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

 يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندست
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يقرارگرفته است. محورها

  

  متحده آمريكااياالت*

 وص درخواست، در خص1397آذرماه  30بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده - 1
، به جويان وارد شده به خاك آمريكامتحده براي مسترد نداشتن پناهاين نهاد حقوق بشري از مقامات اياالت

زارش نكات محوري اين گ .ايي شدن اين سياستآميز بودن اجرمكزيك، با توجه به غيرضروري و مخاطره
   از: اندعبارت

اجرا ه بمتحده، در خصوص قصد اين نهاد براي ياالتصدور بيانيه از سوي وزارت امنيت داخلي ا الف)
تن جويان به مكزيك، تا زمان مورد بررسي قرار گرفدرنگ سياستي، مبني بر بازگرداندن پناهدرآوردن بي

  ها توسط مقامات آمريكا؛هاي پناهندگي آندعاوي و درخواست
آمدن از امكان درخواست و هاي جدي در خصوص ممانعت به عمل اشاره به پديد آمدن نگراني ب)

جو، به تأخير افتادن روند بررسي و ها و بزرگساالن پناهها از سوي خانوادهپيگيري روند اين درخواست
ها و مخاطرات جدي و ها در معرض آسيبنآ شان، همچنين، قرار گرفتنپاسخ ماندن تقاضاهايبي

جويان به دليل ين در حالي است كه اين پناهشرايط دشوار امنيتي و بشري، در خالل دوران انتظار: ا

                                                            
the United Nations  Office ofدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده 1

High Commissioner for Human Rights (OHCHR)) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty 

International شبكه خبري سي.ان.ان ()؛CNNروزنامه گاردين ( )؛The Guardian تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا  –)؛ سايت خبري
)The Hill(شبكه خبري سي. تي ؛) ويCTV Newsشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comكميسيون حقوق بشر اُنتاريو ( )؛Ontario 

Human Rights Commission) و خبرگزاري رويترز (Thomson Reuters Foundation.(  
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آميز حاكم بر كشورهاي خود در آمريكاي مركزي، به خاك هراس از آسيب ديدن از شرايط خشونت
  اند؛و درخواست پناهندگي داده متحده وارد شدهاياالت

ص اقدام خصوبان حقوق بشر، مبني بر ابراز نگراني در اشاره به اظهارات مدير بخش آمريكاي ديده ج)
، بنا به »ترين كشورهاي جهانيكي از ناامن«جويان به مكزيك، متحده به گسيل داشتن پناهدولت اياالت

خشونت  عيت اضطراريوض«دولتي خود در چالش محدود كردن  –جمهور اين كشور اظهارات رئيس
  برد؛سر مي به» و ناامني

موقع ع كافي براي مورد بررسي قرار دادن مؤثر و بهمتحده از مناباشاره به برخوردار بودن اياالتد) 
به مدت چند  –مدت جويان به تحمل تأخيرهاي طوالنيدعاوي پناهندگي، بدون نياز به وادار كردن پناه

  3؛2شان از سوي مقامات اين كشورو انتظار كشيدن براي فرا رسيدن زمان استماع پرونده - ماه يا سال 
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .2
 https://www.hrw.org/news/2018/12/21/us‐dont‐return‐asylum‐seekers‐mexico 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .3
مخاطره افكندن بهبه  متحدهاالتيا، در خصوص اقدام دولت 1397 آذرماه 5وشنبه ، در روز دالمللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *

  :هاي منافي قانون، مبني بر، با اتخاذ سياستانيجوپناهزندگي 
ن با درو شروبه از اين رو، وي سرگردان در مكزيك با مخاطراتي چون، اخراج، بازگردانده شدن به كشور مبدأ جوپناهمواجهه شدن هزاران  الف)
د هاي حاصل از مأموريت تحقيقاتي اين نها، بر اساس يافتهمتحدهاالتياهاي غيرقانوني مرزي از سوي هاي جدي، به دليل اعمال سياستتهديد
  المللي حقوق بشري؛بين
ن ي ماندمبني بر باق مكزيك،و  متحدهاالتياگيري توافق ميان هاي حاصل از شكلاشاره به رو به وخامت نهادن شرايط، با توجه به گزارش ب)
ها براي ورود قانوني شان براي دريافت پناهندگي و اجازه يافتن آنهايهاي مربوط به درخواستدر مكزيك، تا زمان انجام بررسي انيجوپناهاين 

  به خاك اين كشور؛
وبي در گواتماال، چياپاس (ايالت جن انيجوپناهن و هاي مهاجراد با كاروانالملل بر روي نحوه برخوراشاره به تحقيقات سازمان عفو بين ج)

 26 دي و ارائههاي اكتبر و نوامبر سال جاري ميالمكزيك)، مكزيكو سيتي (پايتخت مكزيك) و تيخوآنا يا تيوآنا (شهر مرزي مكزيك) در ماه
، مبني بر ها در آمريكاي مركزيو مكزيك و همچنين مقامات كشورهاي مبدأ يا كشورهاي محل عبور كاروان متحدهاالتياهاي دولتبه  توصيه

ت هاي بشردوستانه از تمامي متقاضيان پناهندگي و يا در مسير حركهاي حقوق بشري و پشتيبانيلزوم حصول اطمينان از به عمل آمدن حمايت
  ؛المللي، در زمينه استفاده از زورچنين درخواست از مقامات اين كشورها براي محترم شمردن موازين بينبه سوي آمريكا، هم

آب  دان مواد غذايي،فق ازجمله، انيجوپناهده در مجموعه ورزشي تيخوآنا براي هاي موقت برپا شاشاره به وجود معضالت متعدد در پناهگاه د)
هاي آمريكا ولت، با توجه به درخواست غيرقانوني دانيجوپناههاي تنفسي، معطل و مستأصل شدن ماريهاي بهداشتي كافي، شيوع بيو سرويس

ي مرز، به جاي فراهم آوردن امكانات الزم براي سونيارسمي در هاي انتظار نيمهستها براي ثبت نمودن نامشان در فهرو مكزيك از آن
ين يوستن به اهويت از پ ي خود بر سر مرزها، محروم شدن متقاضيان فاقد مدارك شناسايي وجهت ارائه مستقيم درخواست پناهندگ انيجوپناه

م شماره در روز اعال براي ارائه درخواست پناهندگي، شايد براي هميشه، در صورت حاضر نبودشان انيجوپناهفهرست، از دست رفتن فرصت 
 70تا  30 – متحدهاالتيايي از سوي اداره گمرك و حفاظت مرزي جوپناههاي ها و كند بودن روند بررسي پروندهاختصاص داده شده به آن

  پرونده در روز؛
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، در خصوص اقدام 1397آذرماه  29شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجديدهانتشار گزارش از سوي  -2
 ها در معرضمتحده به اخراج اجباري شهروندان عراقِي فاقد مدارك معتبر و قرار دادن آندولت اياالت

ر اين وجه دقابل ت موارد .مخاطراتي چون، بازداشت خودسرانه و اعمال شكنجه و سوء رفتار در عراق
   رتند از:گزارش عبا

عتبر، نفري از شهروندان عراقيِ فاقد مدارك شناسايي م 1400تن از گروهي  30كم اخراج دست الف)
ها به زنداني شدن، در متحده، به كشورشان و در برخي موارد تهديد كردن آنتوسط مقامات اياالت

  صورت سرپيچي از اين دستور؛
رامپ، پس از اعمال ممنوعيت براي ورود شهروندان اشاره به همكاري دولت عراق با دولت دانلد ت ب)

ميالدي، پذيرش گروهي از شهروندان  2017كشور عمدتاً مسلمان به خاك آمريكا، در ژانويه سال  7
اخراج شده از اين كشور و به دنبال آن، اقدام دانلد ترامپ به خارج كردن عراق از فهرست كشورهاي 

  متحده؛الورود به اياالتممنوع
                                                                                                                                                                                 

هاي مرزي و يا ذرگاه، چه در گانيجوپناهات دولت آمريكا براي احترام گذاردن به حقوق الملل از مقاماشاره به درخواست سازمان عفو بين ه)
رت صدور حكم مشترك از سوي وزاا توجه به بدر اين خصوص،  متحدهاالتيان كنگره ها و لزوم مداخله نمودفواصل ورودي به گذرگاه

