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متحده آمريكا و بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
آمده از دستها و اخبار آشكار بهها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397ماه انگليس، در دي

موردبررسي قرارگرفته است. ، ١هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينقوق بشري مردمهاي حسازمان
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه يبررس نيمهم ا يمحورها

  

  متحده آمريكااياالت*

 14وز جمعه تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در ر –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1
 لد ترامپ به متوقف ساختناز روزنامه گاردين، در خصوص اقدام دولت دان ، به نقل1397ماه دي
المللي، در سروصداي همكاري خود با سازمان ملل، در رابطه با انجام تحقيق از سوي اين نهاد بينبي

  زمينه موارد نقض حقوق بشر در اين كشور. نكات مهم اين گزارش عبارتند از:

 - درخواست  13كم دست –به پاسخگويي به شكايات رسمي متحده خاتمه دولت اياالت الف)
جمهوري اين گزارشگران ويژه سازمان ملل، مشتمل بر تحقيق و تفحص در خصوص سياست رئيس

ه سال مماه  7شان در مرز آمريكا و مكزيك، از كشور، در خصوص جدا كردن كودكان مهاجر از والدين
  ميالدي تا كنون؛ 2018

، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور مهاجران، 2ت فليپه گونزالز مورالساشاره به اظهارا ب)
هاي مارس و ژوئيه سال متحده، در ماههاي وي از دولت اياالتپاسخ ماندن درخواستمبني بر بي

ميالدي، براي انجام ديدار رسمي از اين كشور و مالقات با مقامات آن و از اين رو تأكيد وي بر  2018

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين. 1 International) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews) ؛ شبكه خبري بي.بي.سي(BC.ComB؛( 

؛ )Agence France‐Presse( خبرگزاري فرانسه)؛ Aljazeera)؛ شبكه خبري الجزيره (Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده
) و شبكه Georgia Straightت (نامه جورجيا استريهفته)؛ CBC)؛ شبكه خبري سي.بي.سي (Council of Europeسايت شوراي اروپا (

  خبري دويچه وله.
٢. Felipe González Morales 
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منظور ارائه به شوراي حقوق ناپذير بودن انتشار گزارش در مورد معضالت مهاجران در آمريكا، بهمكانا
  بشر سازمان ملل؛

در  وي واشنگتن،از س ديگر گزارشگران ويژه سازمان ملل هايخ ماندن درخواستسپااشاره به بي ج)
 اتهامات شهر سياتل و را جنسيتي درفعاالن ت وط به مورد تهديد قرار گرفتن جانهاي مربزمينه گزارش

  ي؛گرايانه در صدور حكم مرگ، براي يكي از زندانيان داكوتاي جنوبمربوط به تعصبات ضدهمجنس
ل ه استقباوجه باشاره به وارونه بودن كامل اين روند در زمان رياست جمهوري باراك اوباما، با ت د)

موقع، ساختاري و و پاسخگويي دقيق، به ن مللها و شكايات كارشناسان سازمادولت وي از درخواست
  گزارشگر ويژه از آمريكا در اين دوران؛ 16بازديد  –انديشمندانه به اين موارد 

ناديده  ومتحده، از ترك گفتن تأكيد بر حاكي بودن سياست اتخاذ شده از سوي دولت كنوني اياالت ه)
ان دسترسي در حوزه حقوق بشر و كاهش ميز پذيريتترين اشكال پاسخگويي و مسئوليگرفتن ابتدايي

كبري با موارد نقض حقوق خود، همچنين، مستولي شدن نخوت و ت هبه عدالت براي افراد مواجه
ت خود ترين وضعيناخوشايند در آمريكا، آن هم به هنگام قرار داشتن موازين حقوق بشري در شكننده

  در اين كشور؛
متحده به اين گزارش و تنها تأكيد يكي از جه اياالتاشاره به عدم پاسخگويي وزارت خار و)

سخنگويان اين وزارتخانه بر متعهد بودن آمريكا به ارتقا و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان و 
المللي در تحقيقات خود از ديگر كشورها، ازجمله در حمايت از اقدامات گزارشگران ويژه اين نهاد بين

ترين وضعيت حقوق بشري در ميان برخوردار از وخيم«ي اين مقام دولتي) ايران و كره شمالي (به ادعا
 ؛3»كشورهاي جهان

  

                                                            
   تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، به نقل از روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري . 3

https://thehill.com/homenews/administration/423866‐state‐dept‐stopped‐cooperating‐with‐un‐probes‐
into‐potential‐us‐human 
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، در خصوص 1397ماه دي 11شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري اسكاي نيوز، در روز سه -2
ت كايكي. نآميز فيزنشر فيلم ويدئويي از مواجهه كودكان مهاجر در مركز آريزونا، با رفتارهاي خشونت

  محوري اين گزارش عبارتند از: 
ميالدي، در مركز نگهداري از كودكان  2018هاي ويدئويي ثبت شده در ماه سپتامبر سال فيلم الف)

در ايالت آريزونا، مبني بر اقدام كاركنان اين مركز به كشيدن كودكان روي  4مهاجر در منطقه فينيكس
  به صورتشان؛ ها به سمت ديوار و سيلي زدنزمين، هل دادن آن

تهامات اگيري دادستان كل در مورد اقدام به محكوم كردن اين مأموران با اشاره به لزوم تصميم ب)
هاي فيزيكي و استفادهاي از شكايات دريافت شده در خصوص وقوع سوءكيفري، به دليل مجموعه

  جنسي در اين مركز؛
ترين بزرگ - 6وست كينهاد ساوتمردم، تحت نظارت سازمان 5اشاره به قرار داشتن اين مركز ج)

 –مركز  13هزار كودك و نوجوان در  16جو در ايالت تگزاس، نگهداري برنامه حمايت از كودكان پناه
ميالدي، به دليل تحقيقات انجام شده در خصوص  2018پيش از تعطيل شدن آن در ماه اكتبر سال 

  استفاده از كودكان تحت نظارت آن؛سوء
تايج نس از پناگزير شدن اين سازمان به تعطيل كردن مركز مزبور در ايالت آريزونا،  اشاره به د)

  ن؛آكنان تحقيقات به عمل آمده از اين مركز، مبني بر عدم انجام اقدامات مربوط به سوابق كار
وجه به تمتحده، مبني بر لزوم اشاره به اظهارات مقامات وزارت بهداشت و خدمات انساني اياالت ه)
ها در شرايط دشوار، همچنين ضرورت اتخاذ پذيري شديد كودكان مهاجر و قرار داشتن آنيبآس

 يده گرفتناستفاده از كودكان و يا نادرويكردي جدي در قبال هرگونه اتهام وارده شده در زمينه سوء
  ها؛نيازهاي آن

                                                            
٤. Phoenix 
٥. Hacienda del Sol 
٦. Southwest Key 
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ونا، در مركز اتهامات وارد شده اشاره به قرار داشتن مراكز نگهداري از مهاجرانِ مستقر در ايالت آريز و)
جويان، با توجه به اظهارات دولت السالوادور، مبني بر هاي جنسي از پناهاستفادهءدر خصوص سو
هاي جنسي، استفادهساله در معرض سوء 17تا  12نوجوان  3هايي در زمينه قرار گرفتن دريافت گزارش

 ؛7هاي اين ايالتگاهدر پناه
  
، در 1397ماه دي 11شنبه تحليلي ديلي بيست، در روز سه –ز سوي سايت خبري انتشار گزارش ا -3

 متحده با آزار و اذيت و ياتوجه آمار مواجهه زنان در نيروي نظامي اياالتخصوص باالتر بودن قابل
شده از سوي تعرض جنسي، بر اساس نظرسنجي جديد انجام شده در اين زمينه، در قياس با آمار اعالم

  ون. نكات قابل توجه در اين گزارش عبارتند از: پنتاگ

و دانشگاه  9ند استريپس، نشريه نظامي استارز ا8َتوسط نشريه اسميتسونين نظرسنجي مشتركانجام  الف)
متحده، مبني بر قرار گرفتن دو تن از هر هزار تن از نظاميان زن در اياالت، از بيش از يك10جورج ميسون

  سوم زنان در نيروهاي نظامي آمريكا؛ سه زن در معرض تعرض و يا آزارهاي جنسي، به عبارت ديگر، دو
هاي جنسيتي و رصد از زنان با تبعيضد 68مواجهه  هاي اين نظرسنجي، ازجملهاشاره به ديگر يافته ب)

دفاع  وسط وزارتدرصد از آنان با آزارها يا تعرض جنسي، در قياس بامطالعه انجام شده ت 66قرار گرفتن 
  چنيني؛ينادرصد از زنان نظامي از تجارب  27ميالدي، مبني بر برخورداري تا  2015آمريكا در سال 

معضالتي كه اين  –ن نتايج از عمق معضالت پنتاگون در اين خصوص اشاره به حكايت داشتن اي ج)
همچنين تأكيد بر پيگيري اين   -هاي متمادي متعهد به رفع آن شده استنهاد مهم دولتي، براي سال

هزار زن در  5موارد از سوي وزارت دفاع و در عين حال، ارائه گزارش در زمينه قرار گرفتن بيش از 

                                                            
  گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز. قابل بازيابي در لينك: .7

 https://news.sky.com/story/video‐shows‐migrant‐children‐at‐arizona‐centre‐being‐pushed‐and‐shoved‐

11596013 
٨. Smithsonian Magazine 
٩. Stars and Stripes 
١٠. George Mason University 
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برابري در  10افزايش  –، در معرض تعرض جنسي 2017متحده، در سال مالي تنيروهاي نظامي اياال
  قياس با سال گذشته؛

ز ارتقا ودن آن اها) حاكي باشاره به ابراز رضايت مقامات نظامي از اين آمار، با توجه به (به گفته آن د)
  رتخانه؛وادث در اين وزاگونه حر اينگويي در برابنظام پاسخيافتن ميزان اعتماد نيروهاي نظامي به

بني بر برخوردار مميالدي، در اين زمينه،  2015انجام شده توسط پنتاگون، در سال  مطالعهاشاره به  ه)
 –رصد از مردان درصد از زنان و يك د 4,9 –تن از افراد نظامي، اعم از زن يا مرد  20300بودن حدود 

ز زنان و ادرصد  22ميالدي، همچنين، مواجهه شدن  2014از تجربه مواجهه با تعرض جنسي، در سال 
  درصد از مردان با آزارهاي جنسي؛ 7

خصوص، مبني بر مورد تعرض يا آزار  هاي نظرسنجي نشريه اسميتسونين، در ايناشاره به يافته و)
  ؛11متحدهدرصد از مردان در نيروهاي نظامي اياالت 6شدن جنسي واقع

