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متحده مربوط به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي اياالتگزارش تحوالت  نيا در
بر اساس مقاالت، ، 1398آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در ارديبهشت و خردادماه 

نهاد و هاي حقوق بشري مردمدست آمده از سازمانها و اخبار آشكار به ها، بيانيهگزارش
 يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيالمللي و رسانهبين
  ت:اس ريصورت خالصه به شرح زبه

  

  متحده آمريكااياالت*

هاي ر روزانتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز و روزنامه نيويورك تايمز، د -1
، در خصوص اقدام دانلد ترامپ، 1398ماه ارديبهشت 28خرداد و شنبه  3ه جمع
به  ، متهماز نظاميان ارتش اين كشور تن ندچعفو جمهوري آمريكا، به بررسي امكان رئيس

شدگان ارتش در مراسم روز يادبود كشتهخاورميانه، جنگي در منطقه جرائم به ارتكاب 
   اند از:ي اين گزارش عبارتنكات محورخرداد).  7( متحدهاياالت

، »النهناعاد«اين نظاميان با رويكردهاي  شدنههمواججمهور آمريكا به اعتقاد رئيس الف)
اين كشور، هاي نظامي فعاالن حقوقي و دادستانز سوي رغم ارائه مدارك و شواهد الزم ابه

  گي در عراق و افغانستان؛ها به جنايت جنمبني بر ارتكاب آن

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (. 1 of  the United Nations High Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR)بان حقوق بشر (ديده )؛Human Rights Watch شبكه خبري يورونيوز ()؛Euronews ؛(
)؛ Time)؛ نشريه تايم (Aljazeera)؛ شبكه خبري الجزيره (The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –سايت خبري 

 Amnestyالملل (سازمان عفو بين )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( Internationalپايگاه اينترنتي اينترسپت  )؛
)The  Intercept ( مزيتا وركيويروزنامه ن؛ خبرگزاري اسپوتنيك)؛New York Timesپايگاه گزارشگران بدون مرز  )؛
)Reporters Without Borders) پايگاه راديو فردا (RadioFarda) ؛ شبكه خبري دويچه وله(Deutsche Welle؛( 

تحليلي  -)؛ پايگاه خبريAssociated Press)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (Agence France‐Presseخبرگزاري فرانسه (
 Middleميدل ايست آي ( East  Eye) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundation ؛ شبكه خبري(

  ).Montreal Gazette) و روزنامه مونتريال گزت (CBCسي.بي.سي (
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ماندن  ين زمينه و منتظرادانلد ترامپ در » برانگيزجنجال«به قطعي نبودن تصميم اشاره  ب)
 هاي مزبور؛پرونده زمان برگزاري جلسات دادگاهوي تا 

يگان ويژه  رئيس عمليات، 2رگِ لَادوارد گَ ها به اشاره به اختصاص داشتن يكي از پرونده ج)
شليك  ازجملهرائم جنگي در عراق، و متهم به ارتكاب به ج داران دريايي آمريكاتفنگ

، به با استفاده از چاقوساله  15 زخمي قتل يك اسير ،عامدانه عليه شماري از غيرنظاميان
  ؛و به رگبار بستن مناطق مسكوني با مسلسل هنگام مراقبت پزشك از وي

تل ، متهم به ق3ينلستِگُ ِال. متيو هاي ديگر به سرگرد اشاره به اختصاص داشتن پرونده د)
، مقاطعه كار كمپاني امنيتي 4تننيكالس اسال، 2010، در سال غيرمسلحيك افغانستاني 

 2007ها شهروند عراقي غيرمسلح در حمله مرگبار سال دهمحكوم به قتل  5،6واتربلك
تيراندازان نيروي دريايي آمريكا، متهم به هتك حرمت كردن از ميالدي و گروهي از تك

  اجساد طالبان؛
در اين زمينه  اظهارنظروزارت دادگستري آمريكا و كاخ سفيد از است كه  گفتني ه)

اند كه عفو پرسنل نظامي متهم به اند، اما كارشناسان حقوقي اعالم كردهخودداري كرده
نگران هستند كه نيز است و برخي سابقه امري بيآمريكا  معاصردر تاريخ  ،م جنگيئجرا

  ؛7دشودر اين كشور روعيت قوانين نظامي ناديده گرفتن مش موجبچنين اقدامي 
  
  
  

