پس آلودگي و تضعيف كردن كوتاه، به منظور كاهش اضطراب، ايجاد خواب»14مايدازوالم
  ت وقت آمريكا؛دانان دولها تحقيقات در اين زمينه، بدون كسب مجوز از حقوقاز انجام ماه

هاي ، در يكي از گزارش»15پروژه دارويي«اي تحقيقاتي، موسوم به اشاره به برمال شدن وجود برنامه ب)
   ؛محرمانه

هاي مدني انتشار يافته از سوي سازمان سيا، به دستور دادگاه و قرار گرفتن آن در اختيار اتحاديه آزادي
  ؛16آمريكا

هاي دروني اي به سوي چالشاي، به مثابه، روزنهصفحه 90ه به شمار آوردن اين گزارش محرمان ج)
آميز سازمان سيا، مبتني بر زير پا هاي خشونتها و بازجوييبازداشت كادر پزشكيِ مسئول برنامه
ها در صورت وقوع اي خود، به منظور نجات دادن جان بسياري از انسانگذاشتن اصول اخالقي حرفه

  ديگر حمالت تروريستي؛
هاي مدني آمريكا، مبني بر توصيف نمودن اين ، وكيل اتحاديه آزادي17اشاره به اظهارات درور َلدين د)

هاي هاي مربوط به چگونگي دستيابي سازمان سيا به روشاسناد، به منزله بخش مهمي از روايت
ن اسناد، به گيري از ايمختلف غيرقانوني، جهت مورد شكنجه قرار دادن زندانيان و تأكيد بر لزوم بهره

 چنيني در آينده؛منظور ممانعت به عمل آوردن از وقوع مجدد موارد اين

هاي رنامهشناسان، دستياران و پرستاران سازمان سيا با باشاره به همكاري مستقيم پزشكان، روان ه)
زنداني  97، به منظور ارزيابي، نظارت و مراقبت از 2007تا  2002بازجويي اين سازمان از سال 

افراد  با اين بازداشتگاه مخفيانه اين سازمان در خارج از خاك آمريكا و همراهي كردن 10حبوس در م
  در بيش از يكصد پرواز؛

                                                            
١٣. Versed 
١٤. midazolam 
١٥. Project Medication 
١٦. American Civil Liberties Union 
١٧. Dror Ladin 
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رت ز وزاف دادن از دريافت مجوز اااشاره به تصميم سازمان سيا در آن زمان، مبني بر انصر و)
زارتخانه و، با توجه به نياز اين ور داربهاي بازجويي مبتني دادگستري اياالت متحده در خصوص شيوه

هاي بازجويي به صرف مدت زماني طوالني جهت مورد بررسي قرار دادن و تأييد نمودن شيوه
هاي بسيار كوچك و غرق مصنوعي، آميز، از جمله محروميت از خواب، حبس در سلولخشونت

راي بدگستري و تالش آن زارت دااي ديگر با وهمچنين عدم تمايل سازمان سيا به رقم زدن مناقشه
 جداني پزشكان خود؛وهاي اخالقي و اطمينان نمودن به مالحظات و دغدغه

رش ه اين گزابهاي مدني آمريكا، براي دستيابي اشاره به بيش از دو سال تالش و پيگيري اتحاديه آزادي ز)
ي ز سوي يك قاض، سرانجام در ماه اوت سال جاري ميالدي در پي حكم صادر شده او دسترسي به آن

هاي وكالي دولت براي رغم تمامي اقدامات و كوششو به 2017فدرال در نيويورك، در ماه سپتامبر سال 
  هاي انتشاريافته آن؛كم محدود كردن بخشمخفي نگاه داشتن گزارش مزبور و يا دست

ه ستيابي بدها براي اشاره به اظهارات كارشناسان اين نهاد مدني مبني بر، لزوم تداوم يافتن تالش )ح
ر سال دن برنامه رغم دعاوي مقامات سازمان سيا به پايان يافتن اياسناد و مدارك بيشتر در اين زمينه، به

 باتي خود،جمهوري آمريكا، در دوران مبارزات انتخاو با توجه به، اظهارات دانلد ترامپ، رئيس 2007
مله جزجويي از متهمان عمليات تروريستي، از آميز براي باهاي خشونتدر خصوص تأييد نمودن شيوه

 و –ه عالم شدكه در حال حاضر استفاده از آن بر اساس قوانين اياالت متحده ممنوع ا –غرق مصنوعي 
  تر؛گيرانههايي بسيار سختشيوه
 اشاره به اظهارات يكي از پزشكان فعال در سازمان سيا و مسئول درمان و مراقبت از قربانيان شكنجه،ط) 

مبني بر درد و رنج غيرقابل تصورِ متحمل شده از سوي اين زندانيان و پيامدهاي آن از جمله، اختالل 
 –هاي رواني، افسردگي، عوارض فيزيكي و جسمي و اختالالت رواني اضطراب شديد ناشي از آسيب
  .18ها براي تمام مدت عمرهاي جسمي و روحي ناشي از اين روشاجتماعي و بر دوش كشيدن زخم

  

                                                            
  از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه ديلي ميل به نقل. 18

 https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article‐6387479/���-�onsidered‐using‐truth‐serum‐post‐9-11-
detainees.html 
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  كانادا*

