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متحده آمريكا، كانادا، بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
آمده ها و اخبار آشكار به دستها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397انگليس و فرانسه، در آذرماه 

قرار گرفته  يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمز سازمانا
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

، 9713آذرماه  19بان حقوق بشر، در روز دوشنبه ، مدير اجرايي ديده2صدور بيانيه از سوي كن راث -1
، مبني بر 3اعالميه جهاني حقوق بشر يبه مناسبت روز جهاني حقوق بشر و هفتادمين سالگرد امضا

به دانلد ترامپ،  يپيامي صريح ارسالارسال صدها نسخه از اين اعالميه به كاخ سفيد و همچنين 
ايي، چون همتحده براي حفظ ارزشايستادگي اياالتلزوم جمهوري آمريكا و دولت وي، مبني بر رئيس

هاي بيشتر از سوي رهبران جامعه برابري، شأن و عدالت و تأكيد بر لزوم اتخاذ اقدامات و انجام تالش
ي موازين حقوق بشر در آمريكا و ديگر نقاط جهان، همچنين اجرادر راستاي حمايت به عمل آوردن از 
شنگري در زمينه موارد بان حقوق بشر در راستاي انجام روتأكيد بر تداوم يافتن مأموريت ديده

استفاده از حقوق انساني، رساتر ساختن صداي قربانيان، تأمين نمودن عدالت براي بازماندگان و به سوء
  ؛4هاي جهانشمار آوردن شأن و مرتبه برابر براي تمامي انسان

                                                            
)؛ Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين )؛Aljazeeraشبكه خبري الجزيره ()؛ New York Times( .روزنامه نيويورك تايمز1

 Middleي ميدل ايست آي (سايت تحليل East  Eye) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews خبرگزاري اسوشيتدپرس ()؛Associated 

Press) ؛ شبكه خبري سي.ان.ان(CNN) ؛ روزنامه جروزلم پست(Jerusalem  Post دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل )؛
)Office of  the United Nations High Commissioner  for Human Rights  (OHCHR) ( سايت خبري سازمان ملل)؛UN 

Newsبان حقوق بشر (ديده )؛Human Rights Watchشبكه خبري سي.اِن.بي.سي ( )؛CNBCشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Com ؛(
  ).CBC) و شبكه خبري سي.بي.سي (Council of Europe)؛ سايت شوراي اروپا (The Guardianروزنامه گاردين (

٢. Ken Roth 
٣. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. اخبار ديده4
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وص عدم ، در خص1397 آذرماه 16انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز جمعه  -2
مور گشت مرزي به برگزاري سومين جلسه دادگاه، محاكمه مأ نسبت هاي فدرالقدام دادستانا

 كي در آن سويكشتن نوجوان مكزي به اتهام، پس از تبرئه شدن وي براي دو نوبت، متحدهاياالت
  از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش  .حصار مرزي

ر مسئول به قتل رسيدن خوزه آنتونيو النا ، مأمو5متوقف شدن روند دادرسي لوني سوارتز الف)
  ميالدي؛ 2012، با شليك كردن به سمت وي در ماه اكتبر سال مكزيكيساله  16، نوجوان 6رودريگز

جاري  ل سالاشاره به تبرئه شدن اين مأمور مرزي از حكم قتل، از نوع درجه دوم، در ماه آوري ب)
  د؛وي در زمينه قتل غيرعم در مورد اتهاماته صفمنبست خوردن هيأت ميالدي و در عين حال به بن

ز اعياتي ائه دفاشاره به مورد محاكمه قرار دادن مجدد سوارتز به اتهام قتل عمد و غيرعمد و ارا ج)
خود  نسرديسوي وكيل وي، مبني بر اقدام اين مأمور گشت مرزي به شليك، به دليل از دست دادن خو

د به دفاع از خو از سوي خاك مكزيك و اقدام وي شدهپرتابهاي پس از قرار گرفتن در معرض سنگ
  بار مورد هدف قرار دادن اين نوجوان ؛ 16هاي گشت مرزي، با دست كم و اجرا نمودن سياست

ل، ر عين حار و داشاره به نادر بودن موارد مجرم شناخته شدن مأموران مرزي، به دليل استفاده از زو د)
و  ز آمريكاوي مرسرونده، با توجه به برانگيختن خشم افكار عمومي در هر دو تأكيد بر متفاوت بودن اين پ
  ه زور؛مينه توسل ببا مورد مداقه قرار گرفتن فزاينده مأموران در ز زمانهممكزيك و زمان وقوع آن، 

 سويبهخانواده رودريگز، مبني بر پرتاب نكردن سنگ از سوي فرزندشان  ياشاره به اظهارات اعضا ه)
با پرتاب سنگ از  زمانهموران مرزي و مورد هدف قرار گرفتن وي، در مسير رفتن به منزل خود، مأم

، همچنين مورد پرسش قرار دادن واكنش مقامات متحدهاياالتسوي افراد ديگر به سمت گشت مرزي 
  ؛7در صورت معكوس به وقوع پيوستن اين رويداد متحدهاياالت

                                                                                                                                                                                 
 https://www.hrw.org 
٥. Lonnie Swartz 
٦. Jose Antonio Elena Rodriguez 

  . گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:7
 https://www.aljazeera.com/news/2018/12/prosecutors‐drop‐case‐agent‐killed‐mexican‐teen‐

181207004516714.���� 
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، در خصوص 1397آذرماه  15شنبه بري الجزيره، در روز پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خ -3
 17، 2001سپتامبر  11رد متهمان حادثه ي عدالت در مواجراشده در زمينه ممانعت از تحقيقات انجام

 زندانيان استفاده و شكنجه قرار گرفتنسال پس از وقوع آن و وجود دعاوي متداوم در زمينه مورد سوء
  قابل توجه در اين گزارش عبارتند از:  ردموا .زندان گوانتانامو

تن در تن از زندانيان محكوم به مرگ، به اتهام دست داش 5برگزار نشدن جلسات محاكمه  الف)
ل از سا 17ها در زندان گوانتانامو، پس از گذشت سپتامبر و تداوم يافتن زمان حبس آن 11حمالت 

  وقوع اين حادثه؛

در رفتن ضايي، ازجمله هروندهاي ق يمدافع زندانيان از موانع پيش رو هاي وكالياشاره به نارضايتيب) 
ه و وجود ها به اطالعات محرمانزمان جلسات استماع پيش از محاكمه به بحث در زمينه ميزان دستيابي آن

 شده پس از اينهاي بازجويي انجامويژه، در مورد برنامهگيرانه در اين زمينه، بهمقررات نظارتي سخت
  ؛زندانيان منظور ممانعت به عمل آوردن از علني شدن اطالعات مربوط به اعمال شكنجه عليه اينت، بهحمال

ز ها جهت اطمينان اجانبه آناشاره به اظهارات مقامات وزارت دفاع در اين زمينه، مبني بر تالش همه ج)
ت عدالت و و به شمار آوردن رعايالزامات امنيت ملي  زمان با رعايتحداكثر ميزان شفافيت، همكردن فراهم 

  مثابه دليل نامحدود بودن زمان اين فرآيند قضايي؛هاي خودسرانه، بهجلاالانصاف و نه، تعيين ضرب
كارآمد «جمهوري آمريكا در اين خصوص، مبني بر خاطرنشان كردن اظهارات دانلد ترامپ، رئيس د)

زنداني كردن «، »جاري در زندان گوانتانامو دار و متداوم بودن روندادامه«، »بودن اعمال شكنجه
رغم صادر شدن ، به»آزاد نشدن زندانيان از اين ندامتگاه محرمانه«و » محكومان بيشتر در اين زندان

  9؛8جمهوريتن از آنان از سوي باراك اوباما، در زمان تصدي وي بر مسند رياست 5دستور آزادي 

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: .8

 https://www.aljazeera.com/blogs/americas/2018/11/trump‐cia‐future‐torture-181126115516181.���� 
  :هاي پيشينسوابق در گزارش .9
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و  9پست، در روزهاي جمعه زيره و روزنامه جروزلمانتشار گزارش از سوي شبكه خبري الج -4
، نويسنده، پژوهشگر و مفسر سياسي 10، در خصوص اخراج مارك َلمونت هيل1397آذرماه  12دوشنبه 

اي در دانشگاه ِتمپِل، در ايالت فلوريدا، از اين شبكه، به شبكه خبري سي.ان.ان و استاد مطالعات رسانه
 .رود اردن و نوار غزه ،كرانه باختريلل درباره حقوق مردم فلسطين، دليل سخنراني خود در سازمان م