  
، در 1397ماه دي 4شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي و يورونيوز، در روز سه -4

 .متحدهاالتخصوص مرگ دومين كودك مهاجر گواتمااليي بازداشت شده توسط مأموران مرزباني اي
  باشد: محورهاي مهم اين گزارش به شرح زير مي

شنبه پس از ، در بامداد سه12ساله گواتمااليي، به نام فيليپه گومز آلفونسو 8فوت يك پسربچه  الف)
  انتقال به بيمارستاني در ايالت نيومكزيكو به دليل حالت تهوع؛

به دليل  1397ماه دي 3بتدا در روز دوشنبه اشاره به انتقال وي به بيمارستان، به همراه پدرش ا ب)
او به تب، سرانجام تجويز  دچار تدريجي -به تشخيص پزشكان اين بيمارستان  –سرماخوردگي 

  اقدام به ترخيص سريع او؛ بيوتيك توسط كادر پزشكي وآنتي

                                                            
  تحليلي ديلي بيست. قابل بازيابي در لينك: –گزارش سايت خبري  .11

 https://www.thedailybeast.com/two‐in‐three‐military‐women‐say‐they‐have‐been‐sexually‐assaulted‐
harassed 
١٢. Felipe Gomez Alonso 
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توسط ، به هنگام بازداشت 1397ساله در آذرماه  7خاطرنشان كردن مرگ يك دختر گواتمااليي  ج)
  ؛13متحده، به دليل از دست دادن آب بدن خود و دچار تشنجمأموران گشت مرزي اياالت

، مبني بر 1397ماه دي 5، انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه همچنيند) 
، به صدور دستور در خصوص انجام 14متحده آمريكااقدام اداره گمرك و محافظت مرزي اياالت

  هاي مهاجرتي؛نات و آزمايشات پزشكي الزم براي تمامي كودكان دربند در بازداشتگاهمعاي
متحده، مبني بر الملل در اياالت، مدير اجرايي سازمان عفو بين15اشاره به اظهارات مارگارت هوآنگه) 

آسيب جويان، پيش از رحمانه دولت ترامپ در قبال مهاجران و پناههاي بيسياستيافتن لزوم خاتمه 
  .16ديدن كودكان بيشتر در اين روند

  
قدام زنان ، در خصوص ا1397 ماهدي 29ز شنبه بان حقوق بشر، در روانتشار گزارش از سوي ديده -5

 ايالت درخواست براي پايان بخشيدن به ازدواج كودكان در باهدفشهر بوستون، به راهپيمايي، 
ها، ربودن كودكي آن ترينمهم ازجملهده بر كودكان، ماساچوست، با توجه به آثار سوء گسترده اين پدي

صورت خالصه به يبررس نيمهم ا ي. محورهادختران ويژهبهو حقوق كودكان از فرزندان اين سرزمين، 
  ت: اس ريبه شرح ز

مردان بزرگسال  سالگي با 13ناگزير شدن بسياري از دختران اين ايالت به ازدواج در سنين حدود  الف)
 8الي  7ردن زودهنگام و به دنيا آو هاياريباردها از تحصيل، وادار به تحمل روم شدن آنغريبه، مح

 خود پس از تولد، و برخوردار شدن از تجارب سنگيني چون، مرگ نوزادان درپيپي صورتبهكودك، 
  هاي سنگين خانوادگي؛گرفتن مسئوليت بر عهدههمچنين 

                                                            
  ابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي و يورونيوز. قابل بازي .13

 http://www.bbc.com/persian/world‐46682505 
https://fa.euronews.com/2018/12/25/guatemalan‐boy‐died‐customs‐border‐protection‐midnight‐on‐
christmas‐new‐mexico 
١٤. US Customs and Border Protection (CBP) 
١٥. Margaret Huang 

  . قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري الجزيره .16
 https://www.aljazeera.com/news/2018/12/orders‐medical‐checks‐migrant‐children‐die‐custody‐

181226151633950.���� 
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 سويهبازگشت بدر اين زمينه و يا  اظهارنظرمتأهل از حق اشاره به برخوردار نبودن اين كودكان  ب)
ها و ها در معرض انواع خشونتهاي خود، حتي در صورت الزام، همچنين قرار گرفتن آنخانواده

  ها؛استفادهسوء
 ت، از سالكودك به تن دادن به ازدواج در ايالت ماساچوس 1200اشاره به ناگزير شدن بيش از  ج)

ود ويژه ازدواج دختران كودك و نوجوان با مردان بزرگسال و همچنين وجيالدي، بهم 2016تا  2000
يالت ازجمله ايالت ا 48صدها هزار مورد مشابه در ديگر اياالت آمريكا، با توجه به قانوني بودن آن در 

  ماساچوست البته تحت شرايط معين؛
، بدون وجود هرگونه استثناء 18ورو دِلِه 17رزياشاره به ممنوع اعالم شدن ازدواج كودكان در اياالت نيوج د)

  ؛19منظور پايان بخشيدن اين روند براي هميشهدر اين زمينه و لزوم پيوستن ماساچوست به اين كارزار، به
  
وص تظاهرات ، در خص1397 ماهدي 29انتشار گزارش از سوي خبرگزاري فرانسه، در روز شنبه  -6

حكوم كردن م، در راستاي 1397 ماهدي 28كا، در روز جمعه جوامع بومي آمريي صدها تن از اعضا
  اند از: نكات محوري اين گزارش عبارت. شانمرده شدن حقوقشعدالتي و درخواست براي محترم بي

چون،  هاي سنتي و پالكاردهايي با مضامينيگردهمايي بوميان آمريكا، در واشنگتن، با لباس الف)
  ؛»ديگر سكوت نخواهيم كرد«و» عدالت براي زنان مقتول گمشده«

ها اين جوامع به دليل عواملي چون، ممانعت به عمل آمدن از مشاركت آن ياشاره به قرباني اعضا ب)
در انتخابات، جدا شدن اعضاي خانوادهايشان از يكديگر به دليل وجود ديوارها و مرزها، قرار گرفتن 

هايي، چون در معرض تبهكاري شدناقعومحيطي، در معرض پيامدهاي ناشي از هولوكاست زيست

                                                            
١٧. New Jersey 
١٨. Delaware 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده19
 https://www.hrw.org/news/2019/01/19/marching‐end‐child‐marriage‐massachusetts 
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هاي ناشي از اقدامات نيروهاي نظامي و پليس، همچنين عدم در قاچاق جنسي و انساني و خشونت
  ؛هانا عدالتياختيار داشتن منابع و آگاهي كافي در خصوص اين 

هاي ن آبآلوده بود ازجملههاي پيش روي اين جوامع در آمريكا، اشاره به ديگر معضالت و چالش ج)
با فقر  هجايي، مواجهآزادي تردد و جابه جهتها و مرزهايي بودن با محدوديت هشان، مواجهمناطق سكونت

هاي دولت، گرفتار در ميان كشمكش ماههيكو تنگدستي شديد و تشديد شدن اين شرايط به دليل تعطيلي 
شان بر و آلوده شدن رودهاي هايشانمينسرزو كانادا بر سر عبور خط لوله نفتي از  متحدهاياالتهاي دولت

و زندگي بر  سويكنرم كردن براي حفظ فرهنگ و زبان خود از  وپنجهدستاثر نشت نفت، همچنين، 
  ؛20مدرن شهري از سوي ديگر ورسومآداباساس 

  
، در خصوص مدارك 1397ماه دي 28بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -7
هاي ي خانوادهآمده در زمينه اقدام دولت دانلد ترامپ به هدف قرار دادن متمركز و عمددستبه

    قابل توجه در اين گزارش عبارتند از: موارد .ميالدي 2017مهاجران، از اواخر سال 
، در زمينه قصد مقامات 21شبكه خبري ِان.بي.سيگذاري به نويس طرح سياستدرز كردن پيش الف)

منظور مورد دولت آمريكا، مبني بر هدف قرار دادن ويژه والدين در خانوارهاي مهاجر و پناهجو، به
گزارش دفتر بازرسي كل وزارت بهداشت نين به تازگي انتشار يافتن ها، همچپيگرد قانوني قرار دادن آن

، مبني بر باالتر بودن چشمگير تعداد كودكان، به اجبار جداشده از متحدهو خدمات انساني دولت اياالت
، پيش از اعالم 2017به آغاز نمودن اين اقدام از تابستان سال والدين خود، و مبادرت ورزيدن دولت 

داري و برمال شدن تصاوير كودكان نگاه 2018خود در ماه آوريل سال » تحمل صفر«رسمي سياست 
  ها؛شده در قفس توسط رسانه

اي حقوقي در اين زمينه، در ، به باز كردن پرونده22ي مدني آمريكاهااقدام اتحاديه آزادياشاره به  ب)
متحده به آشكار نمودن تعداد كودكان جداشده از والدين خود، بر راستاي ناگزير ساختن دولت اياالت

                                                            
  . گزارش خبرگزاري فرانسه. قابل بازيابي در لينك:20

 https://www.france24.com/en/20190119‐indigenous‐people‐protest‐rights‐washington 
٢١. NBC News 
٢٢. The American Civil Liberties Union 
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كودك مهاجر  2737و سرانجام، اقرار مقامات دولتي به جدا كردن اجباري » تحمل صفر«اساس سياست 
  ان؛شهاياز خانواده

آن   شدناشاره به اختصاص داشتن اين رقم تنها به كودكان تحت نظارت وزارت بهداشت و برمال ج)
ر آمار ب، پس از به سرانجام رسيدن دعواي حقوقي فوق و مشتمل نشدن آن 2018در ماه ژوئن سال 

ناپذير نكاميالدي، همچنين ام 2018و اوائل سال  2017شان در سال هزاران كودكان جداشده از والدين
  شان؛ هايها به خانوادهمشخص نمودن موقعيت كنوني اين كودكان و پيوستن احتمالي آنو بودن 

ه متحده بر بازدارندگي و مجازات اين خانوارها، بهاي دولت اياالتاشاره به متمركز بودن اولويت د)
بني بر مبرخي از مقامات، ها و حتي ارائه پيشنهاداتي از سوي جاي تالش در راستاي پيوند دادن آن

  پناهندگي؛ جهتمحروم كردن اين كودكان از حقوقشان در زمينه درخواست 
 از يكديگر هاگسيختن خانواده، اشي ازنها و پيامدهاي تأكيد بر عدم پرداختن اين گزارش به آسيب ه)

ز ابيش  –ه كنندگان گزارش به سن بسيار كم برخي از كودكان جداشدو عدم توجه مسئوالن و تهيه
  سال و حتي كودكان نوزاد؛ 5يكصد كودك زير 