و روزنامه گاردين، به  19نهاد تروث هايي از سوي مركز تحقيقات حقوق بشري مردمانتشار گزارش -1
حقوق  يخشم نهادها، در خصوص 1397آبان ماه  27الملل، در روز يكشنبه نقل از سازمان عفو بين

  رتند از:. نكات مهم اين گزارش عبادر كانادا يزنان بوم ياجبار يسازمياز عق يبشر

سازي عقيم افزايش تعداد قربانيان در پي از دولت كانادا، هاي حامي حقوق بشرگروهانتقاد شديد  الف)
 و درخواست براي پايان بخشيدن به اين روند؛ اجباري زنان بومي

گروه طرح دعوي عليه پزشكان و مقامات زن بومي كانادايي به  60كم اشاره به پيوستن دست ب)
  شده خود؛، به منظور پيگيري حقوق نقض20استان ساسكاچوان اشتي و درمانينهادهاي بهد

و د به گفتگالملل در اين خصوص، مبني بر اقدام اين نهااشاره به اظهارات مقامات سازمان عفو بين ج)
رغم تأييد ا، بهو البي كردن با كميته ضدشكنجه سازمان ملل، با هدف تحت فشار قرار دادن دولت كاناد

  طرح اين دعوي از سوي قاضي دادگاه؛ نشدن
سازي، به قيمعراحل ماشاره به اظهارات برخي از شاكيان اين پرونده، مبني بر وادار شدنشان به انجام  د)

 ادان تازههاي دولتي براي وضع حمل و يا محروم شدنشان از ديدار با نوزهنگام مراجعت به بيمارستان
  دادنشان به اين درخواست بيمارستان؛متولدشده خود، مگر در صورت رضايت 

ها ، مبني بر قرار گرفتن اين زنان در معرض آسيب، وكيل زنان شاكي21ليسا لومباراشاره به اظهارات آ ه)
  ؛22ها براي دريافت غرامتهاي فراوان و از اين رو، تأكيد بر استحقاق آنو ضربات روحي شديد و رنج

                                                            
١٩. Truth NGO‐Human Rights Research Center 
٢٠ Saskatchewan 
٢١ Alisa Lombard 

زن بومي  4شد و اين زماني بود كه  ءافشاميالدي  2015بار در سال  براي نخستين ا،ي اجباري زنان بومي در كانادسازعقيم. گفتني است كه 22
 و درمان بهداشتبخش  هاي استان ساسكاچوان را بيان كردند. به دنبال آن تحقيقاتي در اين زمينه آغاز شد و مقاماتتجربيات خود در بيمارستان

 ها حاكي از آن استگزارشسازي زنان مشخص كردند. با اين حال اي را براي عمل عقيماز اين زنان، ضوابط تازهاين استان ضمن عذرخواهي 
  .ميالدي به وقوع پيوسته است  2017سال  درسازي موارد عقيماز كه برخي 
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هاي ناستا وبه يك استان و به وقوع پيوستن آن در نقاط  اشاره به مختص نبودن اين مشكل تنها و)
  ديگر كانادا؛

، مبني بر هاي كاناداييبا رسانه ، وزير امور بوميان در مصاحبه23جين فيلپاتاشاره به اظهارات  ز)
دن حتمي آن با و متناقض بو از جمله زنان بومي ،پذيرسازي اجباري افراد آسيبعقيم دهشتناك خواندن

  حقوق بشري؛ موازين
تنها با هدف  مكزيك، شيلي و پرواشاره به انجام پذيرفتن اين اقدام در كشورهاي ديگر، همچون،  ح)

ها و همچنين مورد تأكيد قرار دادن متوقف ساختن ازدياد نسل گروه و يا نژاد خاصي از مردم اين كشور
ريشه اين معضل در رويكردهاي هاي كانادا با بوميان خود و لزوم جستجو نمودن مشكل تاريخي دولت

  24.25نژادپرستانه

                                                            
٢٣ Jane Philpott 

  هاي: الملل. قابل بازيابي در لينكنقل از سازمان عفو بين و روزنامه گاردين، به 24نهاد تحقيقات حقوق بشري تروثهاي مركز مردمگزارش. 24
http://truthngo.org/home/human‐rights‐groups‐call‐on‐canada‐to‐end‐coerced‐sterilization‐of‐

indigenous‐women/ 
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/18/canada‐indigenous‐women‐coerced‐sterlilization‐
class‐action‐lawsuit 

  هاي پيشين:. تحول مرتبط در گزارش25
وم اجرايي شدن تعهدات ، در خصوص لز1397آبان ماه  14، در روز دوشنبه حقوق بشر پارلمان اروپاكميته فرعي صدور بيانيه از سوي اعضاء *
  ربسابقه كانادا در قبال رعايت حقوق بوميان خود، مبني بي

)، به منظور 1397ماه  آبان 11ا ت 7( 2018نوامبر  2اكتبر تا  29تن از اعضاء كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپا، از كانادا، از  8ديدار  الف)
جه به هاي حقوق بشري و آگاهي يافتن در خصوص وضعيت حقوق بشري جوامع بومي اين كشور، با توگفتگو و تبادل نظر در زمينه چالش

  تالش دولت كانادا در راستاي احياء مجدد روابط خود با تمامي اين جوامع؛
تقاء سطح ن كشور، اروميان ايتوجه از سوي دولت كانادا، جهت بهبود بخشيدن به وضعيت باشاره به استقبال اين كميته از اتخاذ تدابير قابل ب)