  :باشدبه شرح زير مي گزارشمحورهاي مهم اين 

اي اين استاد دانشگاه و مفسر سياسي در سازمان ملل، به مناسبت روز دقيقه 20سخنراني  الف)
سازي پاك به اعمال خشونت والمللي همبستگي با مردم فلسطين، مبني بر متهم كردن رژيم اسرائيل بين

اي، اقدامي شهسياسي، اقدامي ريقومي و تأكيد بر لزوم فراتر رفتن از كالم و سخن و اتخاذ اقدامي 
 -» ا بحرتاز نهر «زاد آ، در راستاي برقرار كردن عدالت و برپايي فلسطيني المللياقدامي بين و محلي

  رود اردن تا درياي مديترانه؛

                                                                                                                                                                                 
امي گوانتانامو، نظزنداني در زندان  11، در خصوص نگاه داشتن 1397تيرماه  19شنبه ، در روز سهروزنامه اينديپندنتانتشار گزارش از سوي *

  :اي آمريكا، مبني برهاي منطقهها در دادگاهسال، براي بررسي پرونده آزادي آن 15تا مدت زمان 
اقدامات با  هاي آمريكا، به مدت نامعلوم و مغاير بودن اينترين زندانمحبوس نگاه داشتن اين زندانيان بدون تفهيم اتهام در يكي از بدنام الف)

  اعتبار شدن ادله حقوقي منتهي به حبس اين افراد، در طول زمان؛الملل، با توجه به بياالت متحده و حقوق بينقانون اساسي اي
اقدام وكالي مركز حقوق اساسي، مبني بر درخواست قرار احضار براي اين زندانيان از دادگاه منطقه واشنگتن دي.سي، در خصوص صدور  ب)

  ها؛كمه آنحكم براي آزادي اين افراد و يا محا
رد شدن درخواست وكالي برخي از اين زندانيان از مراجع قضايي براي فراهم آوردن امكان شنيدن مباحثات دادگاه از گوانتانامو به طور  ج)

آميز خاطرههاي كافي براي گوش فرا دادن به اين روندها به صورت جداگانه و مها و تلفنمستقيم براي اين افراد، به داليلي چون، نداشتن اتاق
  ار يكديگر براي مدت زمان طوالني؛بودن نگاه داشتن اين زندانيان در كن

هاي حقوق بشري، المللي و گروههاي بينها سازمانمورد محكوميت قرار دادن اين زندان و اقدامات مقامات آمريكا در اين خصوص توسط دولت د)
  هاي مختلف عليه زندانيان آن.ان حبس افراد و اعمال شكنجهاز زمان تأسيس آن تاكنون به دليل نامشخص بودن مدت زم

مندي از الزم به يادآوري است كه مقامات آمريكا با توجيه قرار نداشتن اين زندان در خاك آمريكا، زندانيان آن را حائز شرايط الزم براي بهره*
ي تالش خود را به كار بست تا اين زندان را تعطيل كند، اما به دليل تمام 2009دانند. باراك اباما در سال هاي قانون اساسي آمريكا نميحمايت

مواجه شدن با مشكالت قانوني و عدم حمايت كنگره موفق به اين كار نشد؛ اين در حالي است كه دانلد ترامپ فرمان اجرايي اباما در اين 
ل محبوس كردن افراد ديگر در آن نيز سخن گفت. گفتني است خصوص را لغو و دستور باز نگاه داشتن اين زندان صادر كرده و حتي از احتما

  تن بوده است. 40آمريكا، تعداد زندانيان اين زندان تا ماه مه سال جاري ميالدي كه مطابق آمارا ارائه شده از سوي وزارت دفاع 
١٠. Marc Lamont Hill 
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كوتاهي از  زمانمدتاي كوتاه از سوي اين شبكه خبري، پس از گذشت بيانيهاشاره به صدور  ب)
هاي و گروه 11ضد افترابا اوج گرفتن اعتراضات صورت گرفته از سوي كميته  زمانهمسخنراني هيل و 

فلسطين و  خودگردان، به دولت »از نهر تا بحر«ديگر، با تكيه بر ادعاي منتسب دانستن عبارت 
  نابودي رژيم اسرائيل؛ جهتاسم رمزي  مثابهبهبرشمردن آن، 

ر، هاي اجتماعي، مبني باي از سوي مفسر سياسي شبكه سي.ِان.اِن، در شبكهاشاره به انتشار دفاعيه ج)
مايت ح، درخواست نكردن وي براي نابودي اين رژيم، تأكيد بر يهودستيزيحمايت نكردن او از 

ي ت كردن ور حمايكرانه باختري و نوار غزه، همچنين تأكيد ب ،نمودن او از برقراري عدالت در اسرائيل
  ها و اقدامات رژيم اسرائيل؛از آزادي فلسطينيان و انتقاد نمودن وي از سياست

 ن طرفدارنگاران و فعاالاشاره به برشمردن اقدام اين شبكه خبري، از سوي سياستمداران، روزنامه د)
هاي ه گروهر برابر خواست و ارادهم كردن اين سازمان به كرنش دآور و متاقدامي شرم مثابهبهفلسطين، 

  گراي رژيم اسرائيل؛راست
آسيب  خود، به ركناناشاره به فراتر رفتن پيامدها و آثار اقدام سي.ان.ان از تنها، اخراج يكي از كا ه)

و  و اسرائيللسطين در زمينه مباحثه در خصوص اختالفات ف ويژهبهآزادي بيان،  حقبهوارد آوردن 
  ردم فلسطين؛ستفاده اين رژيم از ماآميز عليه سوءخاموش كردن صداهاي اعتراض

در سخنراني خود » از نهر تا بحر«گفتني است كه مارك لمونت هيل، سرانجام از به كاربردن عبارت  و)
  ؛12در سازمان ملل عذرخواهي كرد و هرگونه اقدام مبتني بر ضديهودگرايي را مردود شمرد

  

                                                            
١١. Anti‐Defamation League (ADL) 

  هاي:پست. قابل بازيابي در لينكروزنامه جروزلم هاي شبكه خبري الجزيره وگزارش .12
 https://www.aljazeera.com/news/2018/11/cnn‐fires‐contributor‐marc‐lamont‐hill‐criticising‐israel‐

181130061452765.���� 
https://www.jpost.com/International/Marc‐Lamont‐Hill‐ex‐CNN‐analyst‐apologizes‐for‐free‐Palestine‐

comment‐573385�������urce=newsletter&utm_campaign=20‐2-2018���������ent=marc‐lamont‐hill‐ex‐

cnn‐analyst‐apologizes‐for‐free‐palestine‐comment‐573385 
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وص منع ، در خص1397 آذرماه 8شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز پنج -5
باره مقاومت ميليون نفر) از مباحثه و صحبت كردن در 2تمامي كارمندان دولت فدرال آمريكا (حدود 

 انوني بودن اينرق، با توجه به غيمتحدهاياالتجمهوري هاي دانلد ترامپ، رئيسنمودن در برابر سياست
  اقدام، مبني بر:

، مسئول 13، توسط دفتر حقوقي ويژه1397 آذرماه 7العملي جديد، در روز چهارشنبه صدور دستور الف)
در محل  دارانهجانبقانون منع مشاركت كاركنان دولت فدرال در كارزارهاي سياسي  - » 14قانون هَچ«اجراي 

اظهارنظر كاركنان دولت، در خصوص  هرگونهبرشمردن مبني بر  - كار و يا هنگام تصدي سمتي رسمي
فعاليت سياسي  مثابهبههاي وي، جمهوري آمريكا و يا مقاومت ورزيدن در قبال سياستاستيضاح رئيس

  هايي، چون توبيخ رسمي و يا حتي اخراج؛غيرقانوني و مشمول قرار گرفتن در برابر مجازات
ات نتخابشدن پيشاپيش دانلد ترامپ براي شركت در ا توجيه نمودن اين اقدام بر اساس آماده ب)

چنيني بر  ميزان حمايت و يا مخالفت با و تأثيرگذاري منفي اظهارات اين 2020جمهوري رياست 
  كارزار انتخاباتي وي؛

نعت مكان مماليل اداشاره به ابراز نگراني برخي از كارشناسان حقوقي در زمينه اين دستورالعمل، به  ج)
پذير ه امكانوجه بتنجام مباحثات و گفتگوهاي روزمره ميان همكاران دوائر فدرال با يكديگر، با آن از ا

رغم حمايت كردن از وي در هاي دانلد ترامپ، بهبودن مخالفت بسياري از آن با برخي از سياست
  ؛2016انتخابات 