اعتنايي دولت دانلد ترامپ به كودكان تحت تنها از بيهاي مزبور، نهتأكيد بر حكايت اسناد و گزارش و)
جهت جداسازي اجباري  ،شده و راهبرد عامدانه آنريزيشان، بلكه نمايان ساختن اقدام برنامهمراقبت
متحده و وارد آوردن آسيب به كودكان و هاي مرزي اياالتيگر در گذرگاهها از يكدخانواده

جويان مبني بر ناخوشايند بودن ورودشان به اين شان، باهدف ارسال پيامي آشكار به پناهخانوادهاي
  ٢٤؛23هاكشور و عدم استقبال آمريكا از آن

                                                            
  در لينك:بان حقوق بشر. قابل بازيابي گزارش ديده .23

 https://www.hrw.org/news/2019/01/18/trumps‐family‐separation‐affected‐thousands‐more‐children‐
previously‐known 

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش .24
كودكان  ، در خصوص نشر فيلم ويدئويي از مواجه شدن1397دي ماه  11شنبه در روز سه شبكه خبري اسكاي نيوز،انتشار گزارش از سوي *

  :آميز فيزيكي، مبني برمهاجر در مركز آريزونا، با رفتارهاي خشونت
ا، ر مركز نگهداري از كودكان مهاجر در منطقه فينيكس، در ايالت آريزونميالدي، د 2018هاي ويدئويي ثبت شده در ماه سپتامبر سال فيلم الف)

  ها به سمت ديوار و سيلي زدن به صورتشان؛مبني بر اقدام كاركنان اين مركز به كشيدن كودكان روي زمين، هل دادن آن
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، در خصوص 1397 ماهدي 27شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -8
در زمينه اعمال حقوق بشر در داخل و خارج از كشور، پس از دو سال از  متحدهاياالت گردعقب

اي ساالنه اين نهاد حقوق بشري، صفحه 674گذشت رياست جمهوري دانلد ترامپ، بر اساس برآورد 
. كشور جهان، پيرامون وضعيت حقوق بشر در يكصد »201925گزارش جهاني سال «موسوم به 

  : باشدبه شرح زير مي گزارشمحورهاي مهم اين 
لد جمهوري دان آمريكا، در دوران رياست خواهجمهوريفراهم آمدن فرصت براي دولت و كنگره  الف)

دن هاي اجرايي، بازبيني و تغيير مقررات و اجرايي كرترامپ براي تصويب قوانين، صدور فرمان
 والشعاع قرار دادن زندگي، معيشت مباني حقوق بشري و تحت هاي الزم در راستاي تضعيفسياست
  مرزي؛مرزي و برون، مهاجران، زنان و بسياري از اقشار جامعه، در حيطه درونجويانپناهسالمت 

كاهش  استاي، در راتخاذشدهاشاره به اقدام دولت آمريكا طي سال گذشته ميالدي به لغو تدابير  ب)
پوستان و انديشانه، در رابطه با رنگينهاي جزمگرايانه و سياستم افراطتأثير نامتناسب صدور احكا

جمهوري اين كشور، هاي پايان سالي رئيسرغم برخي از تالشدست جامعه، بهدرآمد و پاييناقشار كم
انيان ترين آمار زندكشوري داراي بيش – متحدهاياالتدر زمينه رقم زدن اصالحات در نظام كيفري در 

  ان تمامي كشورهاي جهان است؛در مي

                                                                                                                                                                                 
اي از شكايات همأموران با اتهامات كيفري، به دليل مجموعمحكوم كردن اين  گيري دادستان كل در مورد اقدام بهاشاره به لزوم تصميم ب)

  هاي فيزيكي و جنسي در اين مركز؛استفادهشده در خصوص وقوع سوءدريافت
بزرگترين برنامه حمايت از كودكان پناهجو در ايالت  -وست كي نهاد ساوتاشاره به قرار داشتن اين مركز، تحت نظارت سازمان مردم ج)

ميالدي، به دليل تحقيقات انجام شده  2018پيش از تعطيل شدن آن در ماه اكتبر سال  –مركز  13هزار كودك و نوجوان در  16ي تگزاس، نگهدار
  استفاده از كودكان تحت نظارت آن؛در خصوص سوء

عمل آمده از اين مركز، مبني بر عدم  اشاره به ناگزير شدن اين سازمان به تعطيل كردن مركز مزبور در ايالت آريزونا، پس از نتايج تحقيقات به د)
  انجام اقدامات مربوط به سوابق كاركنان آن؛

پذيري شديد كودكان مهاجر و قرار اشاره به اظهارات مقامات وزارت بهداشت و خدمات انساني اياالت متحده، مبني بر لزوم توجه به آسيب ه)
يا  استفاده از كودكان وجدي در قبال هر گونه اتهام وارده شده در زمينه سوء ها در شرايط دشوار، همچنين ضرورت اتخاذ رويكرديداشتن آن

  ها؛ناديده گرفتن نيازهاي آن
هاي جنسي از استفادهءاشاره به قرار داشتن مراكز نگهداري از مهاجرانِ مستقر در ايالت آريزونا، در مركز اتهامات وارد شده در خصوص سو و)

ساله در معرض  17تا  12نوجوان  3هايي در زمينه قرار گرفتن هارات دولت السالوادور، مبني بر دريافت گزارشپناهجويان، با توجه به اظ
  هاي اين ايالت.گاههاي جنسي، در پناهاستفادهسوء

٢٥. World Report 2019 
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جدا  ازجملههاي مهاجرتي و مرزي، اي از سياستاشاره به اقدام دانلد ترامپ به اتخاذ مجموعه ج)
اران تن شيرازه هزو از هم گسيخ متحدهاياالتكردن والدين از كودكانشان، پس از عبور از مرزهاي 

بدون  ها به بازگشت به كشورشان،كردن آنخانواده پناهجو، با اخراج بسياري از والدين و ناگزير 
  فرزندان خود؛

 يا» 26داكا«، موسوم به اوباماميالدي به پايان طرح دولت  2017اشاره به اقدام دولت آمريكا در سال  د)
مريكا آوارد  غيرقانونيبه شكل خود توسط والدين  ،جواناني كه در كودكيحمايت از  - »روياپردازان«

هزار مهاجر جوان، با سردرگمي، ابهام و عدم  800، مواجه ساختن سرنوشت ورازاينو  –اند شده
جمهوري، مبني بر ممنوعيت از فرمان اجرايي رئيس متحدهاياالتاطمينان، همچنين پشتيباني ديوان عالي 

بان آميز از منظر ديدهفرماني تبعيض –ورود شهروندان هفت كشورِ عمدتاً مسلمان به خاك آمريكا 
  شر و ديگر نهادهاي حقوقي و مدني؛حقوق ب

در اين  مگانيهاشاره به ديگر اقدام دولت آمريكا در راستاي تضعيف مباني بيمه درماني و سالمت  ه)
هاي بهداشتي و هايي مبني بر محدود نمودن دسترسي زنان به مراقبتكشور و اتخاذ نمودن سياست

  درماني الزم، در داخل و خارج از خاك آمريكا؛
متحده از هاي خارجي، در راستاي دور نمودن اياالتشاره به اقدام دانلد ترامپ به اتخاذ سياستا و)

درآوردن  اجراالمللي، همچنين به هاي قضايي بيننهادها و تدابير چندجانبه حقوق بشري و يا هيأت
بخشيدن هاي استبدادي و ارتقاء هايي، در جهت مورد حمايت قرار دادن حكومتاقدامات و سياست

تحريم  رغم برخي از رويكردهاي وي در راستاي حمايت به عمل آوردن ازجايگاه رهبران خودكامه، به
  افراد حقيقي و حقوقيِ مرتكب موارد فاحش نقض حقوق بشر؛

                                                            
٢٦. Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 
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برداري مناسب از وارونه كردن اين روند و بهره جهتمتحده درخواست از كنگره جديد اياالت ز)
ت نظارتي خود براي قرار دادن اين كشور در مسير احترام نهادن به مباني آمده و قدردستفرصت به

  ؛27حقوق بشري، چه در داخل و چه خارج از مرزهاي آن
  
، در خصوص تأثير 1397 ماهدي 26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -9

ه ب گزارشهم اين ممحورهاي  .مردم آمريكابر  متحدهاياالتتعطيلي بخشي از دولت و نهادهاي دولتي 
  : باشدشرح زير مي

مستقيم و يا  طوربهنفر شهروند بزرگسال،  10تن از هر  4تحت تأثير قرار گرفتن نزديك به  الف)
، به دليل تعطيل شدن بخشي از دولت و نهادهاي فدرال، بر اساس نظرسنجي مشترك انجام غيرمستقيم

 ماهدي 24تا  18(مؤسسه سنجش افكار عمومي) از  28و مؤسسه ايپسوسشده توسط خبرگزاري رويترز 
: گفتني است كه، افراد مورد 1397 ماهدي 25شنبه ) و انتشار يافته در روز سه2019ژانويه  14تا  8(

كه از چنين  شناسندميشونده يا خود كارمند نهادهاي دولتي تعطيل شده هستند و يا افرادي را مصاحبه
  وردارند؛شرايطي برخ

امبر سال دس 22كا (از بزرگترين تعطيلي دولت در تاريخ آمري مثابهبهبه شمار آوردن اين تعطيلي،  ب)
ع ده از سوي مناببخش بسيار بزرگتري از آمار اعالم ش مواجهه) و تأكيد بر 1397 ماهدي، اول 2018

دان ناگزير به برگزيدن مرخصي ارمنك - هزار كارمند فدرال  800رسمي، مبني بر تحت تأثير قرار گرفتن 
  با شرايط دشوار كنوني؛ –اجباري بدون حقوق و يا كار كردن بدون دريافت دستمزد 

ها و اختالفات پديد آمده ميان نمايندگان دموكرات در اشاره به تعطيل شدن دولت به دليل تنش ج)
ساخت ديوار مرزي  تجهميليارد دالر  5,7خصوص درخواست دانلد ترامپ از كنگره براي اختصاص 

                                                            
  ابي در لينك:بان حقوق بشر. قابل بازيگزارش ديده .27

 https://www.hrw.org/news/2019/01/17/us‐backtracking‐human‐rights 
٢٨. Reuters/Ipsos 
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، همچنين اشاره به دست نيافتن طرفين به جويانپناهو ممانعت به عمل آوردن از ورود مهاجران و 
  29مصالحه و تعاملي در اين رابطه؛

محورهاي اصلي  نفر از شهروندان آمريكا و تأكيد بر 2000اشاره به مورد پرسش قرار دادن بيش از  د)
پيوسته، تجارب مستقيم  وقوعونگي درك عمومي از تحول بهنظرسنجي، مبتني بر ميزان و چگ