، نوبي آمريكاجهايي در قبال ورود مهاجران غيرقانوني از مرزهاي ، مبني بر اِعمال محدوديتمتحدهاالتيادادگستري و وزارت امنيت داخلي 
  با خطر اخراج از سوي مقامات مكزيك؛ انيجوپناهن اين ها و همچنين به دليل مواجه بوداعطاء پناهندگي به آن ازجمله

 وگري مهاجران الملل از مقامات دولت مكزيك براي اطمينان حاصل كردن و تسريع نمودن روند غربالاشاره به درخواست سازمان عفو بين و)
تظار، نام شده در فهرست انارك الزم براي افراد ثبتالمللي و فراهم آوردن اسناد و مدهاي بينواجد شرايطِ برخورداري از حمايت انيجوپناه
  به كشورشان؛ انيجوپناهشدن اين  ممانعت به عمل آوردن از اخراج و بازگردانده منظوربه
ز ا ان اين كشورهالملل از مقامات كشورهاي مبدأ براي پرداختن به عوامل و علل گريزان شدن شهروندااشاره به درخواست سازمان عفو بين ز)

هاي مكها، ارائه نمودن كوطن و خانه خود و مقامات كشورهاي مياني و مقصد، براي اطمينان حاصل كردن از سالمت و امنيت كاروان
ر دقيقات الزم ها، احترام گذاردن به حقوقشان و ممانعت به عمل آوردن از وقوع موارد نقض حقوق بشر و انجام دادن تحبشردوستانه به آن
  و استفادهسوء هرگونهپيوستن صورت به وقوع 

ز كارشناسان مستقل ا، گروهي 1397 آذرماه 7، در روز چهارشنبه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان مللگفتني است كه به گزارش  ح)
صوص سرنوشت خ، ضمن ابراز نگراني در متحدهاالتيا، مكزيك و هندوراسهاي گواتماال، هايي به دولتلل نيز با ارسال نامهسازمان م
ها از سوي تمامي اين كشورها شدند. كارشناسان اين نهاد جويان، خواستار محترم شمرده شدن حقوق انساني آنهاي مهاجران و پناهكاروان

المللي، نهراسانه و اقدامات مقامات آمريكا، مبتني بر نقض موازين حقوق بشر بيهاي نژادپرستانه و بيگانهمورد گفتمان المللي همچنين، دربين
ي هراس نهگايبژادي و ن، انزجار عدم تحملها به فضاي مساوات و برابري و مبارزه با تبعيض، ابراز نگراني نمودند؛ چراكه اين اقدامات و گفتمان

  شود.آميز ميوجب پديد آمدن محيطي مملو از احساسات متخاصمانه و خشونتدامن زده و م
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بان حقوق بشر، مبني بر قرار شاره به اظهارات معاونت بخش خاورميانه و شمال آفريقاي ديدها ج)
هاي داشتن شهروندان فاقد مدارك شناسايي معتبر در عراق، در معرض مخاطراتي چون، بازداشت

ن به متوقف ساخت 4متحدهخودسرانه و سوء رفتار، تأكيد بر لزوم اقدام اداره مهاجرت و گمرك اياالت
هاي ذكر شده و لزوم اقدام دولت ه نشدن اين افراد با مجازاتهاين روند، تا زمان اطمينان يافتن از مواج

عراق به حصول اطمينان از برخوردار شدن تمامي شهروندان عراقي اخراجي، از مدارك شناسايي معتبر، 
  پيش از بازگشتشان به وطن؛

 ورد تهديدممتحده، مبني بر اخراج شده از خاك اياالت اشاره به اظهارات برخي از شهروندان عراقي د)
ا عواقب رو شدن بقرار گرفتن از سوي مأموران اداره مهاجرت و گمرك آمريكا، به زنداني شدن و روبه

  ديگر، در صورت امضاء نكردن مدارك مربوط به بازگشتشان به عراق؛
هروندان تن از ش 300كم و زنداني دست اشاره به اقدام اداره مهاجرت و گمرك آمريكا به دستگير ه)

رغم قانوني بودن وضعيت اقامتي و ها به خروج از خاك اين كشور، بهعراقي و ناگزير ساختن آن
اج شان در اين كشور به مدت چند دهه، پس از موافقت عراق با پذيرش شهروندان اخرزندگي كردن
  متحده؛شده از اياالت

ر صورت شور دتي آمريكا، ازجمله احتمال اخراج مقيمان دائمي اين كاشاره به نواقص نظام مهاجر و)
 - جوانا و يا نقض قوانين مهاجرتي تن ماريدر اختيار داش –ها به حتي جرمي بسيار جزئي ارتكاب آن

 شهروند 1100هاي متمادي از وقوع آن، همچنين اشاره به مواجه بودن حدود باوجود گذشت سال
  ؛متحدهزداشت و اخراج از خاك اياالتعراقي ديگر، با خطر با

تأكيد بر لزوم رفع نواقص نظام و قوانين مهاجرتي آمريكا و اقدام مقامات اين كشور به آزاد نمودن  ز)
شهروندان خود هنگام ورود  در بازداشت نكردنمهاجران عراقي زنداني، ضرورت اقدام مقامات عراقي 

شان، همچنين لزوم ها و حصول اطمينان از امنيت جانيآنبه كشور، صدور مدارك شناسايي معتبر براي 
مورد تحقيق و تفحص قرار دادن تمامي دعاوي مربوط به اعمال تهديد و  واقدام مقامات هر دو كشور 

                                                            
٤ US Immigration and Customs Enforcement (ICE) 
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مأموران خاطي و اتخاذ تدابير  جهتشده، در نظر گرفتن مجازات خشونت عليه افراد اخراج و يا زنداني
  ؛5به تمامي اقدامات قهريالزم براي پايان بخشيدن 

  
، در 1397آذرماه  28بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه از سوي ديده ايصفحه 99گزارش انتشار  -3

هاي سكنأثير تدابير مقامات دولت آمريكا براي كاستن از ميزان مصرف داروهاي مخدر (مخصوص ت
ي محورها. هاي درماني بسياري از بيماران مبتال به دردهاي مزمنحاوي مواد تخديري) بر تحديد گزينه

  : باشدبه شرح زير مي گزارشمهم اين 

مصرف يا ءز شهروندان آمريكايي، بر اثر سور تن اآمده در زمينه مرگ صدها هزا آمار به دست الف)
ها به مصرف بيش از اندازه مصرفي داروها، در يك دهه گذشته، متعلق بودن نيمي از اين مرگبيش

امات هاي مختلف و از اين رو، اقدام مقدرمان بيماري جهتشده توسط پزشكان، داروهاي مخدر تجويز
سطح  يزان مصرف اين دسته از داروها درمي براي كاهش متحده به اتخاذ تدابير تهاجمدولت اياالت

ز سوي جاز براي تجويز دارو اميزان مها و يا محدوديت رت قرار دادن نسخهجامعه، ازجمله تحت نظا
بيماران  ها براي تجويز قانوني داروهاي مخدر، جهت استفادهپزشكان و در نتيجه به هراس افكندن آن

  ن؛مبتال به امراض و دردهاي مزم
ها در كت آنناپذير شدن مشاراشاره به افزايش قابل توجه ميزان درد اين دسته از بيماران و امكان ب)

گزير به ِن نازندگي روزمره خود، اعم از اشتغال و زندگي خانوادگي و اجتماعي، قطع دسترسي بيمارا
 ، روي آوردن بيماران بهخود هاي مورد نيازها و درمانمصرف ميزان باالي داروهاي مخدر، به مراقبت

  ها به خودكشي وخوددرماني، مصرف الكل و يا ديگر مواد مخدر و حتي تصميم برخي از آن
گذاران فدرال و ايالتي از، در نظر داشتن نيازهاي تأكيد بر لزوم اطمينان حاصل كردن سياست ج)

هاي زمينه، همچنين ارائه راه هاي جديد در اينبيماران مبتال به دردهاي مزمن، به هنگام اتخاذ سياست

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .5

 https://www.hrw.org/news/2018/12/20/us‐deporting‐iraqis‐without‐valid‐documents 
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هاي مهم منظور برآورده ساختن الزامات دارويي اين دسته از بيماران و گردآوري دادهامن جايگزين، به
شان و ها، با توجه به شرايط جسمانيها بر بيماران و زندگي آنگذاريدر زمينه پيامدهاي اين سياست