و  دارانهجانبفعاليت سياسي اشاره به فراتر رفتن حيطه اختيارات اين دستورالعمل از پرداختن به  د)
حزبي و ارتقا يافتن آن به محدود كردن آزادي بيان كاركنان دولت فدرال و منافات داشتن اين تفسير از 

  ؛15هاي حقوقيقانون هَچ با تحليل
  

                                                            
١٣. Office of Special Counsel 
١٤. Hatch Act 

  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك: .15
 https://www.nytimes.com/2018/11/29/us/politics/federal‐employees‐hatch‐act‐trump‐
impeachment.html 
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، در خصوص عدم 1397آذرماه  8شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -6
متحده، در راستاي فدرال و مقامات ايالتي و محلي اياالت و الزم توسط دولت انجام اقدامات كافي

ر ميان سرطان رحم د -ابل پيشگيري قعمدتًا  –ناشي از شيوع بيماري  ممانعت به عمل آوردن از مرگ
  ز:نكات مهم اين گزارش عبارتند ا .پوستويژه زنان سياهنفر در سال)، به 4200زنان آمريكايي (حدود 

بان حقوق بشر، مبني بر مستندسازي ناكامي از سوي ديده ايصفحه 103گزارشي انتشار  لف)ا
ه تأمين سالمت زنان، در ايالت آالباما، با توجه به باالتر ها و اقدامات فدرال و ايالتي در زمينسياست

 -  16ويژه در منطقه بَلك ِبلتبودن آمار مرگ ناشي از سرطان رحم در ميان زنان ساكن اين ايالت، به
  پوست و محروم از امكانات پزشكي و درماني كافي؛اي عمدتاً روستايي، فقيرنشين، سياهمنطقه

ت، ايال از سوي اين نهاد حقوق بشري با بيش از يكصد زن ساكن اين اشاره به انجام مصاحبه ب)
بر اندركار در اين حوزه، از نوامگان خدمات درماني و ديگر افراد دستمتخصصان و پزشكان، ارائه دهند

پوست در قياس هايي چون، دو برابر بودن آمار مرگ زنان سياه، و دستيابي به يافته2018تا آوريل  2017
گ ه نسبت مركآمده از ايالت آالباما حاكي از آن است ن سفيد پوست از اين بيماري: آمار به دستبا زنا

  است؛ دوبرابر ا زنان سفيدپوست،بپوست در قياس ناشي از سرطان رحم، براي زنان سياه
ست، با پوترين عامل مؤثر در افزايش يافتن اين آمار در ميان زنان سياهعنوان مهماشاره به فقر، به ج)

ن، ها به خدمات درماني و پزشكي، همچنين عوامل مهم ديگري چوتوجه به محدود بودن دسترسي آن
الت تگزاس، ايالت در كنار اياين هاي كمك درماني، با توجه به برخوردار بودن ها از بيمهآن يتمحروم
ن سترسي شهروندان زن ساكن دود بودهاي درماني، محدترين شرايط الزم براي استفاده از بيمهاز پايين
ه ويژه در منطقهبه اطالعات پزشكي و بهداشتي الزم، عدم برخورداري نظام آموزشي اين ايالت، ب ايالت

أثير تآموزان، در اين زمينه و هاي مهم به دانشبلَك بِلت، از منابع مالي كافي براي ارائه دادن آموزش
ن آن به رونداوق بشر بر كاستن از ميزان اعتماد شهتاريخ اين منطقه در زمينه نژادپرستي و نقض حق

  جامعه پزشكي؛
                                                            

١٦. Black Belt 
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تأكيد بر برخورداري نهادهاي ايالتي و فدرال از ابزار و امكانات الزم براي رفع اين معضل مهم، در  د)
  ؛17عنوان يك اولويتصورت به شمار آوردن آن، به

  
قدام ا، در خصوص 1397 آذرماه 5 بهالملل، در روز دوشنانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -7

نكات  .هاي منافي قانونت، با اتخاذ سياسجويانپناهافكندن زندگي  به مخاطره متحدهاياالتدولت 
  :مطرح شده اين گزارش عبارتند از

كشور  دن بهبازگردانده ش .مواجهه هزاران پناهجوي سرگردان در مكزيك با مخاطراتي چون، اخراج الف)
هاي غيرقانوني مرزي از سوي هاي جدي، به دليل اعمال سياسترو شدن با تهديدين رو، روبهمبدأ و از ا

  المللي حقوق بشري؛هاي حاصل از مأموريت تحقيقاتي اين نهاد بين، بر اساس يافتهمتحدهاياالت
 گيري توافق ميانهاي حاصل از شكلاشاره به رو به وخامت نهادن شرايط، با توجه به گزارش ب)

ه هاي مربوط بمان انجام بررسيزدر مكزيك، تا  جويانپناهو مكزيك، مبني بر باقي ماندن اين  متحدهاياالت
  شور؛ها براي ورود قانوني به خاك اين كبراي دريافت پناهندگي و اجازه يافتن آن هايشاندرخواست

 جويانپناههاي مهاجران و وانالملل بر روي نحوه برخورد با كاراشاره به تحقيقات سازمان عفو بين ج)
(شهر  19تيوآنا)، مكزيكو سيتي (پايتخت مكزيك) و (ايالت جنوبي مكزيك 18در گواتماال، چياپاس

هاي به دولت توصيه 26هاي اكتبر و نوامبر سال جاري ميالدي و ارائه مرزي مكزيك) در ماه
ها در و مكزيك و همچنين مقامات كشورهاي مبدأ يا كشورهاي محل عبور كاروان متحدهاياالت

هاي حقوق بشري و آمريكاي مركزي، مبني بر لزوم حصول اطمينان از به عمل آمدن حمايت
ا، همچنين آمريك سويبههاي بشردوستانه از تمامي متقاضيان پناهندگي و يا در مسير حركت پشتيباني

  ؛20المللي، در زمينه استفاده از زوردرخواست از مقامات اين كشورها براي محترم شمردن موازين بين

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

 https://www.hrw.org/news/2018/11/29/us‐cervical‐cancer‐deaths‐black‐women 
١٨. Chiapas 
١٩. Tijuana 

روز در  دانلد ترامپ، جمعي تعداد زيادي از مهاجران مناطق آمريكاي مركزي به سمت اياالت متحده،پس از حركت دستهگفتني است كه  .20
اجازه  ،در مرزهاي اين كشور عبور نكرده باشندهاي قانوني گذرگاهدر فرماني اجرايي اعالم كرد كه چنانچه مهاجران از  ،1397آبان ماه  18جمعه 
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 براي وهاي موقت برپا شده در مجموعه ورزشي تياشاره به وجود معضالت متعدد در پناهگاه د)
هاي تنفسي، بيماريهاي بهداشتي كافي، شيوع فقدان مواد غذايي، آب و سرويس ازجمله، جويانپناه

ز هاي آمريكا و مكزيك ا، با توجه به درخواست غيرقانوني دولتجويانپناهمعطل و مستأصل شدن 
رسمي در اين سوي مرز، به جاي فراهم هاي انتظار نيمهها براي ثبت نمودن نامشان در فهرستآن

 ر سر مرزها،بدگي خود جهت ارائه مستقيم درخواست پناهن جويانپناهآوردن امكانات الزم براي 
رصت فتن فمحروم شدن متقاضيان فاقد مدارك شناسايي و هويت از پيوستن به اين فهرست، از دست ر

ز اعالم ودشان در روبراي ارائه درخواست پناهندگي، شايد براي هميشه، در صورت حاضر نب جويانپناه
از سوي اداره گمرك  جوييپناههاي هررسي پروندبها و كند بودن روند شماره اختصاص داده شده به آن

  پرونده در روز؛ 70تا  30 – متحدهاياالتو حفاظت مرزي 
، جويانپناه وقبه حقالملل از مقامات دولت آمريكا براي احترام گذاردن اشاره به درخواست سازمان عفو بين ه)

در اين خصوص،  متحدهاياالتگره نها و لزوم مداخله كفواصل ورودي به گذرگاه هاي مرزي و ياچه در گذرگاه
 ر اِعمالبمتحده، مبني با توجه به صدور حكم مشترك از سوي وزارت دادگستري و وزارت امنيت داخلي اياالت

ها و دگي به آنهايي در قبال ورود مهاجران غيرقانوني از مرزهاي جنوبي آمريكا، ازجمله اعطاي پناهنمحدوديت
  جويان با خطر اخراج از سوي مقامات مكزيك؛اهه اين پنههمچنين به دليل مواج