 طوربهشده، نشده و يا خدمات متوقفاز تعطيلي موقت دولت، ميزان دستمزدهاي دريافت آمدهدستبه
  مستقيم و غيرمستقيم؛

اشاره به آمار به دست آمده از سنجش افكار عمومي در اين زمينه، مبني بر تحت تأثير قرار گرفتن  ه)
نشدن  ههاي دولتي، مواجهدهندگان از دليل تعطيل شدن بخشي از نهادها و سازماندرصد از پاسخ 38
دهندگان از تحت درصد از پاسخ 25دهندگان با پيامدهاي اين تحول و عدم آگاهي درصد از پاسخ 37

  30شان به اين دليل؛تأثير قرار گرفتن معيشت
تعطيلي دولت آمريكا براي پيمانكاران  ،سي.بي.ناِ و) گفتني است كه بر اساس گزارش شبكه خبري

ميليون كارمند قراردادي دولت،  5بر داشته است و از حدود  ميليارد دالر هزينه در 6تا  5فدرال بين 
مريكا آهايي از دولت فدرال تعطيلي بخش شوند. همچنين، چنانچهبا خسارت مواجه ميميليون تن  1,2

                                                            
، پيشنهاداتي را در ازاء دريافت اين مبلغ از كنگره مطرح نمود، كه مجدداً 1397دي ماه  29اين در حالي است كه دانلد ترامپ، در روز شنبه  .29

 يندگان كنگره واقع نشد. اين پيشنهادات عبارت بودند از:مورد توافق رهبران دموكرات نما

 ؛ توقف اخراج برخي از مهاجران غيرقانوني به مدت سه سالالف) 
 - اند يكا شدهمرآني وارد جواناني كه در كودكي توسط والدين به شكل غير قانو - »روياپردازان«توقف اخراج مشمولين طرح داكا موسوم به ب) 

 ؛به مدت سه سال
   ؛ها به مدت سه سالتوقف اخراج پناهجويان رانده شده از جنگ ج)

  ن؛دوستانه به مهاجراهاي انسانميليون دالر براي كمك 800تخصيص د) 
 ؛فناوري جديد تشخيص مواد مخدر گيري ازرهميليون دالرجهت به 8,5تخصيص ه) 
 ها؛مور مرزي و افسر پليس در مرزأم 750هزار و 2استقرار بيش از و) 

 ؛امور مهاجران ، جهت رسيدگي بهقضات ويژه از گروه 75تعيين ز) 
  د.كشورهاي خو پذير ساختن ارائه درخواست پناهندگي از داخل، مبني بر امكانجديد براي كودكان مهاجر آمريكاي التين يكار و ايجاد سازح) 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: .30
 https://www.aljazeera.com/news/2019/01/poll‐sheds‐light‐impact‐government‐shutdown‐

190115214507665.���� 
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در حالي  ،ميليارد دالر فراتر خواهد رفت 6از اين كشور ده آن به اقتصاد روز برسد، خسارات وار 35به 
  ؛ميليارد دالر اعالم شده است 5,7كه هزينه ساخت ديوار 

  
، در آستانه 1397ماه دي 20شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -10

 ق بشريماندن لكه ننگ آن بر كارنامه حقوهفدهمين سال از افتتاح زندان گوانتانامو و باقي 
اين  نكات مهم. متحده، با توجه به تداوم يافتن موارد مكرر نقض حقوق بشر در اين زنداناياالت

    گزارش عبارتند از:
به  لد ترامپ،الملل آمريكا، پيرامون اقدام داناظهارات مدير امنيت حقوق بشر در سازمان عفو بين الف)

 يش دورانه گشاباين زندان نظامي و منجر شدن اين اقدام  يي اوباما، مبني بر تعطيللغو فرمان اجراي
  جديدي از وقوع موارد دهشتبار نقض حقوق بشر در اين بازداشتگاه؛

هراسي، دربردارنده مثابه نماد اسالمسال پس از گشايش آن، همچنان به 17برشمردن اين زندان،  ب)
فصلي انزجارآميز از  –ستيزي نهاس افكني و بيگامبتني بر هر جمهوري ترامپ،هاي رياستويژگي

  يافته؛ها پيش بايد خاتمه ميمتحده كه مدتتاريخ اياالت
ها مرد مسلمان، در حال حاضر در اين زندان و قرار داشتن بسياري از آن 40اشاره به زنداني بودن  ج)

رغم ي از زندانيان در اين بازداشتگاه، بهن برخنجه، همچنين تأكيد بر نگاه داشتدر معرض اعمال شك
: وي ازجمله زندانيان مورد شكنجه 31ها، ازجمله توفيق البحانيصدور حكم قضايي الزم براي انتقال آن

ميالدي در  2003متحده (سيا) است كه در سال قرارگرفته توسط سازمان اطالعات مركزي اياالت
تاكنون همچنان در اين  2010انتقال به مكاني ديگر، از سال  جهترغم تبرئه شده و بهگوانتانامو زنداني
  برد؛زندان به سر مي

تأكيد بر درخواست اين نهاد حقوق بشري براي تعطيل كردن هميشگي زندان گوانتانامو، انتقال  د)
  32.33تمامي زندانيان داراي حكم قضايي و محاكمه و يا آزاد كردن ساير زندانيان اين بازداشتگاه ننگين

                                                            
٣١. Toffiq al‐Bihani 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين .32
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  كانادا*

نامه جورجيا دي و هفته 27شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.سي، در روز پنج -1
نامه از سوي  3، در خصوص ارسال 1397 ماهدي 25شنبه استريت (چاپ ونكوور)، در روز سه

، )2018، به دولت كانادا، در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي (34كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
 .هاي مقامات آن در رابطه با محقق ساختن تعهدات خود در قبال جوامع بومي اين كشورپيرامون ناكامي

  : نكات مطرح شده اين گزارش عبارتند از

در استان بريتيش  اجراها و مخاطرات دو پروژه زيرساختي در حال اختصاص دو نامه به زيان الف)
، در 36بر روي رودخانه پيس 35پروژه ساخت سد سايت سي.كلمبيا، براي بوميان منطقه، شامل نخست، 

                                                                                                                                                                                 
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/usa‐17-�ears‐later‐guantanamo‐prison‐remains‐a‐

threat‐to‐human‐rights/ 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش .33

نعت به عمل م شده در زمينه مما، در خصوص تحقيقات انجا1397آذر ماه  15شنبه ، در روز پنجشبكه خبري الجزيرهانتشار گزارش از سوي *
استفاده و مينه، مورد سوءسال پس از وقوع آن و وجود دعاوي متداوم در ز 17، 2001سپتامبر  11آمدن از اجراء عدالت در مورد متهمان حادثه 

  :شكنجه قرار گرفتن زندانيان زندان گوانتانامو، مبني بر
داوم يافتن زمان حبس سپتامبر و ت 11محكوم به مرگ، به اتهام دست داشتن در حمالت  تن از زندانيان 5برگزار نشدن جلسات محاكمه  الف)
  ل از وقوع اين حادثه؛سا 17ها در زندان گوانتانامو، پس از گذشت آن

اكمه ش از محع پيهاي وكالي مدافع زندانيان از موانع پيش روز روندهاي قضايي، از جمله هدر رفتن زمان جلسات استمااشاره به نارضايتيب) 
هاي مهگيرانه در اين زمينه، به ويژه، در مورد برناها به اطالعات محرمانه و وجود مقررات نظارتي سختبه بحث در زمينه ميزان دستيابي آن

  ن؛ندانياين زاه عليه بازجويي انجام شده پس از اين حمالت، به منظور ممانعت به عمل آوردن از علني شدن اطالعات مربوط به اعمال شكنج
زان ها جهت اطمينان يافتن از فراهم آمدن حداكثر ميجانبه آناشاره به اظهارات مقامات وزارت دفاع در اين زمينه، مبني بر تالش همه ج)

ه دليل هاي خودسرانه، به مثابالعجلشمار آوردن رعايت عدالت و انصاف و نه، تعيين ضربشفافيت، همزمان با رعايت الزامات امنيت ملي و به
  دود بودن زمان اين فرآيند قضايينامح

دار و متداوم هادام«، »كارآمد بودن اعمال شكنجه«جمهوري آمريكا در اين خصوص، مبني بر خاطرنشان كردن اظهارات دانلد ترامپ، رئيس د)
رغم ، به»ه محرمانهين ندامتگاان زندانيان از آزاد نشد«و » زنداني كردن محكومان بيشتر در اين زندان«، »بودن روند جاري در زندان گوانتانامو

  جمهوري.تن از آنان از سوي باراك اباما، در زمان تصدي وي بر مسند رياست 5صادر شدن دستور آزادي 
٣٤. UN Human Rights Commission 
٣٥. Site C 
٣٦. Peace River 
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، تحت تأثير قرار روازاين، 37ترانس ماونتين –مركز اين ايالت و دوم پروژه توسعه خط لوله كوهستاني 
هاي منطقه بريتيش كلمبيا، همچنين وارد شدن قير مايع از گرفتن دائمي حق بوميان بر مالكيت زمين

المللي رفع و مورد نقض قرار گرفتن كنوانسيون بين 38ا به بندري در بِرنبينفتي استان آلبرتهايماسه
  ؛39تمامي اشكال تبعيض نژادي

كانادا، در رابطه با به  وزيرنخستاشاره به اختصاص يافتن نامه سوم به اقدامات جاستين ترودو،  ب)
ناموفق بودن وي در  در آوردن حقوق جوامع بومي در قانون فدرال كشور و اجرارسميت شناختن و به 

  40عملي كردن تعهدات خود؛

                                                            
٣٧. Trans Mountain 
٣٨. Burnaby 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .39
خصوص تهيه  ، در1397آذر ماه  16، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز جمعه شبكه خبري سي.بي.سيگزارش از سوي  انتشار*

نادا شرقي آالسكا، جهت درخواست نمودن از نهادي حقوق بشري، در راستاي ترغيب كردن دولت كاقبيله بومي ساكن جنوب  15طومار توسط 
  معدن واقع شده در ايالت بريتيش كلمبيا، مبني بر 6به انجام اقدامات الزم در زمينه، 

ن ، خطاب به كميسيو1397آذر ماه  14كا، در روز چهارشنبه شرق آالس اي توسط كميسيون فرامرزي بوميان جنوبصفحه 215تهيه طومار  الف)
منبع اصلي  –هاي اين منطقه و مورد تهديد قرار گرفتن حيات آبزيان آن آمريكايي حقوق بشر، واقع در واشنگتن دي.سي.، مبني بر آلوده شدن رودخانهبين