                                                            
٢. Edward Gallagher 
٣. Maj. Mathew L. Golsteyn 
٤. Nicholas Slatten 
٥. Blackwater 

هاي حساس پنتاگون و سازمان سيا موريتأبسياري از مي كه اجرادر جهان، هاي خصوصي نظامي ترين شركتيكي از بزرگ. 6
گردد، اما در زمان تجاوز ارتش باز ميميالدي  1997شركت امنيتي و نظامي به سال اين سيس أاگرچه تاريخ ت د.را برعهده دار

  .رونق بيشتري يافت» بلك واتر«هاي ، فعاليت2003و  2001هاي ر سالآمريكا به افغانستان و عراق د
  هاي:هاي خبرگزاري رويترز و روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينكگزارش .7

 https://www.reuters.com/article/us‐usa‐trump‐pardons/trump‐says‐will‐consider‐pardons‐
for‐u‐s‐soldiers‐accused‐of‐war‐crimes‐idUSKCN1SU26W 
https://www.nytimes.com/2019/05/18/us/trump‐pardons‐war‐
crimes.html?action=click&module = RelatedLinks&pgtype=Article 
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 2شنبه انتشار گزارش از سوي نشريه تايم و شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -2
 10 ، در خصوص اذعان يكي از مقامات آمريكا به مرگ دختر پناهجوي1398خردادماه 

خبر  ن اينو مخفي نگاه داشته شد موران امور مهاجرت اين كشورأمساله، در بازداشتگاه 
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است، تاكنون
، در متحدهاياالت، سخنگوي وزارت بهداشت و امور انساني 8اظهارات مارك وِِبر الف)

 2018سپتامبر سال  29خصوص جان سپردن دختربچه پناهجويي از كشور السالوادور، در 
اداره كا: گفتني است كه بنا بر اظهارات )، در اردوگاه مهاجران آمري1397 مهرماه 7ميالدي (

 6نفر از  ساله، نخستين 10اين كودك  ،اسكان مهاجران و وزارت امنيت داخلي آمريكا
  ؛اندموران آمريكايي جان باختهأكودك و نوجوان مهاجري است كه تاكنون در بازداشت م

 دوري درلوار السااشاره به اظهارات اين مقام وزارت بهداشت بر اسكان يافتن اين دخت ب)
 ، به كما»يي وي به مشكالت قلبي مادرزادابتال«، در اردوگاه مهاجران و 1396اسفندماه 

رماني كز داز يك مررفتن او پس از انجام عمل جراحي، انتقال يافتن وي در طول چند ماه 
در  ،1397 مهرماهو سرانجام درگذشت وي در  در يك ايالت به مركزي در ايالت ديگر

  ؛براسكاستان كودكان اوماها در ايالت نِبيمار
هاي گواتمااليي، در بازداشتگاه كودك و نوجوان مهاجر 5خاطرنشان كردن مرگ  ج)

و  ساله در ايستگاه مرزباني والسكو در ايالت تگزاس 16يك پسر  ازجمله، متحدهاياالت
لت تگزاس، ايادر بيمارستاني در شدن روز پس از بستري  9 ،سال ديگر 16 پناهجوي يك
  ؛9سال جاري ماهارديبهشتدر 
  
  

                                                            
٨. Mark Weber 

  هاي:كهاي نشريه تايم و شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينگزارش. 9
 http://time.com/5594748/girl‐dies‐border‐detention/ 
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/girl‐10‐sixth‐migrant‐child‐die‐custody‐

190523143003430.���� 
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، 1398اه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه اول خردادم -3
هاي هشتگابازدابه نقل از شبكه خبري اِن.بي.سي، در خصوص دستيابي به اسنادي جديد از 

 هايولپناهجو در سلهزاران ، در زمينه اقدام مقامات اين كشور به نگاهداري آمريكا
   اند از:موارد مهم اين گزارش عبارتبراي مدت زمان طوالني، انفرادي 

در دوران رياست جمهوري باراك اوباما، درآمدن اين سياست، چه  اجرابه  الف)
  كنوني؛ جمهوررئيسترامپ،  انلددوران رياست جمهوري دچه سابق آمريكا و  جمهوريرئيس
 ها،ن اين بازداشتگاهاز سوي مسئوال شدهارائهدليل  عنوانبه »نقض مقررات«برشمردن  ب)