دن و الملل از مقامات دولت مكزيك براي اطمينان حاصل كراشاره به درخواست سازمان عفو بين و)
المللي و هاي بينرداري از حمايتواجد شرايطِ برخو جويانپناهگري مهاجران و تسريع روند غربال

ممانعت به عمل  منظوربهار، در فهرست انتظ شدهنامثبتافراد فراهم آوردن اسناد و مدارك الزم براي 
  به كشورشان؛ جويانپناهشدن اين  آوردن از اخراج و بازگردانده

الملل از مقامات كشورهاي مبدأ براي پرداختن به عوامل و علل اشاره به درخواست سازمان عفو بين ز)
ود و مقامات كشورهاي مياني و مقصد، براي گريزان شدن شهروندان اين كشورها از وطن و خانه خ

                                                                                                                                                                                 
 28، با صدور حكمي، در روز دوشنبه سانفرانسيسكو در قاضي فدرالاين در حالي است كه يك  .شودائه درخواست پناهندگي به آنان داده نميار

  د.از دولت خواست تا از ارائه درخواست پناهندگي مهاجران ممانعت به عمل نياور، 1397آبان ماه 
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ها، احترام هاي بشردوستانه به آنها، ارائه نمودن كمكاطمينان حاصل كردن از سالمت و امنيت كاروان
و ممانعت به عمل آوردن از وقوع موارد نقض حقوق بشر و انجام دادن تحقيقات  به حقوقشانگذاردن 

  ؛21استفادهسوء هرگونهالزم در صورت به وقوع پيوستن 
آذرماه  7گفتني است كه به گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز چهارشنبه  ح)

هاي گواتماال، هندوراس، هايي به دولت، گروهي از كارشناسان مستقل سازمان ملل نيز با ارسال نامه1397
جويان، هاي مهاجران و پناهاروانمتحده، ضمن ابراز نگراني در خصوص سرنوشت كمكزيك و اياالت

ها از سوي تمامي اين كشورها شدند. كارشناسان اين نهاد خواستار محترم شمرده شدن حقوق انساني آن
هراسانه و اقدامات مقامات آمريكا، مبتني بر هاي نژادپرستانه و بيگانهالمللي همچنين، در مورد گفتمانبين

مساوات و برابري و مبارزه با تبعيض ابراز نگراني نمودند؛ چراكه اين المللي، نقض موازين حقوق بشر بين
هراسي دامن زده و موجب پديد آمدن ها به فضاي عدم تحمل، انزجار نژادي و بيگانهاقدامات و گفتمان

  .22شودآميز ميمحيطي مملو از احساسات متخاصمانه و خشونت
  

  كانادا*

 در روز جمعه .بي.سي، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس،انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي -1
شرقي آالسكا، جهت قبيله بومي ساكن جنوب  15، در خصوص تهيه طومار توسط 1397آذرماه  16

در  الزم درخواست نمودن از نهادي حقوق بشري در راستاي ترغيب دولت كانادا به انجام اقدامات
  ز:مهم اين گزارش عبارتند ا اقدامات .كلمبيا معدن واقع شده در ايالت بريتيش 6زمينه 

                                                            
  در لينك:بازيابي الملل. قابلگزارش سازمان عفو بين .21

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/americas‐us‐government‐endangers‐asylum‐

seekers‐with‐unlawful‐policies/ 
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: .22

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23941&LangID=E 



  13)                                                           17آمريكا، كانادا، فرانسه و انگليس ( يبشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

، در روز 23شرق آالسكا اي توسط كميسيون فرامرزي بوميان جنوبصفحه 215تهيه طومار  الف)
، واقع در واشنگتن دي.سي.، 24آمريكايي حقوق بشر، خطاب به كميسيون بين1397آذرماه  14چهارشنبه 

منبع اصلي  –مورد تهديد قرار گرفتن حيات آبزيان آن هاي اين منطقه و مبني بر آلوده شدن رودخانه
توسط معادن اين ناحيه و درخواست نمودن از اين نهاد حقوق بشري براي  - امرار معاش بوميان 

  حمايت به عمل آوردن از طومار مزبور؛
ر بتأكيد مثابه نقض حقوق بوميان منطقه و هاي آالسكا، بهبرشمردن عدم ممانعت از آلوده شدن رودخانه ب)

ها، به ت آنرضاي عدم انجام مشاوره در اين زمينه، از سوي مقامات دولت كانادا با قبايل بومي و يا كسب
  هنگام صدور مجوز براي انجام فرآيندهاي مورد نظر بر روي معادن اين منطقه؛

له، بازديد كنندگان اين طومار از كميسيون حقوق بشر، ازجمهاي تهيهترين درخواستاشاره به مهم ج)
منظور انجام دادن تحقيقات الزم و تأييد كردن تهديدها، برگزاري جلسه اين سازمان از معادن، به

شدن در اين طومار و تهيه گزارش، در زمينه ارائه استماع، باهدف مورد بررسي قرار دادن دعاوي مطرح
بير ايمني و حفاظتي مكفي و ي تدااجراكردن حقايق و قوانين مربوط به عدم التزام دولت كانادا به 

همچنين تأكيد بر هدف نهايي طومار مزبور، مبني بر اطمينان يافتن بوميان منطقه از مورد نقض واقع 
  26؛25شان، در زمينه امنيت غذايي و موجوديت فرهنگينشدن حقوق

                                                            
٢٣. The Southeast Alaska Indigenous Transboundary Commission 
٢٤. Inter‐American Commission on Human Rights 

  گزارش شبكه خبري سي.بي.سي، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .25
https://www.cbc.ca/news/canada/british‐columbia/alaska‐native‐tribes‐seek‐help‐from‐human‐rights‐
commission‐1.4937942 

  هاي پيشين:تحول مشابه در گزارش .26
كينا، نهاد كانادا از كترين مكهاي حقوق بشري مردم)، در خصوص درخواست سازمانChange.org( كمپين تغيير انتشار گزارش از سوي*

ابرپروژه غيرقانوني و  يها از اجرا، مبني بر لزوم عدم حمايت آن1397خرداد ماه  7وزير محيط زيست دولت جاستين ترودو، در روز دوشنبه 
جيوه، با هاي جاري از اين آبشار به سم متيلو از اين رو، آغشته نكردن رود موسكراتميليارد دالري سدسازي بر روي آبشار  9,2غيراخالقي 

آور ميناماتا در مورد جيوه، توجه به استفاده ساكنان بومي و غيربومي اين منطقه از آب اين رودها و همچنين با توجه به امضاء كنوانسيون الزام
ها: گفتني زيست و سالمت انسانفرستي جيوه و از اين رو، حمايت از محيطاهش ميزان برونماه پيش، مبني بر ك 14توسط دولت كانادا، حدود 

درصد  90كشي فرهنگي ساكنان اين منطقه به شمار آيد، كه تواند به مثابه نسلاست كه بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد ساخت اين سد مي
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صوص خ، در 1397 آذرماه 15شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.اِن.بي.سي، در روز پنج -2
هر يكي از مديران ارشد شركت فناوري هوآوِي، در ش يدستگيردر خصوص اقدام دولت كانادا 

نكات قابل ذكر در اين گزارش  .1397 آذرماه 10هاي ايران، در روز شنبه ونكوور، به اتهام نقض تحريم
  عبارتند از: 

ت أهي ءاز اعضا، 27وانژو مِنگ از دولت كانادا، براي دستگير كردن متحدهاياالتدرخواست مقامات  الف)
  تجهيزات شبكه مخابراتي؛دهنده ارائهالملليِ بيناين شركت  گذاربنيانهوآوي و دختر مديره شركت 

ه به ايران، هاي آمريكا علياشاره به متهم شدن اين فرد از سوي مقامات قضايي نيويورك به نقض تحريم ب)
ن وي رار گرفتقو تحت پيگرد  كشورهااز ران و برخي ديگر انتقال محصوالت فناوري آمريكايي به ايدليل 

  ؛1397 آذرماه 16ه ، با توجه به برگزاري جلسه دادگاه او در روز جمعمتحدهاياالتبراي استرداد به 
، مبني بر محكوم كردن اين اقدام و درخواست سفارت چين در كانادااشاره به صدور بيانيه از سوي  ج)

اقدام متناقض با  هرگونهنگ اين شهروند چيني، با توجه به عدم ارتكاب وي به دربراي آزاد نمودن بي
به زننده گونه اقدامات آسيبقوانين آمريكا يا كانادا، همچنين تأكيد بر مخالفت شديد دولت چين با اين