  ور؛هاد حقوق بشري براي حمايت به عمل آوردن از طومار مزبوسط معادن اين ناحيه و درخواست نمودن از اين نت - امرار معاش بوميان 
اوره دم انجام مشعهاي آالسكا، به مثابه نقض حقوق بوميان منطقه و تأكيد بر برشمردن عدم ممانعت به عمل آوردن از آلوده شدن رودخانه ب)

ظر بر ورد نهاي منجام فرآيندابه هنگام صدور مجوز براي  ها،در اين زمينه، از سوي مقامات دولت كانادا با قبايل بومي و يا كسب رضايت آن
  روي معادن اين منطقه؛

نجام اكنندگان اين طومار از كميسيون حقوق بشر، از جمله، بازديد اين سازمان از معادن، به منظور هاي تهيهاشاره به مهمترين درخواست ج)
هيه طومار و ت در اين ستماع، با هدف مورد بررسي قرار دادن دعاوي مطرح شدندادن تحقيقات الزم و تأييد كردن تهديدها، برگزاري جلسه ا

كيد بر هدف همچنين تأ وي مكفي گزارش، در زمينه ارائه كردن حقايق و قوانين مربوط به عدم التزام دولت كانادا به اجراء تدابير ايمني و حفاظت
  ي.جوديت فرهنگشان، در زمينه امنيت غذايي و مواز مورد نقض واقع نشدن حقوقنهايي طومار مزبور، مبني بر اطمينان يافتن بوميان منطقه 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .40
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  29ز تن از اعضاء كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپا، از كانادا، ا 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؛
سطح  شور، ارتقاءكتوجه از سوي دولت كانادا، جهت بهبود بخشيدن وضعيت بوميان اين ه استقبال اين كميته از اتخاذ تدابير قابلاشاره ب ب)

بومي  نيه مردمانامل بيااقدامات نهادهاي حقوق بشري و اتخاذ قوانين حقوق بشري الزم در اين زمينه، همچنين متعهد شدن اتاوا به اجراء ك
  سازمان ملل؛
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گزارش بان حقوق بشر، به مناسبت انتشار يافتن ، مدير اجرايي ديده41اشاره به اظهارات كنث راث ج)
تداوم يافتن ، پيرامون وضعيت حقوق بشري يكصد كشورهاي جهان، مبني بر ساالنه اين نهاد

اين  شدنواقعاستفاده هاي دولت ترودو در زمينه اعمال تبعيض عليه بوميان كانادا و مورد سوءچالش
مرزي كانادايي، همچنين مواجه بودن بوميان اين كشور با بحران آب و هاي برونجوامع از سوي كمپاني

 رغمبهده و كشته شده بومي، هاي حقوقي زنان و دختران به قتل رسيعدم شفافيت در خصوص پرونده
  43؛42وزير كانادا براي پيشبرد مباني حقوق بشري در داخل و خارج از كشورهاي نخستتالش

  

                                                                                                                                                                                 
هاي انديشي و تخلفات ناشي از استعمارگري اروپايي و در پي آن سياستهاي غلبه يافتن بر يك سده جزماشاره به قابل درك بودن دشواري )ج

يد بر ين حال، تأكبر بودن اتخاذ رويكرد سياسي جديد و حل و فصل اختالفات در قبال اين جوامع و در عدولت كانادا عليه اين جوامع و زمان
  آن؛ يسرعت بخشيدن دولت كانادا به اقدامات خود در اين زمينه در تمامي سطوح و ارتقاء دادن فرآيند اجرا لزوم

 –اجتماعي  انداز توسعهاشاره به تداوم يافتن موارد آشكار نقض حقوق بشر در قبال مردمان بومي در اين كشور، از جمله فقدان چشم د)
لم، قرار يدني ساق بنيادين بشري، همچون بهداشت و درمان، تحصيل و آموزش، مسكن و آب آشاماقتصادي اين جوامع، عدم دسترسي به حقو

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 دانها، بيشتر بودن تعداد اعضاء جوامع بومي در زنمرتكبان اين قسم خشونتعدم وجود نظام حقوقي الزم جهت رسيدگي به مجازات 

هاي انفرداي، مواجه بودن جوامع مزبور با مشكالت دسترسي به نظام عدالت و قضايي، باالتر بودن آمار خودكشي ها در سلولتر آنگرفتن سهل
هايشان، توسط نظام خدمات اجتماعي كانادا، ها از خانوادهتوجهي از كودكان آنبلدر ميان جوانان اين جوامع و جدا شدن اجباري تعداد قا
  و هاي جسمي و ذهنيروزي و معضالت پيش روي مردمان بومي مبتال به ناتواناييهمچنين، ميراث تلخ بر جاي مانده از اقدامات مدارس شبانه

الذكر و فراهم وقن و يا كاستن از معضالت متعدد فزمينه، با هدف برطرف ساخت درنگ قوانين مصوب در اينتأكيد بر لزوم اجراء نمودن بي ه)
ب چين به تصويوزير كانادا، همآوردن امكان الزم جهت ايجاد تعامل و گفتگو ميان نمايندگان نهادهاي مختلف اين جوامع با دولت و نخست

  داراي معلوليت. رساندن پروتكل اختياري كنوانسيون سازمان ملل در زميه حقوق افراد
٤١. Kenneth Roth 

رغم اي، از عدم اقدام دولت كانادا به متوقف ساختن فروش سالح به عربستان سعودي، بهگفتني است كه در اين گزارش چند صد صفحه .42
  ت.هاي انتشار يافته در خصوص موارد آشكار و گسترده نقض حقوق بشر در يمن، نيز انتقاد به عمل آمده استمامي گزارش

  هاي: نامه جورجيا استريت. قابل بازيابي در لينكهفتهشبكه خبري سي.بي.سي و هاي گزارش .43
https://www.cbc.ca/news/world/human‐rights‐watch‐report‐1.4981559 
https://www.straight.com/news/1188336/un‐human‐rights‐commission‐cautions‐bc‐megaprojects‐risk‐
infringing‐rights‐indigenous 
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، در خصوص 1397ماه دي 27شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.سي، در روز پنج -2
، پيرامون تداوم يافتن اقدامات دولت كانادا در زمينه اعمال 44تصميم كميته حقوق بشر سازمان ملل
  مهم اين گزارش عبارتند از: اقدامات .تبعيض عليه زنان و دختران جوامع بومي

 مي مواردفع تمارملل، مبني بر ملزم شدن كانادا به صدور بيانيه از سوي نهاد حقوق بشر سازمان  الف)
روندي ها از وضعيت شهتبعيض و حصول اطمينان از برخورداري تمامي زنان بومي و فرزندان دختر آن

  بوميِ همسان با مردان بومي و فرزندان ذكورشان؛
ومي بشهروندي  قزنان بومي با از دست دادن ح شدنمواجهاشاره به سوابق اين پرونده، مبني بر  ب)

وده شدن ، رفع اين معضل با افز1985خود به هنگام ازدواج با مردي غير بومي، تا پيش از سال 
ا مردان ب، اما همچنان، عدم برخورداري زنان در قياس 1985هايي به قوانين مربوطه در سال اصالحيه

ر دجنسيتي  ساويصويب قانون تبومي از حق انتقال اين مقوله به فرزندان خود، اقدام دولت كانادا به ت
حل عملي، اجرايي نشدن كامل آن در مرا حالدرعينو  2011روند ثبت شهروندان بومي، در سال 

  ميالدي؛ 2017مورد اصالح قرار گرفتن مجدد اين قانون در سال  رغمبه
ه ارسال اشاره به حائز اهميت بودن تصميم كميته حقوق بشر سازمان ملل، با توجه به اقدام آن ب ج)

درنگ به اعمال پيامي صريح به دولت كانادا، مبني بر ناگزير بودن مقامات آن به خاتمه بخشيدن بي
ها: گفتني است كه بر اين اساس به هاي آنتبعيض عليه زنان جوامع بومي و جبران خسارات و زيان

و گزارش آن را به اطالع  روز فرصت داده شده تا تدابير الزم در اين زمينه را اتخاذ 180دولت كانادا 
  .45نهاد حقوق بشري سازمان ملل برساند

  

  انگليس*

                                                            
٤٤. United Nations Human Rights Committee 

  سي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري  .45
 https://www.cbc.ca/news/indigenous/indian‐act‐sex‐discrimination‐un‐committee‐1.4982330 
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، در خصوص نهادينه 1397ماه دي 5انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -1
شدن آن به لشدن كامل اعمال تبعيض عليه سالمندان و مقوله سالخوردگي در جامعه بريتانيا و تبدي

  نكات مهم اين گزارش عبارتند از:. »رسوايي ملي«
نهاد مستقر در انگليس)، در زمينه پيگيري (سازمان مردم 46ناكامي كميسيون برابري و حقوق بشر الف)

و  تبعيض نژاديحقوقي و قانوني موارد متعدد تبعيض سني، همچون موارد ديگري از اين دست، مانند 
  دگرباش هراسي؛

پرونده  27 پرونده از 8 بهز اين كميسيون در اين خصوص، متعلق اشاره به آمار به دست آمده ا ب)
ونده پر 21ميالدي، به اين نوع تبعيض، همچنين دو پرونده از  2018جاري، در ماه اوت سال 

ه خاتمه پروند 40پرونده از  9و  2018هاي آوريل تا اوت سال دادخواهي به سرانجام رسيده، در ماه
  ميالدي؛ 2018و  2017هاي يافته در سال

جتماعي، امايت اشاره به مورد تبعيض قرار گرفتن متداوم افراد سالمند، از سوي نظام مراقبت و ح ج)
ها از خدمات متعلق به آنيت ن مقوله تحت حمايت قانون حقوق بشر و محرومرغم قرار داشتن ايبه
  ها بر اساس قانون؛آن
، مبني بر چگونگي تأثيرگذاري 47منتشر شده از سوي انجمن سلطنتي سالمت عمومي گزارشاشاره به  د)

هاي مبتني بر تبعيض سني، از گذشته تا كنون، بر سالمت و رفاه حال سالمندان و مواجهه متداوم نگرش
  آميز از سوي مراكز خدماتي دولتي و خصوصي؛و برخوردهاي تبعيضافراد سالخورده با رفتارها 

 راي افرادهاي بهداشتي و اجتماعي، باشاره به روند نزولي غيرمتناسب نرخ درمان، در بخش مراقبت ه)
درماني و گفتاردرماني، همچنين، اشاره به آمار به هايي چون، جراحي، شيميسال، در زمينه 70باالي 

سال از  55درصد از افراد شاغل باالي  36ميالدي، مبني بر محروم شدن  2017ل دست آمده در سا
  شان؛دمات، به دليل باال بودن سنمزايا و خ