بومي  نيه مردمانامل بيااقدامات نهادهاي حقوق بشري و اتخاذ قوانين حقوق بشري الزم در اين زمينه، همچنين متعهد شدن اتاوا به اجراء ك
  سازمان ملل؛

هاي ي آن سياستانديشي و تخلفات ناشي از استعمارگري اروپايي و در پبه يافتن بر يك سده جزمهاي غلاشاره به قابل درك بودن دشواري ج)
يد بر ين حال، تأكبر بودن اتخاذ رويكرد سياسي جديد و حل و فصل اختالفات در قبال اين جوامع و در عدولت كانادا عليه اين جوامع و زمان

  د در اين زمينه در تمامي سطوح و ارتقاء دادن فرآيند اجراء آن؛لزوم سرعت بخشيدن دولت كانادا به اقدامات خو
 –انداز توسعه اجتماعي اشاره به تداوم يافتن موارد آشكار نقض حقوق بشر در قبال مردمان بومي در اين كشور، از جمله فقدان چشم د)

تحصيل و آموزش، مسكن و آب آشاميدني سالم، قرار اقتصادي اين جوامع، عدم دسترسي به حقوق بنيادين بشري، همچون بهداشت و درمان، 
آميز، هاي جنسي و ديگر جرائم خشونتاستفادهداشتن اعضاء اين جوامع، به ويژه زنان و دختران، در معرض مخاطراتي چون، قاچاق انسان، سوء

ها و قرار عداد اعضاء جوامع بومي در زندانها، بيشتر بودن تعدم وجود نظام حقوقي الزم جهت رسيدگي به مجازات مرتكبان اين قسم خشونت
هاي انفرداي، مواجه بودن جوامع مزبور با مشكالت دسترسي به نظام عدالت و قضايي، باالتر بودن آمار خودكشي ها در سلولتر آنگرفتن سهل
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  انگليس*

قدام اشتباه ا، در خصوص 1397آذر ماه  2انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز جمعه  -1
اي از اين كشور، بر تن از مهاجران متخصص و حرفه 300وزارت كشور بريتانيا به تالش براي اخراج 

منزله  ه، بهبارزه با تروريسم و به شمار آوردن افراد مورد محاكماساس يكي از مقررات مهاجرتي م
  . نكات محوري مطرح شده  عبارتند از:تهديد براي امنيت ملي كشور

نفر از  87هاي دولتي در خصوص اخراج شدنِ به اشتباه تا اي از سوي سازمانانجام مطالعه الف)
ت و تح دسان و متخصصان فناوري اطالعاتمهاجران متخصص، شامل آموزگاران، پزشكان، وكال، مهن

  تن ديگر، بر اساس مقررات ضدتروريستي؛ 400تأثير قرار گرفتن 
يشتر و به يا اشاره به موقعيت اكثريت اين مهاجران، از جمله سكونت در بريتانيا به مدت يك ده ب)

ها براي ه آنبنوني روزه قا 14تولد يافتن فرزندانشان در خاك اين كشور و در عين حال، ارائه مهلت 
ها، از جمله به شمار آوردنشان هاي مسافرتي براي اين خانوادهترك خاك انگليس و اِعمال محدوديت

  به منزله افراد فاقد اعتبار براي دريافت رواديد انگلستان و يا كشورهاي ديگر؛
 ني بررسيزما دوديتاشاره به احتمال باالتر بودن تعداد افراد مشمول اين قانون، با توجه به مح ج)

هاي ارجاع داده شده به و همچنين تعداد پرونده – 2018تا ماه مه  2015از ماه ژانويه  –انجام شده 
  ديوان عالي كشور؛

اشاره به محروم شدن قربانيان اين اقدام از حقوقي چون، برخورداري از شغل، اجاره كردن ملك و يا  د)
شان و از هاي شكايتطول مدت رسيدگي حقوقي به پرونده استفاده از بيمه سالمت و درمان ملي در

ها به ترك خاك بريتانيا و گروهي ديگر به زندگي در شرايط فقر و اين رو، ناگزير شدن برخي از آن
                                                                                                                                                                                 

يشان، توسط نظام خدمات اجتماعي كانادا، هاها از خانوادهتوجهي از كودكان آندر ميان جوانان اين جوامع و جدا شدن اجباري تعداد قابل
  هاي جسمي و ذهني وروزي و معضالت پيش روي مردمان بومي مبتال به ناتواناييهمچنين، ميراث تلخ بر جاي مانده از اقدامات مدارس شبانه

الذكر و فراهم وقاز معضالت متعدد فدرنگ قوانين مصوب در اين زمينه، با هدف برطرف ساختن و يا كاستن تأكيد بر لزوم اجراء نمودن بي ه)
ب چين به تصويوزير كانادا، همآوردن امكان الزم جهت ايجاد تعامل و گفتگو ميان نمايندگان نهادهاي مختلف اين جوامع با دولت و نخست

  رساندن پروتكل اختياري كنوانسيون سازمان ملل در زميه حقوق افراد داراي معلوليت.
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همچنين مواجه شدنشان با مشكالت روحي و رواني و حتي در برخي مواقع، اقدام به خودكشي، 
  العمر؛هاي شديد مادامها در معرض آسيباين خانواده همچنين اشاره به قرار گرفتن فرزندان