سفير كانادا در  ،وزارت خارجه چينانساني و اعالم نمودن مراتب اعتراض خود: گفتني است كه  حقوق
  29؛28ه استپكن را در ارتباط با بازداشت مدير ارشد شركت هواوي فراخواند

، در خصوص صدور 1397 آذرماه 11انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز يكشنبه  - 3
و  31سيار منطقه ميدفيلد –ساخته هاي پيشبراي ساكنان خانه 30حكم تخليه از سوي شهرداري شهر كَلگِري

  محورهاي مهم اين گزارش عبارتند از: .ز شهروندان اين منطقه جهت مقابله با اين حكمتالش برخي ا

                                                                                                                                                                                 
بوده، مضاف بر اينكه در  م به مثابه نقض اعالميه سازمان ملل در زمينه حقوق مردم بوميها از جمعيت بومي كانادا هستند، همچنين اين اقداآن

  افتد.صورت شكسته شدن آن جان هزاران نفر به خطر مي
٢٧. Meng Wanzhou 

  گزارش شبكه خبري سي.اِن.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: .28
 https://www.cnbc.com/2018/12/05/canada‐reportedly‐arrests‐huawei‐cfo‐facing‐us‐extradition‐for‐
violating‐iran‐sanctions.html 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: .29
 https://www.bbc.com/news/business‐46465768 
٣٠. Calgary 
٣١. Midfield 
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ترين ازدحامهكتاري واقع شده در يكي از پر 17منطقه  –سكني گزيدن شهروندان در اين منطقه  الف)
به مدت بيش از  -شهريشهري و درونهاي بينراهترين بزرگنواحي شهر كَلگِري و محل تالقي اصلي

  سال و تبديل آن با گذشت زمان به شهرستاني كوچك در شهري بزرگ؛ 40
 30منطقه از  ، مبني بر بسته شدن اين2014اشاره به صدور حكم تخليه براي ساكنان اين شهرك در سال  ب)

  ؛بر بودن مراحل بازسازي و نوسازي آنهاي آن و هزينه، به دليل فرسوده و ناايمن بودن زيرساخت2017سپتامبر 
ه باال وجه بتاشاره به مورد قبول واقع نشدن اين توجيهات و داليل براي ساكنان اين شهرك، با  ج)

 هگستردها به برنامه ها دالر و آگاه بودن آنشهرك مزبور، تا ميليون اطرافرفتن بهاي زمين در نواحي 
  پيشاپيش مصوب شهرداري، براي بازسازي اين منطقه؛

ساكنان سالمند و مستمند اين شهرك به مقابله كردن با اين حكم، به كمك  اشاره به تصميم يكي از د)
هزار دالر از  10هاي محلي و حمايت همشهريان خود، با توجه به پرداخت تنها مطبوعات و رسانه

بهاي يك خانه سوي شهرداري به اين شهروندان و ناكافي بودن آشكار اين مبلغ، حتي براي تأمين پيش
هاي سيار، به دليل فرسوده جا كردن اين خانهناپذير بودن جابهكَلگِري، همچنين امكاندر شهري، چون 
  32.33هاو قديمي بودن آن

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: .32

 https://www.aljazeera.com/programmes/witness/2018/11/eviction‐notice‐canadians‐fighting‐save‐
homes‐181127152915545.html 

  هاي پيشين: تحول مشابه در گزارش .33
قيرنشين ف، در خصوص اخراج گروهيِ ساكنان منطقه 1397شنبه اول شهريور ماه ، در روز پنجشبكه خبري الجزيرهانتشار گزارش از سوي *

  :اِرون گيت، در اُتاوا و تعهدات حقوق بشري دولت كانادا، مبني بر
ها ادهه اين خانوي حكم بقع شده در منطقه ارون گيت (يكصد خانواده)، اعالم رسمگرفتن حكم تخلية گروهي براي تمامي ساكنان منازل وا الف)

هاي ، توسط يك از بزرگترين شركت2018هاي خود تا پايان سپتامبر ها براي تخليه خانهدر ماه مه سال جاري ميالدي و فرصت دادن به آن
مقررات  جاري استاني و د ساخت و ساز در اين منطقه، با تكيه بر قوانينخانه و آغاز نمودن پروژه جدي 150امالك اتاوا، جهت تخريب كردن 

  مالك و مستأجر؛ 
رخواست دبشري:  اشاره به مورد آزمون قرار گرفتن تعهد دولت كانادا در خصوص انگاشتن حق مسكن، به عنوان يكي از مضامين حقوق ب)

مناسب  هاي داراي بهايسكنال صاحبان امالك و فراهم آوردن امكان دسترسي به مشهروندان اين منطقه از دولت كانادا براي اعمال قانون در قب
  درآمد، پناهنده يا مهاجر؛هاي كمبراي خانواده



  16                                                                                                                                               73گزارش راهبردي 

 

  انگليس*

خصوص لزوم  ، در1397آذرماه  14انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -1
ارش ين گزموارد مهم الستان، پايان بخشيدن به روند زنداني كردن نامحدود، در نظام مهاجرت انگ

   عبارت است از:

، وزير مهاجرت بريتانيا، در مقابل كميته مشترك حقوق بشِر پارلمان 34اظهارات كروالين نوكس الف)
هاي وي در اين زمينه، باهدف درك چگونگي دستيابي به نظامي عادالنه اين كشور، در خصوص تالش
  هاي مهاجرتي انگليس؛مان با پايبندي به سياستزجويان، همبراي بازداشت مهاجران و پناه

ها از كشور، همراه با هزار مهاجر تا زمان اخراج شدن آن 25اشاره به زنداني شدن ساالنه بيش از  ب)
ار رد انتقاد قرميليون پوند هزينه براي دولت انگليس، همچنين اشاره به مو 108به بار آمدن ساالنه 

  هاي پارلماني و سازمان ملل؛هاي عالي، مقامات محلي، كميتهدادگاهگرفتن اين روند از سوي قضات 
ها، ن آنج نشداشاره به بازگشتن بيش از نيمي از اين زندانيان به درون جامعه انگلستان و اخرا ج)

شدنشان: ندانيشكايت به عمل آوردن از ز وهمچنين اتخاذ اقدامات حقوقي از سوي برخي از اين افراد 
ناگزير به  ،2017 – 2018ين گزارش ساالنه وزارت كشور، دولت بريتانيا، در سال مالي بر اساس آخر
طور غيرقانوني بازداشت و زنداني نفر از افرادي شده است كه به 118ميليون پوند به  3پرداخت مبلغ 

  بودند؛ شده

                                                                                                                                                                                 
وق بشر قوانين حق زبور ازماشاره به اظهارات گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه مسكن مناسب در اتاوا، مبني بر لزوم پيروي كردن شركت  ج)
  از جمله مورد مشورت قرار دادن جامعه ساكن در اين منطقه؛ المللي،بين

اي، با عنوان راهبرد ملي مسكن، در پاييز سال جاري ميالدي (نخستين اليحه ارائه شده در اين د) اشاره به قصد دولت كانادا براي ارائه اليحه
پرداخت توسط اقشار هايي با بهاي مناسب و قابلشور به خانهزمينه در اين كشور)، با هدف حصول اطمينان از دسترسي يافتن شهروندان اين ك

  محروم جامعه و اتخاذ رويكرد بشردوستانه در قبال اين امر؛
وارد با اعمال تبعيض در زمينه اجاره مسكن: پيشاپيش مجرم و تبهكار شمرده شدن پوست و مهاجران تازهاشاره به مواجه شدن شهروندان سياه ه)

ها در زمينه تعميرات هاي آنها از تعداد زياد فرزندانشان، همچنين ناديده گرفته شدن درخواستصاحبان امالك و نگراني آنسياهپوستان توسط 
  جاره دادن مسكن به اين شهروندان؛الزم و مواردي از اين قبيل، حتي پس از موافقت با ا

  از اين پرونده براي به كرسي نشاندن اليحه خود در زمينه حق مسكن. گيري دولت كاناداتأكيد گزارشگر ويژه سازمان ملل بر ضرورت بهره ز)
  هاي پيشين: تحول مرتبط در گزارش

٣٤. Caroline Nokes 
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ز كشور، تا اج امركز اخر 7زنداني محبوس شده در  200اشاره به انجام پژوهش در مورد قريب به  د)
ن و از اي» كبزرگساالن خطرنا«ها ذيل مقوله پايان ماه اوت سال جاري ميالدي، مبني بر قرار گرفتن آن