                                                            
٤٦. Equality and Human Rights Commission (EHRC) 
٤٧. Royal Society for Public Health 
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تأكيد بر لزوم مورد توجه قرار دادن بيشتر اين معضل در جامعه و به چالش كشيدن تعصبات و  و)
سالمندان در جامعه بريتانيا، همچنين  هاي موجود در اين زمينه، با توجه به افزايش تعدادانديشيجزم

ضرورت اقدام به تعامل نمودن برابر با تمامي شهروندان اين كشور، به دليل اهميت اين امر براي 
  .48نظر اجتماعي و اقتصاديانگليس، از نقطه

  

، در خصوص تأثير 1397ماه دي 25شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -2
بر  اي از ابهام،لهمنفي پارلمان بريتانيا به توافق برگزيت و قرار گرفتن سرنوشت اين توافق در هارأي 

    نكات قابل ذكر در اين گزارش عبارتند از: . وضعيت حقوق بشر در جامعه بريتانيا
هاي حقوقي تعبيه شده در توافق برگزيت براي حائز اهميت بودن به خاطر سپردن ضمانت الف)

حاديه طور، شهروندان بريتانيايي ساكن كشورهاي عضو اتان اروپايي ساكن بريتانيا و همينشهروند
رام ي به احتروپايااروپا، همچنين برخوردار بودن آن از بندهايي مبتني بر ملزم شدن انگليس و اتحاديه 

  گذاردن به حقوق بشر؛
ين نهاد مودن انتوافق و يا موافقت تأكيد بر لزوم دستيابي پارلمان انگليس و اتحاديه اروپا به  ب)

حاديه يا از اتريتاناروپايي با به تعويق انداختن فرآيند مزبور، با توجه به عواقب ناشي از خارج شدن ب
  اروپا بدون محقق شدن هرگونه توافق، براي وضعيت حقوق بشر؛

جه به ها، با توراشاره به پيامدهاي وقوع اين تحول احتمالي، ازجمله حقوق شهروندان اين كشو ج)
و  اظهارات مقامات بريتانيا در خصوص ضمانت نمودن حقوق شهروندان اروپايي ساكن انگليس

نت در حال، اذعان كردن مقامات اتحاديه اروپا به وابسته بودن به واقعيت پيوستن اين ضمادرعين
تني است : گفكشورها كشورهاي عضو اين اتحاديه براي شهروندان بريتانيايي، به قوانين هر يك از آن

  اند؛ي اين ضمانت را بر عهده گرفتهاجراكه كشورهاي اسپانيا و آلمان 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .48

 https://www.theguardian.com/science/2018/dec/26/uk‐is‐completely‐and‐institutionally‐ageist 
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ا در قوانين ديه اروپاتحا اشاره به اقدام بريتانيا به مخالفت نمودن آشكارا با گنجاندن منشور حقوق بنيادين د)
ير خروج ري اروپايي و تأثرو ملزم نبودن دولت اين كشور به رعايت مباني حقوق بشداخلي خود و ازاين

  شور؛بدون توافق انگلستان از اين اتحاديه بر تضعيف شدن حقوق كارگران اروپايي ساكن اين ك
، 49اشاره به پيامدهاي برگزيت براي عرصه سياسي و اجتماعي بريتانيا، ازجمله به قتل رسيدن جو كاكس ه)

گيري در اين جرائم انزجارگرايانه، از زمان رأي يكي از نمايندگان پارلمان اين كشور، به دليل گسترش يافتن
ها در صورت خروج انگليس از ميالدي و احتمال افزايش اين خشونت 2016زمينه در بريتانيا در سال 

اتحاديه اروپايي بدون دستيابي به توافق، همچنين تأكيد بر ضرورت فراهم آمدن فرصت و امكان الزم از 
هاي گروهي و كارشناسان و متخصصان، براي مخالفان اين فرآيند، هسوي رهبران سياسي، اصحاب رسان

  ؛50جهت ابراز نظرات خود بدون هرگونه هراس از مورد هدف قرار گرفتن
  
ماه دي 21انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز و شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -3

يت در سال در بريتانيا، با محدود 15ير كودك ز 5، در خصوص مواجه بودن يك نفر از هر 1397
  رتند از:محورهاي مهم اين گزارش عبا. ديگرمنابع مالي يا  هايبه دليل كمبود دسترسي به غذا،

كار و افظهز نمايندگان حزب محمركب ادو حزبي، توسط كميسيوني  ،ايصفحه 56گزارش تهيه  الف)
اي زارتخانهسيس و پارلمان بريتانيا، در زمينه ارائه پيشنهاد به دولت اين كشور، براي تأحزب كارگرِ

  مجزا جهت رفع معضل گرسنگي؛
خريد مواد غذايي  سويبههاي انگليسي ن خانوادهاين كميسيون، مبني بر سوق دادهاي اشاره به يافته ب)
ندگي، ركود ميزان زهزينه گران  ازجملهت مالي، مشكال ، به دليلپركالري، حالدرعين وقيمت ارزان

  ؛وزنيه و اضافهسوءتغذبا معضالتي چون،  شدنمواجهو در نتيجه دستمزدها و نظام جديد خدمات درماني 

                                                            
٤٩. Jo Cox 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .50
 https://www.hrw.org/news/2019/01/15/brexit‐uncertainty‐risks‐uk‐rights 
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يتانيا، به يكي از معضالت چشمگير و فزاينده در جامعه بر» عدم امنيت غذايي«اشاره به تبديل شدن  ج)
) و بنياد 51با توجه به قرار داشتن آمار به دست آمده در اين زمينه، از سازمان غذا و كشاورزي (فائو

براي كودكان و تأكيد بر عدم  ويژهبهها در قياس با ديگر كشورهاي اروپايي، ، در ميان بدترين52غذا
  رفع آن؛ رسميت شناختن اين معضل و تالش نمودن براياقدام دولت انگليس به به

يك  بزرگ شدن ، مبني برگرفته از سوي سازمان ملل در سال گذشته صورتبهاشاره به تحقيق مشا د)
ت فقر در ها در خصوص وضعينگرانيكودك بريتانيايي در شرايط فقر: گفتني است كه  3كودك از هر 

با خروج  ،دهدهاي بانك مركزي اين كشور نشان ميبريتانيا در شرايطي ابراز مي شود كه برآورد
درصد  8تانيا تا ، اقتصاد بري)2019ميالدي ( مارس سال جاري 29در روز  ،از اتحاديه اروپاآن احتمالي 
 ؛تر خواهد شدكوچك

، در شمال غرب انگلستان، مبني بر روي آوردن 53اشاره به اظهارات مدير يكي از مدارس منطقه لَنكِشِر ه)
يافتن غذا به دليل گرسنگي، همچنين  جهتهاي زباله جستجو در سطلآموزان اين مدرسه، به برخي از دانش
اموزان مدرسه مزبور از بانك غذايي و تأكيد بر بيشتر بودن تعداد اين تن از دانش 35هاي استفاده خانواده

  هاي در تماس با اين مدرسه؛ها، با توجه به اختصاص داشتن آمار ارائه شده، تنها به خانوادهخانواده
معضل در  ها به قرض دادن مواد غذايي به يكديگر با توجه به افزايش ايناشاره به اقدام خانواده و)

كز به متمر توجه جامعه بريتانيا و تأكيد بر دشوار بودن تحصيل و درس خواندن براي كودكان گرسنه، با
  ها بر يافتن غذا و سير كردن خود؛بودن توجه آن

ميالدي  2010از سال  بريتانيا، وزارت كار و تامين اجتماعيت سخنگوي گفتني است كه بنا بر اظهارا ز)
 54.55داناز فقر مطلق خارج شده ،سيصد هزار كودك ازجمله تن از شهروندان انگليس،يك ميليون  ،تاكنون

                                                            
٥١. Food and Agriculture Organisation 
٥٢. Food Foundation 
٥٣. Lancashire 

  هاي:گزارش شبكه خبري يورونيوز و شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك .54
 https://fa.euronews.com/2019/01/11/uk‐parliament‐says‐britain‐hunger‐problem‐requires‐minister 
http://www.bbc.com/persian/world‐46828188 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .55
و  29شنبه هاي سه، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روزروزنامه نيويورك تايمزو  بان حقوق بشرديدههايي از سوي انتشار گزارش*

د و حقوق بشر، مبني بر تأثير فيليپ الستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر شدي، در خصوص اظهارات 1397آبان ماه  25جمعه 



  23                                          )             20(، كانادا، انگليس و فرانسه آمريكاي بشر حقوقنگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

  فرانسه*

سه، در روز دي، خبرگزاري فران 29انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -1
زوم پرهيز ل، در خصوص 1397 ماهدي 24دي و سايت شوراي اروپا، در روز دوشنبه  27نبه شپنج

كنندگان، آميز عليه تظاهراتهاي متخاصمانه و خشونتنمودن مأموران پليس فرانسه از استفاده از سالح
گزارش  موارد مهم اين. نگارانهمچنين محكوم شدن اقدام معترضان به آسيب وارد آوردن به روزنامه

   عبارت است از:

، پيرامون ضرورت اقدام 57، رئيس نهاد مستقل متصدي حقوق بشر فرانسه56اظهارات ژَك توبُن الف)
برانگيز توسط مأموران و نيروهاي پليس، در هاي بحثدولت به ممانعت به عمل آوردن از كاربرد سالح

پرهيز از بروز صدمات و مخاطرات بيشتر، با  ظورمنبهها و تظاهرات اعتراضي دو ماه گذشته، شورش
  هاي اخير؛ها تن در هفتهتوجه به آسيب ديدن ده

هاي كننده گلولهيا سالح شليك» فلش بال«اشاره به مجهز بودن پليس فرانسه به سالحي موسوم به  ب)
 ازجملهرضان، هاي جدي به معتپالستيكي دفاعي و اقدام اين نيروها به وارد آوردن جراحات و آسيب

                                                                                                                                                                                 
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«روزه به انگلستان، مبني بر  11هاي خود از سفر اساس يافتههشدار اين كارشناس سازمان ملل، بر  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
  دستي، رنج و مصيبت و حتي گرسنگي؛ها با تهيآن غيرضروري اقشار مستمند جامعه و مواجه ساختن

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؛ها در معرض فقر و گرسنقرار دادن آنذهني، پناهجويان و مهاجران و همچنين روستاييان ساكن پنجمين كشور ثروتمند جهان و 

  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 ه رياضت اقتصادي، پسرفاهي، در پي به اجراء در آوردن برنام هاي خدماتي واشاره به اقدام دولت به كاهش دادن هزينه د)