پذير شدن اعطاء غرامت هايي در خصوص، امكاناشاره به عدم پاسخگويي وزارت كشور به پرسش ه)
اشتباه  هاي افراد بههبه برخي از افراد به خطا تحت تأثير قرار گرفته، مورد تجديد نظر قرار گرفتن پروند

  ا فراهم آمدن امكان الزم براي بازگشتشان به خاك انگلستان؛از كشور اخراج شده و ي
آميز اين گيري تناقضهاي الزم در زمينه بهرهاشاره به ناگزير شدن وزارت كشور به انجام بررسي و)

 هاجران ازاستفاده از اختيارات خود براي اخراج كردن منهاد دولتي از قوانين مهاجرت و همچنين سوء
ابق در سو ها به خطاهاي ناچيز و يا لزوم پديد آمدن اصالحات حقوقيارتكاب آناين كشور، پس از 

  ها؛مالياتي آن
درصد از  65اشاره به برخي از نتايج به دست آمده از اين بررسي، از جمله مردود شمرده شدن  ز)

 درصد از 45تصميمات وزارت كشور از سوي دادگاه مهاجرت و پناهندگي و در عين حال، موفقيت 
هاي پيچيده درصد ديگر از پرونده 32متقاضيان به دستيابي به تجديد نظر قضايي، همچنين قرار گرفتن 

  26.هاي اشتباهگيريبا تصميم
  

بان حقوق بشر و روزنامه نيويورك تايمز، به نقل از خبرگزاري هايي از سوي ديدهانتشار گزارش - 2
، 27، در خصوص اظهارات فيليپ الستون1397آبان ماه  25و جمعه  29شنبه هاي سهاسوشيتدپرس، در روز

ها، بار كاهش ميزان كمكگزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد و حقوق بشر، مبني بر تأثير زيان
هاي اجتماعي دولت بريتانيا بر شهروندان فقير اين كشور و ابراز ناخشنودي در خصوص مزايا و حمايت

  وي دولت و قرار داشتن آن در وضعيت انكار، مبني بر:عدم پذيرش اين معضل از س

                                                            
  ن. قابل بازيابي در لينك:. گزارش روزنامه گاردي26

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2018/nov/23/����-�ffice‐tried‐to‐deport‐300-skilled‐migrants‐

under‐terrorism‐law 
٢٧ Philip Alston 
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روزه به انگلستان، مبني بر  11هاي خود از سفر هشدار اين كارشناس سازمان ملل، بر اساس يافته الف)
بودن رويكرد دولت در قبال » دالنهرحمانه و سنگنظرانه و حتي در غالب موارد بيتنبيهي، تنگ«

ز يك دهه گذشته، با توجه به تحت فشار قرار دادن غيرضروري اقشار هاي حمايتي، در بيش اسياست
  ؛28دستي، رنج و مصيبت و حتي گرسنگيها با تهيمستمند جامعه و مواجه ساختن آن

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 28

يابي فيليپ ت، در خصوص سفر حقيق1397آبان ماه  10شنبه ، در روز پنجدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان مللصدور بيانيه از سوي *
)، به منظور 1397آبان ماه  25 تا 14( 2018نوامبر  16تا  5الستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد و حقوق بشر، به بريتانيا، از 

  ني بر:كن ساختن اين معضل، مبارزيابي ميزان فقر در اين كشور و تحقيق و تفحص در خصوص اقدامات دولت انگليس، در راستاي ريشه
ر زمره دآمدن اين كشور رغم به شمار ها تن از شهروندان بريتانيا در شرايط فقر، بهاظهارات فيليپ الستون در خصوص قرار داشتن ميليون الف)

  يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان؛
ينه فقر وصيه در زمتارائه  اشاره به انتخاب الستون از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، براي اين مقام، به منظور نظارت، تهيه گزارش و ب)

  شديد در اين كشور و نقاط مشترك آن با حوزه حقوق بشر؛
، گالسكو، سِكسادينبورو، اِ انگليس، ايرلند شمالي، اسكاتلند و ولز، ديدار او از شهرهاي بلفاست، بريستول، كارديف، اشاره به سفر وي به ج)
كن نمودن فقر، همچنين كارهاي ريشهويك، لندن و نيوكاسل و مالقات وي با مقامات دولتي و محلي به منظور مباحثه و گفتگو در زمينه راهجِي

حقوق  وهاي جامعه مدني فعال در زمينه فقر ها و ديدار وي با سازمانان دست به گريبان اين معضل، براي شنيدن تجارب آنديدار او با شهروند
  بشر، دانشگاهيان و نهادهاي حقوق بشري ملي؛

ي هاي تأمين اجتماعهاشاره به موضوعات مورد توجه گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين سفر، از جمله اختصاص اعتبار جهاني (از برنام د)
شدن  ولت و وارددزاينده انگليس)، فقر كودكان، پيامدهاي برگزيت براي معضل فقر، آثار تدابير رياضتي بر جامعه، تأثير الكترونيكي شدن ف

  پذير؛اي آن، بر اقشار آسيبهاي جديد، همچون هوش مصنوعي در روندهفناوري
، در 2018وامبر سال ن 16هاي الزم در اين زمينه، از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل، در روز و توصيهاشاره به ارائه گزارش مقدماتي اين بررسي  ه)