هاي وزارت كشور در مورد شرايط زنداني كردن اين افراد، همچنين رو نقض شدن دستورالعمل
از اين  درصد 84دم اطالع سوم از آنان، از فرزندان وابسته به خود در بريتانيا و عبرخورداري يك

  صورت نامحدود؛شان بهزندانيان از زمان اخراج خود از كشور و در نتيجه زنداني شدن
شان به مدت ناشاره به عدم ارتكاب نزديك به نيمي از اين افراد، به جرم و در عوض، زنداني شد ه)
سال يا بيشتر و برخي نيز به  5 ها در بريتانيا به مدتاه، همچنين سكونت اكثريت آنم 4طور متوسط به

  سال؛ 20مدت بيش از 
اشاره به طرح پيشنهادي يكي از نمايندگان حزب كارگر در پارلمان بريتانيا، مبني بر اعمال  و)

هاي مهاجران و مورد حمايت قرار گرفتن آن از سوي روز، براي حبس 28محدوديت زماني، به مدت 
  ؛35نمايندگان احزاب ديگر

  

، در خصوص 1397آذرماه  13شنبه گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سهانتشار  -2
نهاد مستقر در انگليس)، به انجام تحقيقات در (سازمان مردم 36اقدام كميسيون برابري و حقوق بشر

ل و هاي بريتانيا، با توجه به افزايش ميزان اين معضهاي نژادپرستانه در دانشگاهزمينه وقوع آزار و اذيت
   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش ها، تأثيرگذاري آن بر دانشجويان و كاركنان دانشگاه

زايا مهاي نژادي، از تر دستيابي دانشجويان متعلق به اقليتوجود رابطه احتمالي ميان ميزان پايين الف)
  التي؛رغم باالتر بودن ميزان ورودشان به سطوح عالي تحصيو امكانات دانشگاهي، به

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .35

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2018/dec/05/immigration‐minister‐caroline‐nokes‐listens‐to‐
calls‐to‐end‐indefinite‐detention 
٣٦. Equality and Human Rights Commission (EHRC) 
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ها، آموزان و كاركنان دانشگاهشده از سوي اين نهاد حقوق بشري براي دانشاشاره به فرصت تعيين ب)
  ماه فوريه سال آتي ميالدي؛ 15جهت ارسال شواهد و مدارك خود تا 

هاي كشور هاي نژادپرستانه، در دانشگاهاشاره به برخي از تحوالت به وقوع پيوسته حاكي از گرايش ج)
آميز در مورد هاي گروهي: اظهارنظرهاي طنزها به مطبوعات و رسانهو راه يافتن اخبار آن 2018ل در سا

ها و سخنان نارواي نژادپرستانه درباره ديگر دانشجويان، در يكي از آزار جنسي، به همراه تهمت
 شجويان، در گروهستيزانه يكي از دانهاي نژادپرستانه و زن، پيام37اپ دانشگاه اكسيترهاي واتسگروه
همچنين جريمه شدن   - وي از دانشگاه شددائمي كه منجر به اخراج  - 38بوك دانشگاه وارويكفيس

  پوستان و، به دليل انزجار پراكني عليه سياه39ساله، در دانشگاه ناتينگهام ترنت 19نقدي يك دانشجوي 
پذيرش، انزجارآميز و غيرقابلاشاره به اظهارات رئيس كميسيون برابري و حقوق بشر، مبني بر  د)

بار آن افكنانه بودن وقوع هرگونه آزار و اذيت نژادپرستانه در سطح جامعه و تأثير مخرب و زيانتفرقه
   41؛40بر پيشرفت و تحصيل دانشجويان

                                                            
٣٧. University of Exeter 
٣٨. University of Warwick 
٣٩. Nottingham Trent University 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: .40
 https://www.bbc.com/news/newsbeat‐46432710 

  هاي پيشين:تحول مشابه در گزارش .41
يكردهاي بات و رو، در خصوص وجود تعص1397مهر ماه  19شنبه ، در روز پنجكميسيون برابري و حقوق بشر انگليسانتشار گزارش از سوي *

ر دچهارم از مردم اين كشور به ضرورت وجود برابري و مساوات رغم اعتقاد سهمنفي پنهان در ميان مردم انگليس در قبال هموطنان خود، به
  :جامعه، مبني بر

وندان بريتانيايي با ز شهردرصد ا 42انجام نظرسنجي پژوهشي گسترده توسط كميسيون برابري و حقوق بشر انگليس، مبني بر مواجه شدن  الف)
هاي مهاجر هاي برابر براي گروهرو شدن روند فراهم آوردن فرصتماه گذشته، همچنين با مقاومت روبه 12انديشي در مواردي از تعصب و جزم

  و مسلمان، از سوي مردم اين كشور؛
ها، ل كوليتعداد بيشتري از مردم اين كشور، در قباحساسات منفي آشكار از سوي هاي اين پژوهش، مبني بر ابراز ااشاره به يافته ب)

بال قدرصد)، در قياس با بروز اينگونه احساسات در  16درصد) و افراد تراجنسيتي ( 22درصد)، مسلمانان ( 44ها (تبارها و چادرنشينروماني
  درصد)؛ 3ي (و افراد مبتال به ناتواني فيزيكدرصد)  4سال ( 70درصد)، افراد سالمند و بزرگسال باالي  9گراها (گراها و دوجنسهمجنس

دي يا بسيار جدي بودن جدرصد از مردم انگليس به  70اشاره به تفاوت ميزان جديت اين موضوعات از نگاه مردم، به عنوان مثال، اعتقاد  ج)
تري از موارد ظريف اشاره به وجود درصد، همچنين 44تنها  –ابراز تعصب در قبال مباحث نژادي، در قياس با مباحث مربوط به سن افراد 

نها تداوري كردن، به طور مثال، برشمردن افراد مبتال به ناتواني جسمي از سوي انديشي در جامعه بريتانيا، همچون ترحم و پيشتعصب و جزم
  وزي؛ها با ترحم و دلسدرصد ديگر به آن 34درصد از مردم، به مثابه افراد توانا و نگريستن  25
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 ، در1397آذرماه  8شنبه انتشار گزارش از سوي سايت تحليلي ميدل ايست آي، در روز پنج -3
قات تحقي ن بريتانيا به محكوم كردن دولت اين كشور، به پنهان نمودن نتايجخصوص اقدام پارلما

امبر سال سپت 11ه مظنونان حادثه نقش نهادها و مقامات انگليس، در شكنج يشده در زمينه ايفاانجام
   نكات قابل ذكر در اين گزارش عبارتند از:، 2001

شده در جامايي پرونده تحقيقات قضايي اندرخواست نمايندگان پارلمان بريتانيا براي بازگش الف)
 11استفاده از حقوق بشر، پس از حادثه خصوص دست داشتن اين كشور در موارد نقض و سوء

 ز واكنشيابرا سپتامبر و متهم كردن دولت انگليس به طفره رفتن از پاسخگويي و تنها بسنده كردن به
اف از نه نقش اين كشور در گرفتن اعتردر قبال تحقيقات چندساله و موشكافا» حاكي از تأسف«

  ها؛زندانيان اين حادثه و سوءرفتار با آن
نهاد مسئول نظارت بر اين پرونده  -  42اشاره به اظهارات مقامات كميته اطالعات و امنيت پارلمان ب)
أمين مالي، مبني بر، در اختيار داشتن مستنداتي مبتني بر، اقدام دولت بريتانيا و نهادهاي امنيتي آن به ت –

هاي الزم گيري و طراحي پرسشعمليات اعتراف 50ريزي و يا پيشنهاددهي در خصوص بيش از برنامه
  آور؛موقعيت شكنجه 400جهت مورد بازخواست قرار دادن زندانيان قرار داده شده در معرض بيش از 

                                                                                                                                                                                 
مات الزم جهت فراهم آوردن درصد) به انجام نشدن اقدا 63به بخش ديگري از نتايج اين تحقيق، مبني بر اعتقاد دوسوم مردم انگليس ( اشاره د)

چهارم ديگر از شهروندان اين كشور در هاي ذهني و در عوض ابراز ناراحتي يكها و ناتواناييهاي برابر براي افراد مبتال به بيماريفرصت
  درصد)؛ 29درصد) و يا به عنوان، عضوي از خانواده ( 25هاي ذهني (ردار بودن از رئيسي مبتال به بيماريخصوص برخو

  :هاي اين نظرسنجي مبني براشاره به ديگر يافته ه)
درصد)  37(هاي برابر براي مهاجران سوم از مردم انگليس در خصوص انجام اقدامات بيش از اندازه، جهت فراهم آوردن فرصتاحساس يك - 