  ؛6دارويي مناسبهاي ها براي برخوردار شدن از درمانحق آن
  
 26تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -4

هاي شهروند آمريكايي، به تأخير انداختن درمان 10نفر از هر  3، در خصوص اقدام 1397آذرماه 
نظرسنجي انجام شده توسط ها، بر اساس پزشكي خود، در طول سال گذشته، به دليل باال بودن هزينه

  : باشدر ميبه شرح زي گزارشمحورهاي مهم اين  .7مؤسسه گالوپ

هاي پزشكي و به تأخير موقع درماندهندگان از انجام بهدرصد از پاسخ 29نظر كردن صرف الف)
بر بودن روندهاي پزشكي و درماني، ها، به دليل هزينهدرصد از آن 19ها از سوي حدود انداختن درمان

  ها با شرايط جدي؛رغم مواجه بودن آنبه
 2005دهندگان نظرسنجي، از سال درصدي براي اين دسته از پاسخ 30ط اشاره به تكرار آمار متوس ب)

  درصدي براي چهارسال پيش از آن؛ 24آمار تا حدود  وميالدي تاكنون 
ز بيشتري ا هاي اين مؤسسه، مبني بر به تأخير روندهاي درماني از سوي تعداداشاره به ديگر يافته ج)

  هاي خصوصي؛د برخوردار از بيمهافرا ها از سوينشده و پس از آنشهروندان بيمه
هاي اتخاذ ترين ردههاي درماني دولتي، در پاييندهندگان برخوردار از بيمهتأكيد بر قرار داشتن پاسخ د)

  ؛چنينياقدامات اين
شهروند بزرگسال آمريكايي، از اول  1037صورت تلفني و از ميان گفتني است كه اين نظرسنجي به ه)
  ؛8درصد است 4ميالدي، انجام شده و ميزان حاشيه خطاي آن  2018بر سال ماه نوام 11تا 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:دهگزارش دي .6

 https://www.hrw.org/news/2018/12/18/us‐fears‐prescribing‐hurt‐chronic‐pain‐patients 
٧. Gallup 

  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش سايت خبري  .8
https://thehill.com/policy/healthcare/421660‐three‐in‐10-americans‐now‐delaying‐medical‐treatment‐

due‐to‐costs‐gallup 
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، 1397آذرماه  25و يكشنبه  23هاي جمعه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز -5
زارش گنكات مهم اين . ، هنگام عبور از مرز مكزيكگواتماالييساله  7در خصوص مرگ دختربچه 

   عبارتند از:

، توسط مأموران گشت مرزي گواتماالييساله  7، كودك 9زداشت جيكلين رزمري كالبا الف)
بر  وي، هنگام عبور از مرز مكزيك به سوي خاك آمريكا، به همراه والدين خود و مرگ متحدهاياالت

  اثر خستگي و تشنگي پس از بازداشت؛
 در، 1397 آذرماه 15ه روز پنجشنب ، درگواتمااليي جويانپناهنفري از  163اشاره به بازداشت گروه  ب)

وه و ين گر، حضور اين دختربچه و والدين وي در اتوسط گشت مرزي ،مرز ايالت نيومكزيكوي آمريكا
  صبح؛ 10پليس به بازداشتگاه منطقه در ساعت  ها توسط نيرويانتقال آن

ب ماندن بدن وي و آشنبه بر اثر خستگي و بياين كودك به تشنج در عصر روز پنج حملهاشاره به  ج)
رغم تالش پزشكان براي نجات جان اين ، به1397 آذرماه 16، در بامداد روز جمعه منجر به فوت

  خردسال؛  جويپناه
داشتي نوني بازغيرقا جويانپناهاشاره به اظهارات مقامات آمريكا، مبني بر توزيع منظم آب و غذا ميان  د)

ير ول مستماًال به دليل شرايط تغذيه نامناسب در طو دچار شدن كودك مزبور به اين وضعيت، اح
  ؛وي، پيش از بازداشت شدن متحدهاياالتحركت به سوي 

اشاره به اظهارات پدر اين كودك، مبني بر قصد وي براي تسليم شكايت خود به مقامات گواتمااليي  ه)
و  در مرز مكزيك جويانپناهنگهداري  ناگوارشرايط ها براي انجام تحقيق در مورد و درخواست از آن

سپس منصرف شدن او از طرح شكايت در اين زمينه، پس از گذشت چند روز، بنا به گفته 
   10؛ها و تنها تقاضاي او براي انجام گرفتن تحقيقات الزم در اين خصوصخبرگزاري

                                                            
٩. Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: .10
 https://fa.euronews.com/2018/12/16/death‐of‐guatemalan‐immigrant‐girl‐us‐border‐father‐has‐no‐
complaints‐jakelin‐caal?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=death‐of‐guatemalan‐
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 ، در خصوص اظهارات1397 ماهدي 3و) انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه 
، مبني بر لزوم فراهم ، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور مهاجران11فليپه گونزالز مورالس

باخته به وكيل قانوني در فرآيندهاي قضايي الزم به زبان مادري آوردن دسترسي خانواده اين دختر جان
مسئول احتمالي در خود، ضرورت پرداخت غرامت به خانواده او و انجام تحقيقات در زمينه مقامات 

وقوع اين حادثه، لزوم رسيدگي دولت آمريكا به نواقص و معضالت موجود در سيستم مهاجرتي اين 
گواتمااليي، درخواست از دانلد ترامپ  خردسالكشور و انجام تحقيقات مستقل و دقيق درباره مرگ 

يگزين در اين خصوص، هاي جابراي خاتمه بخشيدن به روند بازداشت كودكان مهاجر و يافتن گزينه
هاي وارد آمده به بار و منفي در بازداشت قرار دادن كودكان و تشديد آسيبهشدار در مورد آثار زيان

رسيدن به كشوري ديگر و ابراز نگراني در مورد نوع رفتار مقامات  جهتشان ها در سفرهاي طوالنيآن
  ؛12اين موضوع آمريكا با مهاجران و گفتمان عمومي اين كشور در رابطه با

  
صوص ، در خ1397آذرماه  23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.ان.ان، در روز جمعه  -6

 40متحده، به باالترين ميزان خود در نزديك به ومير ناشي از شليك گلوله در اياالترسيدن آمار مرگ
  : نكات مطرح شده اين گزارش عبارتند از .سال گذشته

 10 –، بر اثر شليك گلوله 2017نفر) در سال  39773هزار نفر (دقيقاً  40 كشته شدن نزديك به الف)
بر اثر تحليل جديد آمارهاي به دست آمده از مراكز  –نفر)  28874( 1999هزار نفر بيشتر از سال 

: به عبارت ديگر 14و صندوق آموزشي مقابله با خشونت ناشي از اسلحه 13كنترل و پيشگيري از بيماري
درصد  12، به 1999هزار نفر در سال  100درصد در هر  10,3گ ناشي از تيراندازي، از نرخ ميزان مر

   رسيده است؛ 2017هزار نفر در سال  100در هر 

                                                                                                                                                                                 
immigrant‐girl‐us‐border‐father‐has‐no‐complaints‐jakelin‐
caal&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%3D 
١١. Felipe González Morales 

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: .12
 https://www.reuters.com/article/us‐usa‐immigration‐border‐un/us‐authorities‐must‐probe‐migrant‐
girls‐death‐stop‐child‐detentions‐un‐idUSKCN1ON0K2 
١٣. Centers for Disease Control and Prevention 
١٤. Educational Fund to Stop Gun Violence 
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، به خودكشي با 2017شدگان سال نفر از ميان كل كشته 23854اشاره به اختصاص داشتن مرگ  ب)
نفر): به  16599( 1999ن بيشتر از سال ت 7000و  –سال گذشته  18باالترين آمار در طول  –اسلحه 

سال  درصد در 6,9، به 1999درصد در سال  6عبارت ديگر نرخ ميزان خودكشي با سالح گرم از 
  رسيده است؛ 2017

دان سفيدپوست، به مر 2017اشاره به متعلق بودن باالترين ميزان آمار خودكشي با اسلحه، در سال  ج)
زان آمار ، توسط سالح گرم و متعلق بودن باالترين مي2017ل نفر در سا 14542همچنين كشته شدن 