  لل، در ژنو.مالمللي دريانوردي لندن و و ارائه گزارش نهايي آن، در ماه ژوئن سال آينده ميالدي، در شوراي حقوق بشر سازمان سازمان بين
مينه وجود فقر شديد ، در خصوص تحقيقات سازمان ملل در ز1397مرداد ماه  31، در روز چهارشنبه روزنامه گاردينانتشار گزارش از سوي *

  در جامعه بريتانيا، مبني بر:
ه فقر و هاي فعال در زمينان، از تمامي افراد و سازمدرخواست فيليپ الستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر  شديد و حقوق بشرالف) 

هاي خود ها و پژوهشحليلو دانشجويان، براي ارسال اطالعات، اخبار، مقاالت، تحقوق بشر، همچنين فعاالن جامعه مدني، پژوهشگران، اساتيد 
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  6ي، در ماه نوامبر سال جاري ميالدي (، با توجه به سفر وي به اين كشور و ايرلند شمال2018
ز ر جهاني (ا، اعتبااشاره به محورهاي موضوعي مورد عالقه گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين زمينه، از جمله تأثير رياضت اقتصادي ب)

ين كشور ان فقر در اگيري در خصوص مسائل رفاهي، بر ميززمندان)، برگزيت و استفاده از رايانه براي تصميمهاي رفاهي انگليس براي نيابرنامه
  ها)؛نشاني و كتابخانهو ارائه خدمات عمومي (مانند خدمات پليس، آتش

  ؛ 2010ر مقايسه با سال هزار كودك، د 300اشاره به دعاوي دولت انگليس در اين خصوص، مبني بر كاهش يك ميليون نفري ميزان فقر مطلق، از جمله  ج)
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كان، نان، كودزكننده آن بر اشاره به برنامه تأمين و خدمات اجتماعي جديد بريتانيا و تأثيرات نگران ب)
ن كن پنجمييان ساهاي جسمي و ذهني، پناهجويان و مهاجران و همچنين روستايافراد مبتال به ناتوانايي

  نگي؛ها در معرض فقر و گرسكشور ثروتمند جهان و قرار دادن آن
با توجه به  اشاره به رو به وخامت نهادن اين شرايط پس از خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، ج)

  احتمال تضعيف شدن وضعيت اقتصادي كشور؛ 
 دن برنامههاي خدماتي و رفاهي، در پي به اجراء در آوراشاره به اقدام دولت به كاهش دادن هزينه د)

بيني نمودن كاهش بيش از و پيش 2008رياضت اقتصادي، پس از به وقوع پيوستن بحران مالي در سال 
  ؛2020رت كار و بازنشستگي تا سال درصدي بودجه وزا 40
هاي خود و آگاهي يافتن انگليس به مورد بررسي قرار دادن دقيق سياستتأكيد بر لزوم اقدام دولت  ه)

 ها بر حقوق شهروندان اين كشور، به ويژه فقرا و اذعان نمودن به واقعيتاز ميزان و چگونگي تأثير آن
همچنان بسياري از مردم انگليس در نگراني و هراس از عدم  داشتن اين معضل دردناك در جامعه.

  29.برندراي فراهم آوردن يك وعده غذايي براي فرزندان خود به سر ميشان بتوانايي
  
وص ، در خص1397آبان ماه  17شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز پنج -3

بنا بر حكم  داري نوين،غيرقانوني بودن اقدام وزارت كشور انگليس به كاهش دادن مزاياي قربانيان برده
  . نكات مهم مطروحه در اين گزارش عبارتند از:اين كشورديوان عالي 

قطع «به  لزوم بازپرداخت بيش از يك ميليون پوند از سوي وزارت كشور بريتانيا، با توجه الف)
  ؛»اثباتتوجهي از اين مزايا، بر اساس مباني غيرواقعي و غيرقابلجانبه بخش قابليك

                                                                                                                                                                                 
نظر صرف هاي پنهان فقر و گرسنگي در جامعه بريتانيا، ازبان حقوق بشر، مبني بر وجود اليهاره به اظهارات پژوهشگر بخش اروپاي غربيِ ديدهاش د)

مان شگر ويژه سازهاي غذايي روزانه، تا حاضر شدن كودكان در مدرسه در حال گرسنگي و تأكيد وي بر لزوم آگاه ساختن گزاركردن والدين از وعده
  د.ترين نيازهاي جامعه خوملل به هنگام ديدار خود از اين كشور، از ناكامي پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا در فراهم آوردن ابتدايي

  هاي:بان حقوق بشر و روزنامه نيويورك تايمز، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينكهاي ديده. گزارش29
  https://www.hrw.org/news/2018/11/20/un‐right‐families‐uk‐are‐going‐hungry 
https://www.nytimes.com/aponline/2018/11/16/world/europe/ap‐eu‐britain‐welfare.html 
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پوند  65ز ا –قرباني قاچاق انسان  1000فتگي بيش از درصدي مزاياي ه 40اشاره به كاهش يافتن  ب)
ن قشر به دستور وزارت كشور و بدون انجام هر گونه مشاوره با اي –پوند  75/37در هفته به 

  ها؛پذير و يا نهادهاي حامي آنآسيب
ديوان .. به هاي جنسي و .اشاره به ارجاع داده شدن پرونده دو تن از قربانيان قاچاق انسان، خشونت ج)