  و مسلمانان؛
درصد) يا  19ها در خصوص زندگي كردن فردي مهاجر (دهندگان به اين نظرسنجي، مبني بر احساس ناخوشايند آنپنجم پاسخاظهارات يك -

  اي تراجنسيتي؛خورداري از همسايهها در مورد بردرصد از آن 14ها و حدود درصد) در همسايگي آن 18مسلمان (
انديشانه نژاد پوست با تجارب جزمدرصد از افراد سياه 64پايه،  –درصد از مسلمانان مورد پرسش قرار گرفته با تعصبات دين  70مواجه شدن  -
گرا با گرا و دوجنسدرصد از افراد همجنس 46رو شدن هاي ذهني با تعصبات اين عرصه و روبهدرصد از افراد مبتال به ناتواني 61پايه،  –

  ر سال گذشته؛جنسي، دهاي انديشيجزم
سال، به ترتيب به  55ا باالتر از يساله و  54تا  35سال با موارد بيشتري از تعصبات سني، در قياس با افراد  35اشاره به مواجه شدن افراد زير  و)

  درصد. 22درصد و  20درصد،  39ميزان 
٤٢. Parliament's Intelligence and Security Committee (ISC) 
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نمودن  قات مزبور، اقدامهاي خود به تحقيمتهم شدن دولت انگليس به رفع و رجوع كردن پاسخ همچنين ج)
وجهات مركز بودن تبا روز مت زمانهمو غيرعلني اين گزارش، در هفته گذشته و  سروصداآن به انتشار بي 

و حتي  برگزيتتحوالت مربوط به، طرح جديد دولت در خصوص  هاي گروهي برمداران و رسانهسياست
  ؛بودن اقدامات مورد انتقاد كميته اطالعات و امنيت» خطاكارانه«حاضر نشدن آن به تصديق 

در مجلس  قطارانشانهمتمامي نمايندگان پارلمان و يا  -كميته مزبور  ياشاره به شاكي بودن اعضا د)
امكان الزم براي  به دليل ناگزير شدنشان به خاتمه دادن پيش از موعد تحقيقات، فراهم نشدن –اعيان 

هاي مورد مصاحبه و پرسش قرار دادن تمامي وزراي مسئول در اين پرونده، ارائه كردن درخواست
گيري مكرر براي انجام مجدد تحقيقات قضايي در اين زمينه و عدم اقدام دولت به اعالم نمودن تصميم

  ؛43خود در اين خصوص
  
متناع متقاضيان ا، در خصوص 1397آذرماه  7ز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در رو - 4

ها شتن آنها و هراس داجويي در انگلستان، از مراجعه به مراكز درماني و پزشكي، به دليل باال بودن هزينهپناه
  : تند ازنكات مهم مطروحه در اين گزارش عبار. از انتقال يافتن نام و مشخصاتشان به وزارت كشور

نهاد مستقر در انگليس) در (سازمان مردم 44زارش از سوي كميسيون برابري و حقوق بشرانتشار گ الف)
هاي درماني در سال گذشته، بر مأيوس و هزينه هاي دولت در رابطه با، باال بردنخصوص تأثير سياست
حتي در جويان، از مراجعه به مراكز درماني نظام سالمت ملي بريتانيا، ويژه پناهدلسرد كردن مردم، به

  اضافي از بيماران؛ رغم دريافت نكردن هزينهاسكاتلند و ولز، به
جويان باردار و يا مبتال به ناتواني ويژه براي پناهناپذير شدن مراجعه به اين مراكز، بهاشاره به امكان ب)

تراك هاي اضافي و يا به اشها از ناگزير شدنشان به پرداخت هزينهجسمي و ذهني، به دليل هراس آن
  هاي وزارت كشور؛ گذاشته شدن اطالعاتشان با سامانه

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:سايت  گزارش .43

 https://www.middleeasteye.net/news/uk‐parliament‐calls‐judge‐led‐inquiry‐british‐human‐rights‐

abuses‐post‐911‐1658224909 
٤٤. Equality and Human Rights Commission (EHRC) 
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و  دموكراتاشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري، به همراه اعضاي احزاب كارگر و ليبرال ج)
م شان بر لزواريهمچنين برخي از مراكز درماني خيريه، از وزراي دولت بريتانيا براي انصراف از پافش

مخاطره قرار  بهمنظور حصول اطمينان از جويان رد صالحيت شده، بهپناهدريافت هزينه درماني از 
هاي ناشي از ها به ضايعات و بيماريها، با توجه به مبتال بودن بسياري از آننگرفتن سالمت آن

  اضطراب گريز از كشورشان؛
هم مر موانع ، مبني بآمده از امپريال كالج لندن و سازمان پزشكان بدون مرزاشاره به اطالعات به دست د)

اشتراك گذاشتن ه جويان به مراكز درماني، به دليل موظف بودن اين مراكز بپديد آمده بر سر راه مراجعه پناه
  جويان؛اطالعاتشان با وزارت كشور بريتانيا و احتمال به مخاطره افتادن وضعيت مهاجرتي پناه

جويان در نقاط مختلف بر متفرق ساختن پناه بنيگذاري وزارت كشور بريتانيا، ماشاره به سياست ه)
منظور ممانعت به عمل آوردن از ها، بهجا كردن چندباره آنكشور و حتي در برخي مواقع، جابه

  لي كشور؛مجويان به خدمات نظام سالمت دسترسي اين پناه
به اشتراك اشاره به اقدام وزارت كشور به سرانجام، معلق نمودن مسئوليت مراكز درماني جهت  و)

جويان با مقامات مهاجرتي، در سال جاري ميالدي، پس از افزايش يافتن گذاشتن اطالعات شخصي پناه
  .45ويژه از سوي كميسيون سالمت و درمان مجلس عوام بريتانيااعتراضات به

  

 فرانسه *

وص ، در خص1397 آذرماه 16انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -1
 .نسويآموزان فرابرانگيخته شدن خشم افكار عمومي، پس از انتشار تصاوير مربوط به بازداشت دانش

  نكات محوري مطرح شده  عبارتند از:

                                                            
  در لينك:گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي  .45

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2018/nov/28/asylum‐seekers‐too‐afraid‐to‐seek‐nhs‐care‐
report‐says 
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آموزان مخالف ها ميان دانششديدترين درگيريهايي از و صحنهآموز ها دانشبازداشت دهفيلم انتشار  الف)
روز پنجشنبه در پاريس،  هاي شمالي و شرقيورش در حومهش پليس ضد و هاي آموزشي دولتبا سياست

  ؛ها عليه امانوئل مكرون، رئيس جمهوري فرانسهبا باال گرفتن اعتراض زمانهم ،1397 آذرماه 15
خود،  فرانسه در حساب توييتر» هاي پليسبان خشونتديده«گروه اشاره به انتشار اين فيلم توسط  ب)

يس ضد شورش به وادار كردن محصالن مدرسه سن اگزوپري، به زانو هايي از اقدام پلحاوي صحنه
شان، همچنين مقايسه كردن اين تصاوير، توسط هزاران تن از ها پشت سرو حلقه كردن دستزدن 

معاون اتحاديه دبيران هاي نظاميان آمريكايي در عراق: گفتني است كه كاربران خشمگين با بازداشتگاه
شوكه شده است و اين تصاوير شايسته  شدتبهاين ويدئو هاي ديدن صحنهه از فرانسه نيز اعالم كرد ك

  ؛ دموكراسي فرانسه نيستند
شنبه و هاي روز پنجآتش كشيده شدن چندين خودرو در حومه پاريس در جريان خشونت بهاشاره  ج)

ان و چگونگي آموزان معترض به تغيير قانون اخذ ديپلم دوره دبيرستتن از دانش 700بازداشت شدن 
  ورود به دانشگاه؛

هاي فرانسوي مبني بر آغاز شدن تحقيقات رسمي درباره از سوي رسانه منتشرشدهد) اشاره به خبرهاي 
  آموزان؛اين ويدئو و اهانت پليس اين كشور به دانش

در اين كشور عليه افزايش قيمت سوخت و  جليقه زردهااين تظاهرات با اعتراضات گفتني است كه  د)
هاي اعتراضات به سياستاز در چهارمين هفته و اين در حالي است كه  شده زمانهمهاي زندگي زينهه

فرمانداري ه است. پليس اين كشور بيش از هزار نفر را بازداشت كرد ،اقتصادي دولت امانوئل مكرون
از اين  كه نفر مجروح شدند 55 ،1397 آذرماه 17 كه در تظاهرات روز شنبه ه استپاريس اعالم كرد