  پوست؛شدگان توسط اسلحه، به مردان سياهكشته
ي از كاربرد و برشمردن خشونت ناش 2017نفر در روز، در سال  109تأكيد بر كشته شدن نزديك به  د)

حلي راه نيازمند يافتنمثابه شيوع تهديد و ناهنجاري در قبال سالمت عمومي جامعه و سالح گرم، به
ا به هاي مربوط به لزوم صدور مجوز براي خريد سالح و يجدي در اين عرصه، ازجمله اتخاذ سياست

  وانين مربوط به مخاطرات فزاينده؛درآمدن ق اجرا
حمل سالح  يتاز حاميان محدود ،سابق آمريكا جمهوررئيس ،اوبامادولت باراك گفتني است كه  ه)

هاي قدرتمند اسلحه نتوانست كاري از پيش ببرد. اما در مقابل البي آمده،به شمار ميگرم در اين كشور 
مخالفت چنداني با  ،كنوني اين كشور جمهوررئيس ،ترامپدانلد آمار در حالي منتشر شده است كه اين 

از آن را  كننده استفادهو انجمن ملي سالح در آمريكا نيز، قوانين محدود قوانين سنتي حمل اسلحه ندارد
  ؛15داندحل مناسبي براي مقابله با اين معضل نميراه
  
، در 1397آذرماه  19ز دوشنبه بان حقوق بشر، در رو، از سوي ديدهايصفحه 88گزارش انتشار  -7

، به دليل اقدام 16خصوص به مخاطره افتادن بهداشت آب آشاميدني و سالمت عمومي منطقه آپاالچيا

                                                            
  گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك:. 15

 https://edition.cnn.com/2018/12/13/health/gun‐deaths‐highest‐40‐years‐cdc/index.html 
١٦. Appalachia 
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هاي اين كاري سطحي، در كوهستانشده در زمينه معدنهاي وضعمتحده به رفع محدوديتدولت اياالت
   مهم اين گزارش عبارتند از: اقدامات .منطقه

شرق  قع درهديد قرار گرفتن بهداشت و سالمت عمومي در بخش مركزي منطقه آپاالچيا (وامورد ت الف)
اقدام  )، به دليلو آالباما ايجورج ،يپيسيسيم التيتا شمال ا وركيوين التيجنوب امتحده، از اياالت

، عات جاريالمط دولت دانلد ترامپ و كنگره آمريكا به اتخاذ تدابيري چون، حذف بودجه الزم براي انجام
برداري از قله سطح –بري كاري كوهمحيطي، ناشي از معدندر زمينه برآورد مخاطرات انساني و زيست

  برداري از معادن ذغال سنگ؛ها و از بين بردن سطح وسيعي از زمين، براي رسيدن و بهرهكوه
ي سطح ابودنردن روند اشاره به اقدام كنگره به معكوس نمودن مقررات اين حوزه و لذا، تسهيل ك ب)

وسيله مواد منفجره و مدفون شدن ضايعات سنگي حاصل از انفجار اين سطوح، در داخل ها بهكوهستان
ه بهاي اين منطقه، بدون مورد نظارت قرار دادن پيامدهاي اين فرآيند و يا پرداختن ها و رودخانهدره

رترين و فكندن سالمت ساكنان يكي از فقيرو، به مخاطره ا محيطي و بومي آن و از اينتأثيرات زيست
  ترين مناطق آمريكا؛ناسالم

 ت مشاهداتبان حقوق بشر از منازل برخي از ساكنان اين منطقه و ثباشاره به بازديد مقامات ديده ج)
هاي منطقه به خاكستري يا نارنجي و آميخته شدن آن با بوي شدن رنگ آب چاهخود، مبني بر تبديل

ي سنگ و آغشته بودن آب به ميزان بااليهاي ناشي از حفر معادن ذغالانگر ورود آلودگينامطبوع، نماي
  تي در برخي موارد آرسنيك و سرب؛از آهن و منيزيم و ح

ميالدي  2009اشاره به مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه ويرجينياي غربي، از سال  د)
ها، عروقي، سرطان ريه و ديگر انواع سرطان –هاي قلبي اريتاكنون، مبني بر افزايش يافتن ميزان بيم

ومير در طور كلي باالتر بودن آمار مرگها و بهمبتال بودن نوزادان اين منطقه به انواع نواقص و ناتوانايي
  ؛17مناطق كوهستاني معدني، در قياس با ديگر مناطق آپاالچيا

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:حقوق بشر باندهيگزارش د .17

 https://www.hrw.org/news/2018/12/10/us‐deregulating‐mountaintop‐removal‐threatens‐drinking‐
water‐and‐public‐health 
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رش ، در خصوص گزا1397آذرماه  13شنبه روز سهبان حقوق بشر، در انتشار گزارش از سوي ديده -8
ليل ويژه در بخش كشاورزي، به دجديد دولت آمريكا در زمينه مخاطرات پيش روي كودكان كار، به

   نكات قابل ذكر در اين گزارش عبارتند از:  .نقاط ضعف موجود در قوانين كار كودكان

و به سفارش دو تن از  18متحده، توسط ديوان محاسبات دولت اياالتايصفحه 109گزارش تهيه  الف)
ميالدي، در زمينه كار  2018، در ماه نوامبر سال 19هاي كاليفرنيا و كانكتيكتنمايندگان كنگره از ايالت

 به كودكان شاغل در بخش هاي ناشي از كار،كودكان، مبني بر اختصاص يافتن بيش از نيمي از مرگ
   ؛كشاورزي

هاي اخير، براي تهيه اين متحده، در سالصدها كودك كار كشاورز در اياالت بااشاره به مصاحبه  ب)
ها، در زمينه معضالت گسترده پيش بار نقل شده از سوي آنهاي دهشتگزارش و تأكيد بر داستان

 فرسا، استفاده از ابزار تيز ور گرماي طاقتدطوالني براي ساعات  شدنشان، ازجمله ناگزير به كار روي
 ار گرفتني، قرتجهيزات سنگين، باال رفتن از ارتفاعات خطرناك، بدون هرگونه وسايل ايمني و محافظت

 هاي سمي و در مزارع تنباكو؛كشدر معرض حشره

اله در مزارع، س 12كودكان  متحده، مبني بر مجاز بودن كاراشاره به مفاد قوانين كار فدرال در اياالت ج)
ه شان و لطمه وارد نشدن ببدون محدوديت زماني، در صورت مجاز شمرده شدن آن از سوي والدين

شان، درنظر گرفته نشدن محدوديت سني براي كار در مزارع كوچك و يا ساعات درس و مدرسه
 - ي  سالگ 16ه سن خانوادگي، همچنين مجاز بودن كار در بخش كشاورزي در صورت رسيدن كودك ب

 18ه و در عين حال، لزوم رسيدن سن كودكان ب –مني آميز از نگاه كارشناسان حفاظت و ايمخاطره
  سال، جهت مجاز شمرده شدن براي كار در ديگر مشاغل پرمخاطره؛

پذير ها بر آسيبمثابه خألهاي قوانين كار در اين كشور و تأثير آنبرشمردن نقاط ضعف ياد شده، به د)
  ها به مرگ كودكان؛ي منجر شدن آنهاي جدي و حتشدن كودكان در برابر صدمات و آسيب

                                                            
١٨. US Government Accountability Office (GAO) 
١٩. Lucille Roybal‐Allard from California and Rosa DeLauro from Connecticut 
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كودك جان خود را حين  237ميالدي،  2016تا  2003هاي اين گزارش، از سال بر اساس يافته ه)
، هر ساله بيش از 2014تا  2012و از سال  هاي كشاورزي، در اين كشور، از دست دادهاشتغال در بخش

اند. اين در حالي است كه هاي جدي در مزارع آمريكا شدهكودك كار، دچار جراحت و آسيب 4700
هاي قانوني موجود براي حفاظت از جان كودكان دولت دانلد ترامپ، بر آن است تا همين محدوديت

 .20كار را نيز حذف نمايد
  

  كانادا*

، در خصوص 1397آذرماه  30 ، در روز جمعه21ويانتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي. تي -1
محورهاي مهم  .تنبيه كودكان بومي كانادايي، در ايالت كِِبك، به دليل سخن گفتن به زبان مادري خود