پذيرترين اقشار ها و معضالت پيش روي يكي از آسيبعالي كشور و مورد بررسي قرار گرفتن چالش
ها به نبتال بودن آبا توجه به م –ها جامعه و تأثير مخرب كاهش ناگهان مزايا بر معيشت و سالمت آن

  هاي رواني؛ت اضطرابي ناشي از آسيبهاي شديد و اختالالافسردگي
به تمامي  پوند در هفته 25/27ه صدور حكم از سوي قاضي ديوان عالي مبني بر پرداخت اشاره ب د)

وعد يدن مشاكيان اين پرونده از سوي وزارت كشور، از زمان قطع شدن اين مزايا تا زمان فرا رس
ت اين هاي هفتگي، همچنين اشاره به ابراز نااميدي و ناخرسندي قاضي دادگاه از مقامابازپرداخت

ن تر اين حكم، با توجه به غيرقابل پذيرش بودها به اجراء هر چه سريعخانه و ناگزير ساختن آنوزارت
  تأخير در اعمال آن؛هر گونه 

تراز كردن هاي سال آتي وزارت كشور مبني بر، هماشاره به تأثير گذاردن حكم اين دادگاه بر برنامه ه)
 .30جويانيت از پناهنرخ حمايت از قربانيان قاچاق انسان با ميزان حما

  

 فرانسه *

، در 1397آذر ماه  3هاي خبري يورونيوز و بي.بي.سي، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه -1
پاش در برابر معترضان تظاهرات هاي آبآور و ماشينخصوص استفاده پليس فرانسه از گاز اشك

  ز:. نكات مهم اين گزارش عبارتند اروزهاي اخير در اين كشور

                                                            
  روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:. گزارش 30

 https://www.independent.co.uk/news/uk/home‐news/home‐office‐modern‐slavery‐victims‐trafficking‐
cuts‐austerity‐support‐high‐court‐ruling‐a8623586.html 
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روز  به خشونت كشيده شدن تظاهرات اعتراضي در شهر پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه، در الف)
ها، زدن صندلي كافهبا آتش هاي پليس،، با توجه به مقابله معترضان با نيرو1397شنبه سوم آذر ماه 
ن، در تزار ه 81و رسيدن تعداد معترضان به  زاهاي گاز آتشها و پرتاب كپسولشكستن شيشه مغازه

  ن در هفته گذشته؛ها، در همين زماهزار نفري آن 244قياس با تعداد 
جمهوري، پس از تجمع كردن در خيابان به سوي كاخ رياست» زردجليقه«اشاره به حركت معترضان  ب)

  ها؛يان آنيري مشانزليزه، ورود نيروهاي پليس و امنيتي براي متوقف ساختن اين افراد و پديد آمدن درگ
مكرون،  انوئلاشاره به سردادن سرود ملي فرانسه و يا دادن شعارهايي مبني بر لزوم استعفاي ام ج)

احزاب چپ جمهور كشور و ابراز نگراني نيروهاي امنيتي در خصوص احتمال اعمال نفوذ رئيس
دن شخارج  به اين تظاهرات و كار حومه پاريستبهيا باندهاي  و يا راست افراطي فرانسه ،افراطي

  ها؛كنترل اوضاع از دست دولت، با افزايش يافتن تنش
، در آمده از ميان اقشار متوسط فرانسهاشاره به گذشت يك هفته از آغاز اين تظاهرات خودجوش بر د)

و  سوخت بهايهاي اقتصادي امانوئل ماكرون، و برنامة دولت او براي افزايش سياستاعتراض به 
ها، سراسر كشور، به همراه پديد آمدن اختالالت جدي در برزگراه گسترش يافتن اين اعتراضات در

  ؛31ها و رفت و آمد خودروهاجاده
 606ن مي شداشاره به منجر شدن اين اعتراضات به كشته شدن دو نفر از شهروندان فرانسوي و زخ ه)

پليس و  مأمور 5نفر، از جمله  24تن ديگر، همچنين منجر شدن تظاهرات روز شنبه به زخمي شدن 
  تن ديگر؛ 69بازداشت شدن 

وسط مجوز ت ، از عدم صدور»ليانسجام م«مارين لوپن، رهبر حزب راست افراطي اشاره به انتقاد  و)
ت كه ي اس: گفتنبا حمايت از معترضان دولت براي برگزاري تظاهرات در خيابان شانزليزه، همزمان

  ؛دندمقامات فرانسه براي روز شنبه مجوز تجمع در محوطه مقابل برج ايفل را صادر كرده بو

                                                            
ارچوب سياست تشويق عمومي به استفاده از خودروهاي هيبريدي و كاهش خودروهاي هدولت فرانسه قصد دارد در چ. الزم به ذكر است كه 31

موجب  فزايش دهد. امري كهاسنت  9/2و هر ليتر بنزين  5/6يل را ئبر هر ليتر گازو متكي به سوخت فسيلي، از ابتداي سال آينده ميالدي ماليات
  در اين كشور شده است.اعتراضات سراسري پديد آمدن 
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 1397آذر ماه  10يگر، در روز شنبه اشاره به دادن فراخوان از سوي معترضان، براي برپايي تجمعي د ز)
  32.آور خواندن آنو در مقابل محكوم كردن اين تظاهرات از سوي امانوئل مكرون و شرم

  
، در خصوص تداوم 1397شنبه اول آذر ماه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين - 2