  ؛2020رت كار و بازنشستگي تا سال ودجه وزادرصدي ب 40بيني نمودن كاهش بيش از و پيش 2008بحران مالي در سال 
ها بر حقوق آنأثير تهاي 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 شهروندان اين كشور، به ويژه فقرا و اذعان نمودن به واقعيت داشتن اين معضل دردناك در جامعه: همچنان بسياري ا
  برند.ردن يك وعده غذايي براي فرزندان خود به سر ميشان براي فراهم آوهراس از عدم توانايي

٥٦. Jacques Toubon 
٥٧. France's independent human rights authority 
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نشان در شهر بوردو، در جنوب غرب فرانسه، در روز شنبه ها به گيجگاه يك آتشبرخورد اين گلوله
شاكي  25تن از هر  12و قرار دادن وي در وضعيت كما، همچنين مجروح شدن  1397 ماهدي 29

  ها؛كننده به دفتر ژَك توُبن، بر اثر اين نوع گلولهمراجعه
ها، با دن تنشوخامت گراييكاربرد اين سالح از سوي مأموران امنيتي و پليس بر رو به اشاره به تأثير ج)

آميز كارهاي خشونتتوجه به متهم شدن اين مأموران از سوي معترضان خشمگين به استفاده از راه
  ميالدي؛ 2018غيرضروري، از زمان آغاز تظاهرات در ماه نوامبر سال 

 اقع بروزها، در موران پليس و مقامات دولتي از استفاده از اين سالحاشاره به دفاع نمودن مأمو د)
ها از ارائه يدن آن، امتناع ورزحالدرعينخشونت و به وقوع پيوستن خرابكاري در زمينه اموال عمومي 

صورت  وهايي كه بر اساس قانون نبايد سر گلوله –ها آمار دقيق افراد آسيب ديده بر اثر اين گلوله
  ن را هدف قرار دهند؛معترضا

هاي ولهنفر از شهروندان فرانسوي، بر اثر اصابت گل 100اشاره به مجروح شدن جدي نزديك به  ه)
: تاكنونضي از روز آغاز تظاهرات اعترا –تن كه يك چشم خود را از دست دادند  15شامل  –پالستيكي 

ه وسيله از سوي معترضان ب شدنواقعاين در حالي است كه نيروهاي پليس نيز مدعي مورد حمله 
دارند كه در صورت مجهز نبودن به اين هاي بتني، اسيد و ... هستند و اظهار مياي، بلوكهاي شيشهبطري

  گيرد؛سالح، امكان كنترل معترضان وجود ندارد و هيچ مأموري اين مسئوليت را بر عهده نمي
شته اه گذمادگاه حقوق بشر اروپا، در اشاره به رد شدن درخواست يك وكيل فرانسوي، از سوي د و)

  هاي پالستيكي؛ميالدي، مبني بر صدور حكم ممنوعيت موقت در زمينه استفاده از گلوله
زار تن از نفر، شامل يك ه 3000اشاره به اظهارات مقامات فرانسه، مبني بر آسيب ديدن حدود  ز)

ز نفر ا 10ين كشور و كشته شدن زردها در اآميز جليقهمأموران پليس، بر اثر تظاهرات خشونت
ه براي يه شدشهروندان اين كشور، عمدتاً در تصادفات رانندگي ناشي از مواجهه با موانع بتني تعب

  اعتراضات؛
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، مبني 1397 ماهدي 24، دبيركل شوراي اروپا، در روز دوشنبه 58اشاره به اظهارات توربيورن ياگلند ح)
نسوي به مورد تهديد، حمله و ضرب و شتم قرار دادن شديد اقدامات معترضان فرا يتبر محكوم

هاي اخير، همچنين برشمردن نگاران و رو به وخامت نهادن اين شرايط در هفتهخبرنگاران و روزنامه
مورد حمله قرار دادن دموكراسي و آزادي بيان: الزم به ذكر است كه در تظاهرات  مثابهبهاين حمالت، 

معترضان مورد ضرب و شتم از نگاران و خبرنگاران از سوي برخي وزنامهر، 1397 ماهدي 22روز شنبه 
  ؛و تهديد به تجاوز شدند قرارگرفته

پالكاردهاي تظاهركنندگان حاوي ، 1397 ماهدي 29گفتني است كه در تظاهرات روز شنبه  ط)
اكرون، ماكرون، م«شوند. شعارهايي نظير: شعارهايي بود كه در چند هفته اخير بيشتر و بيشتر ديده مي

هاي ملي فرانسه و برخورد خشن ، شعاري كه به ارزش»بالآزادي، برابري، فلش«يا » استعفا استعفا!
همچنين شعارهاي تندي عليه وزير كشور فرانسه داده شده است.  .پليس با تظاهركنندگان اشاره دارد

اجازه دادن به نيروي پليس در با دفاع از تصميمش براي ، 1397 ماهدي 28، روز جمعهدر وي چراكه، 
ها پليس ناگزير از چاره ديگري نيست و بدون اين سالح كه گفت ي پالستيكي،هااستفاده از گلوله

اين در حالي است  .خواهد گذاشت يبرجا» مجروحان بسيار بيشتري«خواهد بود كه » برخورد فيزيكي«
  60؛59تده اسبار بوهاي خشونتتظاهرات شنبه گذشته شاهد صحنهكه 

                                                            
٥٨. Thorbjørn Jagland 

  هاي:هاي خبرگزاري فرانسه، شبكه خبري يورونيوز و سايت شوراي اروپا. قابل بازيابي در لينكگزارش .59
 https://sg.news.yahoo.com/france‐halt‐controversial‐riot‐guns‐rights‐chief‐140643803.html 
https://fa.euronews.com/2019/01/19/the‐tenth‐week‐of‐the‐yellow‐vests‐protest‐in‐france 
https://www.coe.int/en/web/media‐freedom/‐/demonstrations‐in‐france‐council‐of‐europe‐condemns‐
attacks‐on‐journalists 

 هاي پيشين:سوابق در گزارش .60

انسه به خاتمه بخشيدن به ، در خصوص لزوم اقدام پليس فر1397آذر ماه  23، در روز جمعه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *
ناب كننده در تظاهرات متداوم در اين كشور و اجتآموزان دبيرستاني مشاركتبيش از اندازه از زور عليه معترضان بزرگسال و دانش استفاده

  :هاي بيشتر، مبني برورزيدن از پديد آمدن آسيب
آميز مردم آور، عليه تظاهرات مسالمتكاي الستيكي و گاز اشهاي ساچمههاي پالستيكي، نارنجكاستفاده مأموران پليس فرانسه از گلوله الف)

وظف تأكيد بر م ورغم مورد تهديد و مخاطره قرار نگرفتن نظم و امنيت عمومي معترض اين كشور، از جمله روزنامه نگاران و حتي كودكان، به
  انه آن؛كارگيري محتاطبه بودن نيروهاي پليس به برقراري نظم عمومي، با استفاده از زور، تنها در مواقع لزوم و آن هم در صورت
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، در خصوص 1397 ماهدي 22انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز شنبه  -2
نكات محوري اين . نرم كردن كودكان مهاجر و پناهجو با مرگ، در مناطق شمالي فرانسه وپنجهدست

      از: اندعبارتگزارش 

، ساكن ايي چون افغانستانكودك مهاجر بدون سرپرست، از كشوره 250وضعيت بسيار ناگوار  الف)
اين  ، آواره بودن-كَِله و دانكِرك  –صفرِ سواحل شمال فرانسه  هاي چادري، در دماي زيراردوگاه

شي از ها بدون دسترسي به غذاي مناسب و همواره در حال مواجهه با مخاطرات ناكودكان در خيابان
  حمالت نيروهاي پليس؛

ها در اين شهر ساحلي در زمستان سال گذشته ميالدي و تالش آناشاره به افزايش تعداد مهاجران  ب)
مورد در  12 ازجملههاي بريتانيا، براي عبور از كانال انگليس توسط قايق، جهت رساندن خود به مرز

هاي بادي در مهاجر از درون قايق 539، همچنين نجات يافتن 2018مورد در سال  71و  2017سال 
هاي نوامبر و دسامبر، بر اساس آمار ين خط كشتيراني جهان، عمدتًا در ماهترحال عبور از پرازدحام

  منتشر شده از سوي دولت فرانسه؛

                                                                                                                                                                                 
تن از  46نفر از معترضان و وخيم بودن وضعيت  1407اشاره به آمار رسمي به دست آمده در اين زمينه، مبني بر زخمي و مجروح شدن  ب)
س، ژاندارم و مأمور پلي 717)، مواجه شدن در مجموع 2018نوامبر  17( 1397آبان ماه  26ها، از زمان آغاز شدن تظاهرات از روز شنبه آن

نشان با خشونت، همچنين تأكيد بر اقدام مقامات فرانسه به محكوم نمودن مكرر و مشروع اعمال هر گونه خشونت از سوي معترضان، بدون آتش
  گرايانه نيروهاي پليس از زور؛ابراز نگراني در مورد استفاده افراط

هاي پالستيكي، مجروح ، در پاريس، به ويژه با گلوله1397آذر ماه  17ت شنبه نفر از معترضان در تظاهرا 225اشاره به آسيب ديدن تنها  ج)
شان از سوي نيروهاي امنيتي، مورد بازرسي ها، مبني بر مورد هدف قرار گرفتن عمدينگاران و حتي دعاوي برخي از آنشدن بسياري از روزنامه

شان، از جمله كاله به محل تجمع، به منظور مصادره كردن ابزار و لوازم همراه كنندگان در تظاهرات، پيش از ورودشانبدني قرار گرفتن مشاركت
 400حدود  –ها، پيش از ورود به صحنه تظاهرات ايمني، ماسك صورت، عينك محافظ و...، همچنين، دستگير و بازداشت شدن بسياري از آن

هاي شديد تنفسي و ور براي چندين ساعت و مواجه شدن با آسيبآ، قرار گرفتن در معرض گاز اشك- 1397آذر ماه  17نفر در روز شنبه 
  ر شده از سوي وزارت كشور فرانسه؛نوجوان در اين روز، بر اساس آمار منتش 100نفر از معترضان، از جمله  1082دستگير شدن در مجموع، 

در اعتراض به تغيير قانون اخذ ، 1397آذر ماه  12نبه آموزان دبيرستاني از روز دوشاشاره به همراه شدن اين تظاهرات با اعتراضات دانش د)
، پديد آمدن 1397آذر ماه  14ديپلم دوره دبيرستان و چگونگي ورود به دانشگاه، به خشونت كشيده شدن اين اعتراضات در روز چهارشنبه 

و منجر شدن آن به  1397آذر ماه  15نبه شآموزان دبيرستان سن اگزوپري در روز پنجآميز ميان نيروهاي پليس و دانشبرخوردهاي خشونت
بند به پشتشان بسته بودند: گفتني است كه هايشان را پشت سر گره كرده و يا با دستدر حاليكه زانو زده و دست –نوجوان  163دستگير شدن 