  اين گزارش عبارتند از:

اقدام كميسيون حقوق بشر كِِبك، به آغاز نمودن تحقيقات در زمينه ممانعت به عمل آوردن  الف)
 -  22سرپرست، از صحبت كردن نوجوانان بومي اينوئيتان بيمسئوالن نهادهاي حمايت از نوجوان

)، امتناع مسئوالن 23به زبان خود (اينوكتيوت –گروهي از مردمان بومي ساكن كانادا، آمريكا و گرينلند 
شان و قرار دادن اين نوجوانان در ها تا زمان به عهده داشتن سرپرستياز ارائه خدمات الزم به آن

   ؛معرض تنبيه و مجازات

 تمالياشاره به متمركز شدن تحقيقات اين نهاد حقوق بشري بر آشكار ساختن موارد نقض اح ب)
هاي ئه توصيهه اراحقوق نوجوانان و جوانان در مراكز حمايتي اين منطقه و اتخاذ اقدامات الزم در زمين

  هاي مربوطه؛ضروري به بخش

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .20

 https://www.hrw.org/news/2018/12/04/more‐us‐child‐workers‐die‐agriculture‐any‐other‐industry 
٢١. CTV News 
٢٢. Inuit 
٢٣. Inuktitut 
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ده سرپرست، ازجمله نادينوجوانان بي اشاره به معضالت موجود در نظام حمايت از كودكان و ج)
شان تحت هاي الزم در زمان قرار داشتننوجوانان بومي، به دليل عدم دريافت خدمات و حمايت

 ار نبودنرخوردسرپرستي اين نهادها، مواجهه شدن اين دسته از نوجوانان با حس عدم تعلق و انزوا، ب
 عمدتاً در حال – دست كشيدن از زبان مادري و بوميها به دن آنها از مددكار اجتماعي و ناگزير شآن

از  گيري فرد سرپرست از مترجم براي فهميدن كالم اين گروهخود و تأكيد بر لزوم بهره –انقراض 
  زبان خود؛ يها به فراموشآنكودكان و نوجوانان، به جاي وادار كردن 

شان، تحت و امكانات خشيدن به خدماتها در راستاي بهبود بتأكيد بر لزوم همكاري با اين بخش د)
آموزش قرار دادن مددكاران اجتماعي و حمايت از حقوق مادرانِ در تالش براي كسب مجدد قيوميت 

 25؛24فرزندان خود، در نظامي غالبًا برخوردار از تبعيض و موانع مختلف

                                                            
  وي. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري سي. تي .24

 https://www.ctvnews.ca/canada/human‐rights‐body‐probing‐reports‐inuit‐kids‐punished‐for‐speaking‐
inuktitut‐1.4228484 

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش .25
وم اجرايي شدن تعهدات ، در خصوص لز1397آبان ماه  14، در روز دوشنبه كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپاصدور بيانيه از سوي اعضاء *
  :ربسابقه كانادا در قبال رعايت حقوق بوميان خود، مبني بي

)، به منظور 1397آبان ماه  11ا ت 7( 2018نوامبر  2اكتبر تا  29كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپا، از كانادا، از  يتن از اعضا 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 ين كشور، ارتوجه از سوي دولت كانادا، جهت بهبود بخشيدن به وضعيت بوميان اتخاذ تدابير قابلاشاره به استقبال اين كميته از ا ب)

بومي  نيه مردمانمل بياكا ياقدامات نهادهاي حقوق بشري و اتخاذ قوانين حقوق بشري الزم در اين زمينه، همچنين متعهد شدن اتاوا به اجرا
  سازمان ملل؛

هاي انديشي و تخلفات ناشي از استعمارگري اروپايي و در پي آن سياستهاي غلبه يافتن بر يك سده جزمودن دشوارياشاره به قابل درك ب 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

  آن؛ يادا به اقدامات خود در اين زمينه در تمامي سطوح و ارتقا دادن فرآيند اجرالزوم سرعت بخشيدن دولت كان
 –انداز توسعه اجتماعي اشاره به تداوم يافتن موارد آشكار نقض حقوق بشر در قبال مردمان بومي در اين كشور، از جمله فقدان چشم د)

بهداشت و درمان، تحصيل و آموزش، مسكن و آب آشاميدني سالم، قرار اقتصادي اين جوامع، عدم دسترسي به حقوق بنيادين بشري، همچون 
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 ها، بيشتر بودن تعداد اعضاء جوامع بومي در زندانعدم 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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خصوص مطالعه  ، در1397آذرماه  19انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه  -2
شدگان برابري تعداد كشته 20، در زمينه باالتر بودن 26انجام شده توسط كميسيون حقوق بشر اُنتاريو

ترين شهر كانادا، به دست پليس و مواجه بودن اين شهروندان با ميزان نامتناسبي از پوست در بزرگسياه
   موارد مهم اين گزارش عبارت است از:. تبعيض و خشونت

هاي يراندازيدرصد از ت 70درصد از موارد منجر به مرگ، با توسل به زور و  61تصاص يافتن اخ الف)
نجام مطالعة اپوست، بر اساس به شهروندان سياه منجر به مرگ توسط نيروهاي پليس، در شهر تورنتو

ر دسال،  7هاي گردآوري شده در طول مدت اُنتاريو در مورد داده شده توسط كميسيون حقوق بشر
پوستان هپوستان اين شهر: اين در حالي است كه سياي تعامل ميان پليس و سياهزمينه ميزان و چگونگ

 دهند؛درصد جمعيت شهر تورنتو را تشكيل مي 10تنها كمتر از 

دارك ردن مكبه شمارآوردن ديگر اقدامات پليس اين شهر، ازجمله متوقف نمودن شهروندان و درخواست  ب)
لب موارد، با مات در اغاي حقوقي و قانوني، با توجه به همراه بودن اين اقدامبنمثابه اقدامي فاقد ها، بهشناسايي آن

 هاي غيرضروري؛توجيه و زدن اتهامات و يا اعمال دستگيريهاي غيرقابلجستجوها و تفتيش

زجمله تو، ااشاره به پيامدهاي اقدامات خودسرانه و فاقد توجيه قانوني نيروي پليس شهر تورن ج)
پوست، ياهشان و برشمردن روابط پليس با شهروندان سرايي اين نيروها در انجام وظيفهكاهش يافتن كا

  مثابه روابط و تعاملي شكننده؛به
ري از هاي بسيااشاره به صدور بيانيه از سوي پليس تورنتو، مبني بر صحه گذاردن بر نارضايتي د)

وست خود پگ متفاوت ز، تنها به دليل رنآميساكنان اين شهر، به دليل مواجهه شدن با رفتارهاي تبعيض
  ي؛تاريخ هاي عميق وو اذعان نمودن به پديد آمدن حس عدم اعتماد در بدنه جامعه، برخوردار از ريشه

                                                                                                                                                                                 
هايشان، توسط نظام خدمات اجتماعي كانادا، ها 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 اختن و يا كاستن از معضالت متعدد فوقدرنگ قوانين مصوب در اين زمينه، با هدف برطرف ستأكيد بر لزوم اجراء نمودن بي ه)
وزير كانادا، همچين به تصويب آوردن 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.
٢٦. Ontario Human Rights Commission 
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گذاران كشور، به بازنگري تأكيد بر لزوم اقدام مقامات مسئول، نه تنها نيروهاي پليس، بلكه، سياست ه)
ركز هر چه بيشتر بر مسئله مسكن و فراهم آوردن شرايط مناسب در زمينه مفهوم ايمني عمومي، با تم

درآمد، به جاي افزايش حضور نيروهاي پليس در اين نواحي ويژه در مناطق كمزندگي براي مردم، به
 .27آميزشهر و دامن زدن به تعامالت خشونت

  

  انگليس*

ز كميسارياي ا، به نقل 1397آذرماه  30انتشار گزارش در شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -1
عهدات ردن تعالي حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص لزوم اقدام مقامات دولت بريتانيا به محترم شم

، از ليكسسايت افشاگر ويكيوب گذاربنيانخود و فراهم آوردن امكان خروج آزادانه جوليان آسانژ، 
     از: دانعبارتنكات محوري اين گزارش . سفارت اكوادور در لندن

صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص درخواست  الف)
، از دولت انگليس، مبني بر مجاز شمردن »28هاي خودسرانه سازمان مللكارگروه بازداشت«كارشناسان 

به لزوم تعيين ، با توجه بدون هراس از دستگيري يا استرداداز سفارت اكوادور،  خروج جوليان آسانژ
  ؛ 29محدوديت زماني براي دوران بازداشت پيش از محاكمه

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .27

 https://www.theguardian.com/world/2018/dec/10/toronto‐black‐residents‐more‐likely‐shot‐dead‐
ontario‐human‐rights‐commission‐report 
٢٨. United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) 

استرداد به  به دليل هراس از ،2012منتشر كرده بود، در سال  خود سايتليكس كه اسناد محرمانه دولت آمريكا را در وببنيانگذار ويكي .29
انيا يتز برنيز امقامات اين كشور به سفارت اكوادور در لندن پناه برد. در آن زمان او به آزار جنسي دو زن در سوئد متهم شده و  ،آمريكا

پرونده آزار جنسي جوليان آسانژ در سوئد بسته شده است. اما او همچنان به مسترد دارد. كه آسانژ را بازداشت و به سوئد  نددرخواست كرده بود
در صورت  وي. رو استاي ديگر روبهدليل نقض قوانين مربوط به قرار وثيقه در بريتانيا و عدم حضور در دادگاه در اين كشور، با خطر محاكمه

گويد كه كماكان همزمان آمريكا نيز مي .حداكثر به شش ماه زندان محكوم خواهد شد خروج از سفارت و حاضر شدن در دادگاهي در بريتانيا،
آسانژ  به اشكال مختلف از جوليان ،جمهوري آمريكارئيس ،ترامپانلد در تالش است تا جوليان آسانژ را دستگير و محاكمه كند. هر چند كه د
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اين  شمار آوردن موقعيتاشاره به ارزيابي كارشناسان سازمان ملل در اين خصوص، مبني بر به ب)
ق نه وي از حقونوعي بازداشت بدون محاكمه و تأكيد نمودن بر محروم شدن خودسرا منزلهبهفرد، 

در  اين سفارت ورود اختياري او به سفارت اكوادور و زندگي كردن در رغمبهاساسي و اوليه خود، 
  سال گذشته؛ 6طول 

ها دليل تن عنوانبه، »نقض قرار وثيقه«و برشمردن  ن آسانژ در سوئدامختومه پرونده جولياشاره به  ج)
، با توجه بسسال ح 6محروم ماندن او از آزادي، همچنين تأكيد بر لزوم آزاد شدن وي پس از تحمل 

  ر بودن تنها جرم او در حال حاضر؛به مختص
 خود آميز از حقوقبراي استفاده مسالمت گزاف، ايهزينهاشاره به ناگزير شدن آسانژ به پرداخت  د)

 در راستاي منافع عمومي ترويج حق اطالع از واقعيت ،همچنين ،آزادي بيان و عقيده و اطالعات ،مانند
تر وي، با توجه به مخاطره افتادن وضعيت سالمتي او در صورت سريع و ضرورت آزاد شدن هر چه

  ؛30تداوم يافتن اين شرايط
  
 رشد، در خصوص 1397آذرماه  29شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز پنج -2

ين ر اخانمان در انگلستان و ولز، بر اساس نخستين آمار رسمي منتشر شده دچشمگير مرگ افراد بي
   نكات قابل ذكر در اين گزارش عبارتند از:. زمينه

تن از  597در خصوص مرگ  –ارگاني دولتي  –انگليس  31چاپ گزارش از سوي اداره آمار ملي الف)
، در يكي از 2013نفري در سال  482خانمان اين كشور در سال گذشته، در قياس با آمار شهروندان بي

  ثروتمندترين كشورهاي جهان؛

                                                                                                                                                                                 
هاي اطالعاتي آمريكا متهم آسانژ از سوي سازمان .هاي اطالعاتي كشورش را درباره او زير سئوال برده استهاي دستگاهحمايت كرده و يافته

  .فعاليت كرده است ،با دولت روسيه در تماس بوده و عليه هيالري كلينتون، نامزد حزب دموكرات 2016كه در جريان انتخابات سال است  هشد
  هاي: گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، به نقل از كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك .30

http://www.bbc.com/persian/world‐46659453 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24042 
٣١. Office for National Statistics (ONS) 
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خانمان، هاي اين گزارش، مبني بر كاهش يافتن سن مرگ در ميان افراد بيره به ديگر يافتهاشا ب)
هاي سال گذشته به مرگ ناشي از سموم مواد طور متوسط، اختصاص يافتن بيش از نيمي از مرگبه

ل هاي كبدي و خودكشي، برخوردار بودن شهر لندن و مناطق شمامخدر و دارويي، همچنين بيماري
  خانمان؛انگليس از باالترين آمار مرگ افراد بي غربي

قانون كاهش «تصويب رسيدن قانوني در پارلمان در سال گذشته، تحت عنوان اشاره به به ج)
و از اين رو افزايش يافتن تعهدات مقامات محلي براي رسيدگي به وضعيت اين اقشار » 32خانمانيبي

و پايان بخشيدن به آن تا  2022ين معضل تا سال جامعه، همچنين عزم دولت انگليس براي كاهش ا
 جهتميليارد دالري)  1,5ميليارد پوندي ( 1,2گذاري كردن ميالدي و اقدام آن به سرمايه 2027سال 

  كاهش و ممانعت به عمل آوردن از شيوع اين معضل؛
، در روز يكشنبه »33بحران«نهاد از سوي سازمان خيريه مردم ايصفحه 249گزارش همچنين، انتشار  د)

ها و افراد خانماني و رسيدن تعداد خانواده، مبني بر افزايش يافتن شديد ميزان بي1397ماه دوم دي
به عبارت ديگر، دو برابر  –هزار نفر  170ل جاري ميالدي به خيابان خواب در روزهاي كريسمس سا

  سال گذشته تاكنون؛ 5هاي بريتانيا از خانمانشدن تعداد بي
افراد خيابان  درصدي تعداد 100هاي اين مطالعه، مبني بر افزايش يافتن حدوداً اشاره به ديگر يافته ه)

ونقل شهري شب را هاي حملا، چادرها و ايستگاهها، خودروهكساني كه در خيابان –خواب در بريتانيا 
مورد و همچنين،  12300ميالدي و رسيدن تعداد آن به  2012در قياس با سال  –رسانند به صبح مي

  ميالدي؛ 2017هزار نفر از مردم در خودروها و چادرها، در سال  12خوابيدن 
هاي اضطراري مستقر در شهرهاي بزرگ، تنها در گاهاشاره به اجازه يافتن اين افراد به استفاده از پناه و)

ها نفر از شهروندان اين صورت رسيدن درجه دماي هوا به زير صفر و همچنين، محروم شدن ميليون
ماعي و كشور از مزاياي پيشين خود به دليل اقدامات دولت، در زمينه كاهش بودجه تأمين اجت

  هاي جديد رفاهي آن؛سياست
                                                            

٣٢. Homelessness Reduction Act 
٣٣. Crisis 
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خير سازمان ملل در زمينه تأثير اقدامات و تدابير رياضتي دولت بريتانيا، از سال اشاره به گزارش ا ز)
پنجم جمعيت يك –ميليون نفر از جمعيت اين كشور  14تاكنون و منجر شدن آن به سوق دادن  2010

بر  هاي خودو تأكيد بر اقدام دولت بريتانيا، به تنها، انكار نمودن تأثير سياست 34به ورطه فقر –انگليس 
  ؛ 35افزايش فقر در اين كشور

  
هاي ، مبني بر تأثير تحريم1397آذرماه  24انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز شنبه  -3

هاي انگليس، با توجه به آمريكا عليه ايران بر وضعيت دانشجويان ايراني در حال تحصيل در دانشگاه
هاي خود، دريافت پول توسط اين دانشجويان از خانوادههاي بانكي و ناپذير شدن انجام تراكنشامكان

منظور پرداخت شهريه دانشگاه و مواجه با خطر تعليق شدن از دانشگاه در صورت پرداخت ننمودن به
هاي انگليس به دانشجويان ايراني به بازگشت به به پيشنهاد دادن مقامات برخي از دانشگاه آن، اشاره