دن جازات كرتاي مزه مبارزه با تروريسم در راسيافتن استفاده دولت فرانسه از اختيارات ويژه خود در حو
ر داضطراري  رغم لغو وضعيتغيرعادالنه شهروندان فرانسوي، بدون تفهيم اتهام و يا برگزاري محاكمه و به

  اين كشور، از يك سال گذشته تاكنون. نكات قابل ذكر در اين گزارش عبارتند از:

گيري از تدابير نظارتي اجرايي در زمينه كمه: بهرهمجازات بدون محا«انتشار گزارشي با عنوان  الف)
هاي شديد بر حقوق مردم فرانسه، با ، مبني بر تحميل نمودن محدوديت»33مبارزه با تروريسم در فرانسه

  توسل به دستورات نظارتي و ناديده گرفتن نظام عدالت كيفري؛
و موقت  انده شدن تدابير ويژهگنجالملل، مبني بر اشاره به اظهارات كارشناسان سازمان عفو بين ب)

شور، ردم اين كبار اين اقدام بر زندگي موضعيت اضطراري در درون قوانين فرانسه و تأكيد بر تأثير زيان
  شان؛رحمانه حقوق اساسيبا توجه به زير پا گذاشته شدن بي

بر مبناي معيارهاي برداري مقامات از نظام قضايي، جهت مورد هدف قرار دادن مردم اشاره به بهره ج)
آميز، با تكيه بر اطالعات محرمانه و محروم نمودن افراد جامعه از فرصت الزم براي دفاع گسترده و ابهام

استفاده از قانون و يا اعمال تبعيض در اين زمينه، ءاز خود، همچنين فراهم آوردن امكان الزم براي سو
اري مدرن از نظريه جورج اوروِل مبتني بر برخورداري دهبه ويژه در مواجهه با شهروندان مسلمان: بهر

                                                            
  هاي:هاي خبري يورونيوز و بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكگزارش شبكه. 32

 https://www.bbc.com/news/world‐europe‐46328439 
https://fa.euronews.com/2018/11/24/france‐second‐weekend‐yellow‐vest‐champs‐elysees‐police‐fired‐
tear‐gas‐used‐water‐cannon 
https://fa.euronews.com/2018/11/25/macron‐condemns‐yellow‐vests‐violence‐protests‐in‐france 
٣٣. Punished without trial: The use of administrative control measures in the context of counter‐terrorism in 
France 
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ها به به عبارت ديگر محكوم كردن افراد بر اساس دست يازديدن احتمالي آن -» تفكر جنايت«از 
  اقدامات مجرمانه در آينده و نه مرتكب شدن به عمل مجرمانه واقعي در حال حاضر؛

عي از ه وسيور فرانسه جهت تحميل نمودن گستراشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي وزارت كش د)
 ها بر مردم، از جمله اعمال ممنوعيت براي برخي شهروندان در خصوص ترك كردن شهريمحدوديت

دهي روزانه به پليس و اعمال ممنوعيت در زمينه تماس حاصل ها به گزارشخاص، ناگزير كردن آن
آوري دادن اين شهروندان در معرض عواقب رنج و قراررها با برخي افراد مشخص و از اين كردن آن
  وحي؛رهاي رواني و ها و آسيبترسچون، اس

حاكم بر كشور را كه به » وضعيت اضطراري«، 2017گفتني است كه دولت فرانسه در ماه اكتبر سال  ه)
قدام به اجراء درآمده بود، ملغي كرد. مقامات فرانسه در آن زمان ا 2015دليل حمالت تروريستي سال 

گيري از برخي اختيارات ويژه در راستاي به اجراء درآوردن تدابير مراقبتي و نظارتي كردند كه با به بهره
توانستند هر يك از شهروندان را متهم به ارتكاب به جرم توسل به آن و دريافت برخي اطالعات، مي

نون جديدي در زمينه مبارزه با قا 2017نموده و يا تحت پيگرد قانوني قرار دهند. در ماه نوامبر سال 
كه مجدداً اين » 34تقويت امنيت داخلي و مبارزه عليه تروريسم«تروريسم به تصويب رسيد، تحت عنوان 

  35.36اختيارات موقت ويژه را به طور دائمي به خدمت مقامات اجرايي قرار داد
  

                                                            
٣٤ “Strengthening Internal Security and the Fight Against Terrorism” (SILT) 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 35
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/unjust‐counter‐terror‐measures‐used‐to‐persecute‐

not‐prosecute‐in‐france/ 
 هاي پيشين:. سوابق در گزارش36

از مبني بر ابر ،1397خرداد ماه  3شنبه ، در روز پنجگزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حمايت از حقوق بشراظهارات فيونوال ني اولين، *
اري در اين ، در راستاي روند اعمال وضعيت اضطر2017گيرانه فرانسه (مصوب ماه نوامبر سال نگراني در خصوص قوانين امنيتي جديد سخت

هاي انساني و حقوق شهروندي، از جمله ) و نقش آن در نقض حقوق و آزادي2015كشور، پس از وقوع حمالت تروريستي در پاريس در سال 
روندان حق آزادي دين و مذهب، حق حركت و حق برخورداري از زندگي خصوصي، همچنين به حاشيه راندن و منزوي كردن بيشتر شه