 4ها براي حدود تا برخي از آن اين تصاوير موجب برانگيخته شدن خشم افكار عمومي و اعتراض نهادهاي حقوق بشري شد، با توجه به آن كه
  ساعت در اين وضعيت نگاه داشته شدند.
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ها و نهادهاي هاي سازماناشاره به وابسته بودن كامل اين كودكان براي گذران زندگي به كمك ج)
براي ياري رساندن به اين  امدادرساني، با توجه به فقدان اراده سياسي الزم از سوي دولت محلي فرانسه

، مبني بر مورد 61جوان جويانپناهاظهارات مسئوالن سازمان امدارساني خدمات  ازجمله، جويانپناه
ها، جهت اسكان كودكان بدون سرپرست، از سوي درخواست آن 580مورد از  270پذيرش واقع نشدن 

حلي از فراهم آوردن امكانات مقامات شهر كَلِه و حتي در يك مورد، امتناع ورزيدن مسئوالن م
  اضطراري براي كودكي مبتال به ناتواني؛

س و به سوي نيروهاي پلي كودك و نوجوان از جويانپناهاين  شدنواقعاشاره به مورد آزار و اذيت  د)
كودكان  مورد نقض حقوق بشر، از سوي مأموران، در قبال مهاجران، شامل 244ثبت رسيدن ِاعمال 
هاي استفادهها و سوءميالدي، شامل آزار و اذيت 2018كَلِه و دانكِرك، در سال بدون سرپرست در 

 م شخصي ضروري، مصادره نمودن لوازجويانپناهتخريب روزانه چادرهاي  ازجملهفيزيكي و روحي، 
هاي هاي پليس، اسپريشان با سگها، مورد ضرب و شتم قرار دادن مهاجران، مورد حمله قرار دادنآن

  ؛شان براي روزهاي متواليشت كردنيي و وايتكس و بازداشيميا
كودك بدون  53هاي امدادرسان، مبني بر انتقال اشاره به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ه)

، به دليل 2018هاي ژوئن تا دسامبر سال سرپرست به اورژانس بيمارستان مركزي كَلِه، در فاصله ماه
سل، با توجه به شرايط وخيم زندگي اين كودكان و يا مورد خشونت  مبتال شدن به بيمارهايي، چون

از سوي نيروهاي پليس، همچنين ابراز نگراني نهادهاي امدادرسان و حقوق بشري در  شدنواقع
ها در دام قاچاقچيان انساِن وابسته استفاده جنسي قرار گرفتن كودكان و يا افتادن آنخصوص مورد سوء

توجهي از اين كودكان به فعال در اين منطقه و تأكيد بر مبتال بودن تعداد قابل هاي مافياييبه گروه
  ؛62ها و اختالالت رواني، همچون اختالل استرس پس از حادثهبيماري

  

                                                            
٦١. Refugee Youth Service (RYS) 

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: .62
 https://www.dw.com/en/child‐migrants‐struggle‐to‐survive‐northern‐france/a‐47043822 
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وسته ، در خصوص تحوالت مهم به وقوع پي1397 ماهديبان حقوق بشر در انتشار گزارش از سوي ديده - 3
اي ساالنه اين نهاد حقوق بشري، صفحه 674)، بر اساس برآورد 2018دي (در فرانسه، در سال گذشته ميال

  ، پيرامون وضعيت حقوق بشر در يكصد كشور جهان:»2019گزارش جهاني سال «موسوم به 

اقص، معيوب ن، به اتخاذ قانون پناهندگي و مهاجرت 2018اقدام دولت فرانسه در ماه اوت سال  الف)
ر امور دملل  شور، كميسر حقوق بشر شوراي اروپا، كميسر عالي سازمانو مورد انتقاد نظام دادرسي ك

ه نهاد حقوق بشري، به دليل دشوارتر ساختن مسير دستيابي بپناهندگان و ديگر نهادهاي مردم
ن ي كردبرخورداري از حق پناهندگي، همچنين عدم موفقيت آن در ممنوع ساختن بازداشت و زندان

ض بودن گانه از سوي دادگاه حقوق بشر اروپا، مبني بر متناقاحكام شش رغم صدوركودكان مهاجر، به
  اين اقدام با حقوق انساني كودكان؛

، به هشدار دادن در خصوص 2018هاي آوريل و مه سال اقدام سازمان دادرسي فرانسه در ماه ب)
، در 64سينت -گراند، در پاريس و 63هاي لَ ويلتدر اردوگاه جويانپناهشرايط وخيم زندگي مهاجران و 

پذير بودن ها، تنها در صورت امكانشمال فرانسه و درخواست نمودن براي برچيده شدن اين اردوگاه
هاي دائمي و شرايط حاكي از احترام به حقوق بنيادين انساني، اقدام حلشان با راهجايگزين كردن

، رو به وخامت حالدرعينسپتامبر و ها در اواخر ماه مه و اوائل ماه مقامات به برچيدن اين اردوگاه
امدادگران از سوي  شدنواقعو مورد اذيت و آزار  65در منطقه كَلِه جويانپناهنهادن شرايط مهاجران و 

  نيروهاي پليس؛
ندهاي گيري از فرآياشاره به تداوم اقدامات مقامات نهادهاي متصدي حمايت از كودكان به بهره ج)

، محروم ساختن روازاينورد سن كودكان مهاجرِ بدون سرپرست و ارزيابي سني معيوب، جهت برآ
هاي الزم درنظر گرفته شده از سوي دولت براي اين دسته از ها از خدمات و مراقبتبسياري از آن

  خوابي؛خانماني و خيابانيشان به ورطه بكودكان و سرانجام سوق دادن

                                                            
٦٣. La Villette 
٦٤. Grande‐Synthe 
٦٥. Calais 
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ور حكم، مبني بر ، به صد2018وئيه و اوت سال هاي ژاقدام شوراي قانون اساسي فرانسه در ماه د)
انوني، قهاي مردم اين كشور به مهاجران فاقد اسناد و مدارك لزوم كيفري و جزايي تلقي نكردن كمك

راني ، ابراز نگحالدرعينف و مقاصد بشردوستانه و شان بر اساس اهدادر صورت انجام پذيرفتن
 پذير بودن ارائه تعابير متفاوت از حكم مزبور، ازامكان نهاد حقوق بشري، در خصوصهاي مردمسازمان

 دامات حتير گرفتن اين اق، تداوم يافتن امكان مورد پيگرد قانوني قراروازاينها و سوي قضات دادگاه
  شان؛بودن در صورت بشردوستانه

نيجر و چاد، از پايان  هايپناهنده، از اردوگاه 485اشاره به اقدام اداره پناهندگي فرانسه به برگزيدن  ه)
ها: اين در حالي است كه مقامات اين اسكان دادن مجدد به آن باهدف، تاكنونميالدي  2017سال 

  ناهجو نمايند؛پهزار  3، اقدام به اسكان مجدد 2019كشور متعهد شده بودند كه تا پيش از اكتبر سال 
، 2018ز دگرباشان جنسي، در ماه مه سال نهاد حمايت اهاي مردماشاره به اظهارات مسئوالن سازمان و)

درصدي)، در خصوص مورد حمله و آزار و اذيت  15هاي بيشتري (افزايش مبني بر دريافت گزارش
، اشاره به اظهارات ادوارد 2016، در قياس با سال 2017قرار گرفتن اين قشر از افراد جامعه در سال 

درصدي ميزان  69، مبني بر افزيش يافتن 2018 وزير فرانسه، در ماه نوامبر سال، نخست66فيليپه
، همچنين اشاره به گزارش كميسيون ملي 2017در قياس با سال  2018ماه نخست  9يهودستيزي در 

هراسانه، آميز اسالمدرصدي اقدامات خشونت 8، مبني بر افزايش 2018حقوق بشر در ماه مارس سال 
  ؛2016درقياس با سال  2017در سال 

راهم آوردن امكان ، در زمينه ف2018تناقض تصميم اميدواركننده دولت، در ماه آوريل سال  ه،اشاره ب ز)
تخاذ مع، با او جا الزم براي كودكان مبتال به بيماري اوتيسم به برخوردار شدن از امكان تحصيل فراگير

رخوردار بودن ب، مبني بر كاهش دادن الزام به حصول اطمينان از 2018قانون مسكن در ماه اكتبر سال 
  منازل جديد از امكانات استفاده از صندلي چرخدار؛

                                                            
٦٦. Edouard Philippe 
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هاي خشونت ، به اتخاذ قانوني جديد در عرصه2018اشاره به اقدام دولت فرانسه در ماه اوت سال  ح)
 دن آزار وهاي جنسي عليه كودكان، مبني بر جرم به شمار آورمقابله نمودن با آزار و اذيت باهدفجنسي، 
 يسال و اعطا 30ه ب 20ياباني، افزايش دادن محدوديت زماني جرائم جنسي عليه كودكان از هاي خاذيت

بطه جنسي جرم انگاشتن را منظوربهها، قرار دادن جداگانه پرونده موردبررسياختيار الزم به قضات براي 
به شمار نياوردن  حالدرعينتعرض جنسي و  مثابهبهسال و تلقي نمودن آن  15يك بزرگسال با كودكان زير 

  تجاوز و تعرض جنسي؛ مثابهبهسال،  15تمامي اقدامات جنسي در قبال كودكان زير 
رانسه اي جهاني شوراي حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در فط) اشاره به برگزار شدن بررسي دوره

ل ماه ژوئن سا ور، درو قرار گرفتن گزارش اين بررسي در اختيار مقامات اين كش 2018در ماه ژانويه سال 
بني بر مهاي نهاد حقوق بشر سازمان ملل، از سوي مقامات فرانسه، ، همچنين اشاره به پذيرش توصيه2018

 هاي نژادي و قومي در فرآيندهاي شناسايي هويت،ي  گمتوقف ساختن به شمار آوردن خصوصيات و ويژ
  چنيني؛ه اقدامات اينبي براي پايان دادن هاي قانوناما ناموفق عمل كردن آن در زمينه برداشتن گام

ي) اشاره به بازديد نمودن گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و ضدتروريسم، از فرانسه در 
و ابراز نگراني وي در خصوص تصويب قانون ضدتروريسم در اين كشور از سال  2018ماه مه سال 

هاي اضطراري به قوانين جاري و قانون در وضعيت ، مبني بر ضميمه كردن اختيارات مأموران2017
هاي الزم، در خصوص عدم اتخاذ تدابير غيرمجرمانه عليه عادي كشور و برخوردار نبودن آن از ضمانت

 .67نونان تروريستيظم
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