هاي خود به پرداخت بدهي جهتايران در تعطيالت كريسمس و آوردن پول نقد از كشور خود 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .34

و  29شنبه هاي سهبرگزاري اسوشيتدپرس، در روزخ، به نقل از روزنامه نيويورك تايمزو  بان حقوق بشرديدههايي از سوي انتشار گزارش*
أثير شر، مبني بر تفيليپ الستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شديد و حقوق ب، در خصوص اظهارات 1397آبان ماه  25جمعه 
هاي اجتماعي دولت بريتانيا بر شهروندان فقير اين كشور و ابراز ناخشنودي در خصوص عدم ها، مزايا و حمايتبار كاهش ميزان كمكزيان

  :پذيرش اين معضل از سوي دولت و قرار داشتن آن در وضعيت انكار، مبني بر
نظرانه و حتي در غالب تنبيهي، تنگ«، مبني بر زه به انگلستانرو 11هاي خود از سفر هشدار اين كارشناس سازمان ملل، بر اساس يافته الف)

هاي حمايتي، در بيش از يك دهه گذشته، با توجه به تحت فشار قرار دادن بودن رويكرد دولت در قبال سياست» دالنهرحمانه و سنگموارد بي
  و حتي گرسنگي؛ دستي، رنج و مصيبتها با تهيغيرضروري اقشار مستمند جامعه و مواجه ساختن آن

هاي جسمي و ه ناتواناييكننده آن بر زنان، كودكان، افراد مبتال باشاره به برنامه تأمين و خدمات اجتماعي جديد بريتانيا و تأثيرات نگران ب)
  گي؛رسنها در معرض فقر و گذهني، پناهجويان و مهاجران و همچنين روستاييان ساكن پنجمين كشور ثروتمند جهان و قرار دادن آن

  شور؛ اقتصادي ك دن وضعيتاشاره به رو به وخامت نهادن اين شرايط پس از خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، با توجه به احتمال تضعيف ش ج)
پيوستن  از به وقوع هاي خدماتي و رفاهي، در پي به اجراء در آوردن برنامه رياضت اقتصادي، پساشاره به اقدام دولت به كاهش دادن هزينه د)

  ؛2020كار و بازنشستگي تا سال  بودجه وزارت درصدي 40بيني نمودن كاهش بيش از و پيش 2008بحران مالي در سال 
ها بر حقوق أثير آنتهاي خود و آگاهي يافتن از ميزان و چگونگي تأكيد بر لزوم اقدام دولت انگليس به مورد بررسي قرار دادن دقيق سياست ه)

گراني و نگليس در ناز مردم ، به ويژه فقرا و اذعان نمودن به واقعيت داشتن اين معضل دردناك در جامعه: همچنان بسياري اشهروندان اين كشور
  برند.ردن يك وعده غذايي براي فرزندان خود به سر ميشان براي فراهم آوهراس از عدم توانايي

  هاي:بي در لينكگزارش خبرگزاري رويترز و شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيا .35
 https://www.reuters.com/article/us‐britain‐homeless/sharp‐rise‐in‐deaths‐of‐homeless‐people‐in‐
england‐and‐wales‐official‐data‐shows‐idUSKCN1OJ1PO 
https://www.bbc.com/news/uk‐46662909 
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پذير شدن تهيه آن و تأكيد ونقل پول نقد، حتي در صورت امكاندانشگاه، اشاره به خطرناك بودن حمل
هاي دانلد ترامپ، گذاريهاي ناشي از سياستعدالتيها در برابر بيلزوم ايستادگي نمودن دانشگاه بر

هاي دانشگاهي و اشاره به استفاده برخي از دانشجويان ايراني از ارزهاي ديجيتال براي پرداخت شهريه
بني بر لزوم نشان دادن همچنين، اشاره به اظهارات يكي از نمايندگان حزب كارگر پارلمان بريتانيا، م

هاي انگليس در اين خصوص، با توجه به خارج بودن حيطه اين انعطاف الزم از سوي مقامات دانشگاه
  ؛36معضل از كنترل دانشجويان ايراني

روزنامه ، به نقل از 1397آذرماه  20شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4
، »1538 37استَنستِد«، در خصوص محكوم شدن گروهي از فعاالن حقوق بشر، موسوم به هافينگتون پست

آميز خود، در راستاي مقابله با آميز و غيرخشونتهاي تروريستي، به دليل انجام اعتراضات صلحبه جرم
   نكات مهم مطروحه در اين گزارش عبارتند از:. جويانپناهاخراج 

مخاطره افكندن تن از فعاالن حقوق بشر، به اتهام ارتكاب به 15صدور حكم حبس ابد، براي  الف)
ي، در ها، در ماه مارس سال گذشته ميالدآميز آنايمني فرودگاه و پرواز هواپيما، به دليل اقدام مسالمت

جوي اهل كشورهاي غنا و نيجريه، پناه 60ها) غيرقانوني ن از اخراج (به ادعاي آنممانعت به عمل آورد
  جويان و جلوگيري از پرواز آن؛از طريق بستن خود به چرخ جلوي هواپيماي حامل اين پناه

مبني بر  چنيني،اشاره به انگيزه وجداني اين گروه از فعاالن حقوق بشر، براي انجام اقدامي اين ب)
از جويان اخراجي، از زمان الزم براي ارائه درخواست پناهندگي و مجتن از پناه 10ر شدن برخوردا

  ر از افراد اين گروه؛كم براي يك تن ديگشدن اقامت در كشور، دست

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .36

 https://www.theguardian.com/education/2018/dec/15/uk‐universitity‐tells‐iranin‐student‐pay‐tuition‐
fees‐in‐cash‐trump‐sanctions 

  هاي لندننام يكي از فرودگاه .37
٣٨. Stansted 15 
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، اي مزبورواپيماشاره به منجر نشدن اقدام اين فعاالن به وارد آمدن آسيب و صدمه به افراد يا ه ج)
د ه با موارحقوق بشر و مقابل ن اقدام و انجام گرفتن آن، تنها باهدف دفاع ازآميز بودن ايغيرخشونت

  ؛رغم غيرقابل پذيرش بودن اين اقدام از نگاه بسياري از مقاماتفاحش نقض حقوق بشر، به
الملل، از دولت بريتانيا، براي لغو حكم حبس ابد صادر اشاره به درخواست مقامات سازمان عفو بين د)

ين فعاالن و دريافت نكردن پاسخي در اين خصوص، همچنين تأكيد بر لزوم اعالم شده عليه ا
نفرِ از مدافعان حقوق بشر و در غير اين صورت، به مشاهده نشستن تحليل  15همبستگي با اين گروه 

  39.40هاي مدنيرنگ شدن تمامي آزاديرفتن و كم

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .39

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/stansted‐15-verdicts‐show‐uk‐authorities‐have‐
used‐a‐sledgehammer‐to‐crack‐a‐nut/ 

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش .40
يا به تالش براي اخراج ، در خصوص اقدام اشتباه وزارت كشور بريتان1397آذر ماه  2، در روز جمعه روزنامه گاردينانتشار گزارش از سوي *

افراد مورد  اي از اين كشور، بر اساس يكي از مقررات مهاجرتي مبارزه با تروريسم و به شمار آوردنتن از مهاجران متخصص و حرفه 300
  :كمه، به منزله تهديد براي امنيت ملي كشور، مبني برمحا

كان، نفر از مهاجران متخصص، شامل آموزگاران، پزش 87هاي دولتي در خصوص اخراج شدنِ به اشتباه، تا اي از سوي سازمانانجام مطالعه الف)
  ساس مقررات ضدتروريستي؛تن ديگر، بر ا 400وكال، مهندسان و متخصصان فناوري اطالعات و تحت تأثير قرار گرفتن 

ين كشور ن در خاك ازندانشااشاره به موقعيت اكثريت اين مهاجران، از جمله سكونت در بريتانيا به مدت يك دهه يا بيشتر و تولد يافتن فر ب)
ها، از جمله به ن خانوادهراي ايهاي مسافرتي بها براي ترك خاك انگليس و اِعمال محدوديتروزه قانوني به آن 14و در عين حال، ارائه مهلت 

  شمار آوردنشان به منزله افراد فاقد اعتبار براي دريافت رواديد انگلستان و يا كشورهاي ديگر؛
ا ماه مه ت 2015نويه ز ماه ژاا –اشاره به احتمال باالتر بودن تعداد افراد مشمول اين قانون، با توجه به محدوديت زماني بررسي انجام شده  ج)