 وهاي مجري مبارزه با تروريسم ها و تأكيد وي بر لزوم ايجاد نهادي مستقل براي تحت نظارت قرار دادن سازمانمسلمان و انگ زدن به آن
  حمايت از امنيت ملي.
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، به نقل از 1397ن ماه آبا 30انتشار گزارش از سوي سايت خبري ِفرست پُست، در روز چهارشنبه  -3
، از دولت فرانسه، براي 37خبرگزاري فرانسه، در خصوص درخواست كميته حقوق بشر سازمان ملل

مورد تجديد نظر قرار دادن قوانين خود در زمينه پوشيدن برقع (روبنده)، با توجه مغايرت داشتن 
. روز 180مينه ظرف ممنوعيت آن با موازين حقوق بشر و ارائه گزارش اقدامات خود در اين ز

  محورهاي مهم اين گزارش عبارتند از:

ناكامي دولت فرانسه در ثبات دعاوي خود مبني بر لزوم اعمال ممنوعيت در اين زمينه، با توجه  الف)
 18به موازين امنيتي و تالش افراد جامعه براي زندگي كردن در كنار يكديگر و متقاعد نشدن هيأت 

مان ملل در اين زمينه، با توجه به مورد بررسي و نظارت قرار دادن تطابق نفري مستقل كارشناسان ساز
  ؛38المللي حقوق مدني و سياسياين قانون با كنوانسيون بين

اشاره به اظهارات سخنگوي وزارت خارجه فرانسه، مبني بر به تصويب رسيدن اين قانون در دادگاه  ب)
آور بودن احكام اين نهادها، با توجه به تأكيد بر الزام قانون اساسي فرانسه و دادگاه حقوق بشر اروپا و

  ؛39ها در خصوص عدم تناقض اين قانون با حق برخورداري از آزادي دين و مذهباستدالل آن
بار أثير زيانهاي دولت فرانسه و تأكيد بر تاشاره به مخالفت كميته حقوق بشر سازمان ملل با داللت ج)

ن آن به جر شدعيت بر حقوق زنان در زمينه رعايت اعتقادات مذهبي و منتداوم يافتن اجراء اين ممنو
  امعه فرانسه؛جدن زنان مسلمان در نشين شدن و به حاشيه رانده شخانه

استفاده از روبنده و هرگونه پوشش سراسري ، 2010سال در است كه قانون مصوب فرانسه گفتني  د)
ترين جامعه اقليت مسلمان ميليون مسلمان، بزرگ 5با كند. فرانسه بدن در فضاي عمومي را ممنوع مي

حدود دو هزار نفر از پوشش روبنده  ، تنهااروپا را دارد، اما از كلّ جمعيت زنان محجبه اين كشور
پوشيدن نقاب و برقع را در اماكن عمومي  2011در سال  نيزپس از فرانسه، بلژيك . كننداستفاده مي

                                                            
٣٧ UN Human Rights Committee 
٣٨ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

آور نبوده و دولت فرانسه تنها بر اساس نشان دادن حسن نيت خود در قبال . گفتني است اجراء تصميمات كميته حقوق بشر سازمان ملل الزام39
  زبور را رعايت كند.تواند تصميمات مالملل، ميموازين حقوق بين
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در اتريش نيز اجرايي  2017 سال در بلغارستان و در 2016 سال يت درممنوع اعالم كرد و اين ممنوع
كننده استفاده هاي اخير به جمع كشورهاي اروپايي ممنوعدر ماه نيزدانمارك اين در حالي است كه شد. 

   40.41سته استاز برقع و روبنده پيو
  

                                                            
  گزارش سايت خبري فِرست پُست، به نقل از خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك:. 40

 https://www.firstpost.com/world/france‐ban‐on‐niqab‐violates‐human‐rights‐says‐unhrc‐tells‐paris‐to‐
reconsider‐report‐back‐on‐action‐taken‐in‐180‐days‐5435071.html 

  هاي پيشين:. سوابق در گزارش41
ت پوشيدن ، در خصوص مغايرت داشتن ممنوعي1397اول آبان ماه شنبه روز سهدر  ،حقوق بشر سازمان ملل متحد كميتهصدور بيانيه از سوي *

  برقع با موازين حقوق بشر، مبني بر:
منوعيت ه سبب مب ،دو زن مسلمان فرانسوي از دولت فرانسهپاسخ گفتن كارشناسان مستقل كميته حقوق بشر سازمان ملل به شكايت  الف)

 ؛ورسلمان اين كشمو ناقض حقوق انساني زنان گرايانه و برشمردن اين قانون به منزلة قانوني افراط حجاب سراسريداشتن از روبنده و  استفاده
ماهيت  ع و انتساباده از برقمنع كامل استفخود، با توجه به  ديني هايحق اين دو زن مسلمان براي ابراز آزادانه باورتضييع شدن به  اشاره ب)

اجرايي شدن اي ضرورت داليل متقاعدكننده و كافي بر، همچنين عدم ارائه 2010 اين ممنوعيت در قانون مصوب سال رفتنگكيفري به ناديده
 ، از سوي دولت فرانسه؛تيچنين ممنوعي

شكار آثابه نقض منع پوشش كامل صورت زنان به م، مبني بر به شمار آمدن مسلمانان فرانسوي و فعاالن حقوق بشرياشاره به باور  ج)
  .كندها تأكيد ميهايي كه قانون اساسي فرانسه صراحتاً بر ضرورت حفظ آنآزادي  -هاي فردي و مذهبي آزادي