، هزاران نفر از روز شنبه بعدازظهراز ساعت دو از سوي ديگر،  .مور پليس بودندأسه نفر م ،تعداد
نيز در بخش ديگري از مركز پاريس تظاهرات كردند. كريستف كاستانر،  زيستمحيطهواداران حفاظت 
هزار نفر  31به گفته وي  هزار نفر اعالم كرد. 8در پاريس را  تظاهركنندگانشمار  ،وزير كشور فرانسه

هاي گذشته د. نيروهاي پليس در روزها و هفتهانهاي روز شنبه شركت كردهدر سراسر فرانسه در تجمع
جليقه زردها استفاده كردند.  پاشو ماشين آب آوراشكگاز براي متفرق كردن تظاهركنندگان از 
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 2019ر سوخت را كه قرار بود از سال ماليات بناگزير كردند تا دولت امانوئل ماكرون را  درنهايت
  47؛46اعمال شود، لغو كند

، مبني بر بازديد از 1397آذرماه  13شنبه انتشار گزارش از سوي سايت شوراي اروپا، در روز سه -2
از  48هاي غيرانساني يا تحقيرآميزِ شوراي اروپانشده كميته منع شكنجه و رفتارها و مجازاتپيش تعيين
)، باهدف مورد بررسي قرار دادن شرايط 1397آذرماه  9تا  2( 2018ماه نوامبر سال  30 تا 23فرانسه، از 

جويي و ديدار و گفتگو با مقامات دولتي، مقامات و زندانيان محبوس، بر مبناي قوانين مهاجرتي و پناه

                                                            
  هاي:هاي شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينكگزارش .46

 https://fa.euronews.com/2018/12/07/france‐protest‐police‐violence‐mantes‐la‐jolie‐on‐students 
https://fa.euronews.com/2018/12/08/live‐yellow‐vest‐4th‐act‐more‐than‐350-arrest‐paris‐protest‐
violences 

  هاي پيشين:تحوالت مشابه در گزارش .47
ار نفر به هز 21، (»خيزش مردمي«، مبني بر برگزاري تظاهرات چندين هزار نفري، موسوم به خبرگزاري اسوشيتدپرسانتشار گزارش از سوي *

س و برخي ديگر از ، در شرق پاري1397خرداد ماه  5هزار نفر طبق برآورد كنفدراسيون كارگري فرانسه) در روز شنبه  80تخمين پليس و 
هاي كارگري، يهنيروي پليس براي شهر پاريس) و به درخواست اتحاد 1500ابير شديد امنيتي (بسيج بيش از شهرهاي اين كشور، تحت تد

هاي مدافع حقوق شهروندي، با هدف اعتراض به ايجاد تغييرات حقوقي به منظور كاهش تدابير حمايت از گرا و گروهاحزاب سياسي چپ
ان خدمات اهش ميزك، همچنين انجام اصالحات مالياتي در راستاي منافع ثروتمندان و كارگران و افزايش قدرت پليس و نيروهاي انتظامي

تر و اعمال گيرانههاي دولتي مورد نظر خود، اتخاذ قوانين مهاجرتي سختعمومي، دشوار شدن شرايط براي دانشجويان جهت ورود به دانشگاه
آور، دستگيري جمهور اين كشور: استفاده پليس از گاز اشكانوئل مكرون، رئيسماهاي پليسي در مناطق محروم و فقيرنشين شهر، از سوي شيوه

ت اصلي، پوش و نقاب به چهره تظاهركننده در حاشيه تظاهراتن از اين افراد، همچنين دستگيري جوانان سياه 26نفر در پاريس و بازداشت  39
  ها.ها و فروشگاهاتوبوس به دليل تخريب شيشه

ر براب 2018 ول ماه مهابه خشونت كشيده شدن تظاهرات ساالنه روز جهاني كارگر (در  ، مبني برشبكه خبري سي.ان.انز سوي انتشار گزارش ا*
گرا و سوسياليست و مدافعان حقوق بشر، در حمايت هاي چپهاي تجاري، گروهحاديههاي كارگري، ات) با شركت اتحاديه1397ارديبهشت  11

ي رانسه، به دليل اقداماتتن از تظاهركنندگان بنا به اظهارات وزارت كشور ف 109از حقوق كارگران و مهاجران، در شهر پاريس و دستگير شدن 
ر دست آتش كشيدن خودروها، همراه با سردادن شعارهاي ضدفاشيستي و د ها و بههاي فروشگاهها، شكستن شيشهچون، آتش زدن رستوران

پوش در شهر، در اعتراض به پيشنهادات امانوئل تن از جوانان ماسك به چهره و سياه 1200هاي ضددولتي، توسط نزديك به داشتن پرچم
يتي مجهز به نتن از مأموران انتظامي و ام 1500قابل هاي حمايتي از كارگران و در مطرح جمهوري اين كشور در زمينه كاهشمكرون، رئيس

  س.جمهور و وزير كشور فرانسه و شهردار پارياين اقدامات توسط رئيس آور و محكوم كردنپاش و گاز اشكهاي آبماشين
٤٨. Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) 
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هاي ابتدايي هنهاد و در پايان ارائه دادن يافتهاي مردمها و سازمانفعاالن حقوق بشري و اعضاء انجمن
  ؛49خود به مقامات دولت فرانسه

  

 زارشگ، در خصوص 1397آذرماه  10انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز شنبه  -3
جويان ساكن هاي حقوق بشري فعال در زمينه حمايت از مهاجران و پناههتوسط گرومفصل منتشرشده 

  بني بر:م -شهر بندري واقع شده در مرز ميان فرانسه و انگليس  –منطقه كَلِه 

 هياز طريق تخل افزايش اقدامات نيروهاي پليس فرانسه در راستاي اخراج مهاجران از منطقه كَلِه، الف)
 77نه در ماه سپتامبر و اردوگاه جداگا 78مورد تخليه در طول يك هفته، تخليه  20انجام  – هانمودن اردوگاه

  ؛2018نوامبر  تا 2017مورد تخليه از نوامبر  393اردوگاه در ماه اكتبر سال جاري ميالدي: در مجموع 
هاي وگاهتن از مهاجران ساكن ارد 1500سابقه و گسترده براي اشاره به پديد آمدن معضالت بي ب)

ود و خصي خشموقتِ مستقر در اطراف اين شهر بندري فرانسه، ازجمله از دست دادن چادرها و لوازم 
 - ميالدي  نفر در ماه جاري 100بيش از  –هاي بريتانيا ها به وارد شدن به آبهمچنين ناگزير شدن آن

از  ر دادنشانر قايق و عبوهزار پوند به قاچاقچيان انسان، براي سوار كردنشان د 6با پرداخت نفري 
  كانال ميان دو كشور؛

انستان، اريتره و ساله اهل افغ 25تا  18عمدتاً مردان  –اشاره به ناگزير شدن بسياري از مهاجران  ج)
ها و يا زير به سرگردان شدن و خوابيدن در جنگل –سودان و جمعيت كوچكي از مهاجران ايراني 

  ؛هاي بزرگراه كمربندي شهر كَلِهپل
سوي  اب ازاشاره به مستندات به دست آمده، مبني بر افزايش يافتن ميزان اعمال خشونت و ارع د)

ره شكايت فق 1000آور) عليه مهاجران، ازجمله ثبت حدود پليس فرانسه (استفاده از باتوم و گاز اشك
 ويان و مهاجران باجو اشاره به رو به وخامت گذاردن شرايط اين پناه 2018تا نوامبر  2017از نوامبر 

  هايي چون، سرمازدگي و سل؛ها به بيماريفرارسيدن فصل سرما و افزايش ميزان ابتال آن
                                                            

  گزارش سايت شوراي اروپا. قابل بازيابي در لينك: .49
 https://www.coe.int/en/web/cpt/‐/council‐of‐europe‐anti‐torture‐committee‐visits‐fran‐1 
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تحمل ساختن شرايط براي مهاجران اشاره به همراه شدن اقدامات مقامات فرانسه در راستاي غيرقابل ه)
ت، بر اساس طرح اصالحيه سرپرسساكن اين منطقه، با امتناع ورزيدن انگلستان از پذيرش كودكان بي

) حتي در صورت دارا 50بدون همراه و سرپرست تسهيل روند پذيرش كودكان پناهجويدابز (طرح 
 .51بودن شرايط مورد نظر

 

                                                            
٥٠. Dubs Scheme 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .51
 https://www.theguardian.com/world/2018/dec/01/french‐police‐step‐up‐calais‐refugee‐evictions 