  ر؛هاي ارجاع داده شده به ديوان عالي كشوچنين تعداد پروندهو هم – 2018
ان ملي در المت و درمبيمه س اشاره به محروم شدن قربانيان اين اقدام از حقوقي چون، برخورداري از شغل، اجاره كردن ملك و يا استفاده از د)

ي در ها به ترك خاك بريتانيا و گروهي ديگر به زندگرخي از آندن بهاي شكايتشان و از اين رو، ناگزير شطول مدت رسيدگي حقوقي به پرونده
رار گرفتن ره به قشرايط فقر و همچنين مواجه شدنشان با مشكالت روحي و رواني و حتي در برخي مواقع، اقدام به خودكشي، همچنين اشا

  العمر؛هاي شديد مادامها در معرض آسيبفرزندان اين خانواده
فته، پذير شدن اعطاء غرامت به برخي از افراد به خطا تحت تأثير قرار گرهايي در خصوص، امكانگويي وزارت كشور به پرسشاشاره به عدم پاسخ ه)

  ان؛ه خاك انگلستهاي افراد به اشتباه از كشور اخراج شده و يا فراهم آمدن امكان الزم براي بازگشتشان بمورد تجديد نظر قرار گرفتن پرونده
آميز اين نهاد دولتي از قوانين مهاجرت و همچنين گيري تناقضهاي الزم در زمينه بهرهزير شدن وزارت كشور به انجام بررسياشاره به ناگ و)

ت الحاها به خطاهاي ناچيز و يا لزوم پديد آمدن اصاستفاده از اختيارات خود براي اخراج كردن مهاجران از اين كشور، پس از ارتكاب آنسوء
  ها؛مالياتي آن حقوقي در سوابق
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، در خصوص لزوم 1397آذرماه  23در روز جمعه الملل، انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -
گسال و ن بزراقدام پليس فرانسه به خاتمه بخشيدن به استفاده بيش از اندازه از زور عليه معترضا

كننده در تظاهرات متداوم در اين كشور و اجتناب ورزيدن از پديد آموزان دبيرستاني مشاركتدانش
  شده اين گزارش عبارتند از: نكات محوري مطرح . هاي بيشترآمدن آسيب

اي الستيكي و گاز هاي ساچمههاي پالستيكي، نارنجكاستفاده مأموران پليس فرانسه از گلوله الف)
نگاران و حتي كودكان، آميز مردم معترض اين كشور، ازجمله روزنامهآور، عليه تظاهرات مسالمتاشك

 ي پليس بهيت عمومي و تأكيد بر موظف بودن نيروهارفتن نظم و امنرغم مورد تهديد و مخاطره قرار نگبه
  ن؛آحتاطانه كارگيري مبرقراري نظم عمومي، با استفاده از زور، تنها در مواقع لزوم و آن هم در صورت به

نفر از  1407اشاره به آمار رسمي به دست آمده در اين زمينه، مبني بر زخمي و مجروح شدن  ب)
آبان ماه  26ها، از زمان آغاز شدن تظاهرات از روز شنبه تن از آن 46معترضان و وخيم بودن وضعيت 

نشان با خشونت، مأمور پليس، ژاندارم و آتش 717)، مواجهه شدن در مجموع 2018نوامبر  17( 1397

                                                                                                                                                                                 
ور از سوي دادگاه درصد از تصميمات وزارت كش 65اشاره به برخي از نتايج به دست آمده از اين بررسي، از جمله مردود شمرده شدن  ز)

از  درصد ديگر 32رفتن درصد از متقاضيان به دستيابي به تجديد نظر قضايي، همچنين قرار گ 45مهاجرت و پناهندگي و در عين حال، موفقيت 
  هاي اشتباه.گيريهاي پيچيده با تصميمپرونده

گراني فعاالن حقوق ن، در خصوص ابراز 1397مرداد ماه  11شنبه (در انگليس)، در روز پنج روزنامه شروپشاير استارانتشار گزارش توسط *
  :بشري در زمينه اخراج چندصد تن از پناهجويان سابق از منازلشان در اسكاتلند، مبني بر

ينه فعه در زمالمنت عامابراز نگراني كميسيون حقوق بشر اسكاتلند، در خصوص برنامه وزارت كشور انگليس و گروه سركو (ارائه دهنده خدما الف)
ز منازلشان در شهر متقاضي پناهندگي و پناهجوي سابق ا 300مهاجرت، شهروندي، سالمت، اجراء عدالت، حمل و نقل و...) براي اخراج بيش از 

  ؛اين نهادها ها و تعهدات حقوق بشريهاي شهر و بر شمردن آن به مثابه نقض آشكار مسئوليتها در خيابانجا كردن آنگالسگو در اسكاتلند و بي
هاي وزارت كشور انگليس براي هاي گروه سركو در خصوص تعويض قفل منازل پناهجويان مردود شده در روند بررسياشاره به برنامه ب)

است درخو ه باطل شدنتوجه ب اعطاء پناهندگي: عمدتاً پناهجويان مجرد و فاقد خانواده و فرزند و عدم برخوردار از حق اقامت در اين كشور، با
  تجديدنظرشان در اين زمينه؛

     شان به آب و غذا؛ترسيي و عدم دستبار، با توجه به وضعيت ناگوار سالمتاشاره به اعتراضات انجام شده توسط پناهجويان از جمله پناهجويان افغان ج)
   ري و ان از رعايت مباني حقوق بشكديگر به منظور حصول اطمينيها جهت همكاري با درخواست مقامات اين كميسيون از تمامي طرف د)

  متوقف ساختن اين اقدام با توجه به ايجاد بحران حقوق بشري در جامعه.
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همچنين تأكيد بر اقدام مقامات فرانسه به محكوم نمودن مكرر و مشروع اعمال هرگونه خشونت از 
  گرايانه نيروهاي پليس از زور؛براز نگراني در مورد استفاده افراطسوي معترضان، بدون ا

در پاريس،  ،1397آذرماه  17نفر از معترضان در تظاهرات شنبه  225اشاره به آسيب ديدن تنها  ج)
ها، نگاران و حتي دعاوي برخي از آنهاي پالستيكي، مجروح شدن بسياري از روزنامهويژه با گلولهبه

رفتن گشان از سوي نيروهاي امنيتي، مورد بازرسي بدني قرار هدف قرار گرفتن عمدي مبني بر مورد
منظور مصادره ابزار و لوازم كنندگان در تظاهرات، پيش از ورودشان به محل تجمع، بهمشاركت

شدن  شان، ازجمله كاله ايمني، ماسك صورت، عينك محافظ و...، همچنين، دستگير و بازداشتهمراه
، - 1397آذرماه  17نفر در روز شنبه  400حدود  –ها، پيش از ورود به صحنه تظاهرات ز آنبسياري ا

هاي شديد تنفسي و آور براي چندين ساعت و مواجهه شدن با آسيبقرار گرفتن در معرض گاز اشك
اس آمار نوجوان در اين روز، بر اس 100نفر از معترضان، ازجمله  1082دستگير شدن در مجموع، 

  ر شده از سوي وزارت كشور فرانسه؛منتش
آذرماه  12آموزان دبيرستاني از روز دوشنبه اشاره به همراه شدن اين تظاهرات با اعتراضات دانش د)

، در اعتراض به تغيير قانون اخذ ديپلم دوره دبيرستان و چگونگي ورود به دانشگاه، به خشونت 1397
آميز ميان ، پديد آمدن برخوردهاي خشونت1397 اهآذرم 14اين اعتراضات در روز چهارشنبه ن كشيد

و منجر به  1397 آذرماه 15شنبه آموزان دبيرستان سن اگزوپري در روز پنجنيروهاي پليس و دانش
هايشان را پشت سر گره كرده و يا با زانو زده و دست حالي كهدر  –نوجوان  163دستگير شدن 

كه اين تصاوير موجب برانگيخته شدن خشم افكار  بند به پشتشان بسته بودند: گفتني استدست
ساعت  4ها براي حدود تا عمومي و اعتراض نهادهاي حقوق بشري شد، با توجه به آن كه برخي از آن

 41در اين وضعيت نگاه داشته شدند.
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