  ؛ جويانپناهجهت اتخاذ اقدام مزبور، تنها در مورد نيمي از 
(نياز  ه ناتواني جسميب ابتالگرايانه، بروز گرايشات همجنس«ارائه موارد ديگري چون،  ج)

هاي ييمارببه  ابتالمچنين ها، هاعتراض به رفتار نامناسب زندانبان به صندلي چرخدار)،
به  جوياناهپنداليل مطرح شده، جهت انتقال نيمي ديگر از  عنوانبه» روحي و رواني

ر ز ديگران از حضور داين در حالي است كه بيماران رواني بيش اهاي انفرادي: سلول
  ؛بينندسلول انفرادي آسيب مي

ل انفرادي به سلو االييگواتمبه انتقال يك پناهجوي اشاره به اقدام مقامات زنداني در ايالت مريلند،  د)
  وعي؛مصن دليل استفاده وي از پاي و نگاه داشتن وي به مدت دو ماه در اين وضعيت، تنها به

مارس ماه تا  2012ماه مارس سال  از ،هاي انفراديبه سلول جويانپناهانتقال اشاره به  ه)
 ي،پناهجوي بازداشت 200از هر هجو ميالدي، همچنين به سر بردن يك پنا 2017سال 
، بر اساس اسناد و مدارك به دست آمده از كم به مدت دو هفته در زندان انفراديدست

  ؛10سوي شبكه خبري ِان.بي.سي
  

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز، به نقل از شبكه خبري ِان.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: . 10

https://fa.euronews.com/2019/05/22/thousands‐of‐immigrants‐suffer‐in‐solitary‐
confinement‐in‐us‐detention‐centers 
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، 1398ماه ارديبهشت 31شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -4
ه بمتحده، براي توقف روند مجرمانه اياالتدر خصوص درخواست اين سازمان از مقامات 

  رت است از: نكات مهم اين گزارش عباهاي بشردوستانه، شمار آوردن كمك
الملل، ، مدير بخش قاره آمريكا در سازمان عفو بين11روساس - وارا اظهارات اريكا گوئه الف)

ي اتهامات كيفري عليه درنگ تماممتحده به رفع بيمبني بر لزوم اقدام وزارت دادگستري اياالت
هاي بشردوستانه و پايان دادن به مجرمانه ، فعال داوطلب، در زمينه كمك12دكتر اسكات وارن

  گونه اقدامات؛شمردن اين
ز مرگ متحده به ممانعت به عمل آوردن اتأكيد بر ضرورت اقدام قانوني دولت اياالت ب)
هاي ور، به جاي مقابله با كمكجويان در مناطق مرزي اين كشدليل مهاجران و پناهبي

  ها؛ها در راستاي نجات جان انسانهاي آندوستانه افراد داوطلب و تالشانسان
اشاره به اقدام دولت آمريكا به تحت پيگرد قانوني قرار دادن دكتر وارن، به دليل حمايت  ج)

تميز در اختيار  ادعايي وي از دو مهاجر فاقد مدارك قانوني، با قرار دادن غذا، آب و البسه
شدن اين شهروند آمريكايي با هه، در ايالت آريزونا و امكان مواج13ها، در شهر صحرايي آجوآن

  سال حبس، در صورت محكوميت وي در دادگاه؛ 20حكم مبتني بر تحمل تا 
ده، متحتاي سرگشاده، خطاب به مقامات اياالالملل، به ارسال نامهاشاره به اقدام سازمان عفو بين د)
  رفع اتهام از اين فعال داوطلب؛ المللي در راستاي درخواستي بينعنوان بخشي از كارزاربه
داوطلب ديگر تنها به  8گفتني است كه در اوايل سال جاري ميالدي نيز، دكتر وارن و  ه)

دوستانه براي مهاجران در مناطق صحرايي هاي انساندليل فراهم آوردن آب و ديگر كمك
 - متحده برخوردار از باالترين آمار مرگ در قياس با ديگر نقاط مرزي اياالت –آريزونا 

  ؛14مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند

                                                            
١١. Erika Guevara‐Rosas 
١٢ Dr. Scott Warren 
١٣. Ajo 

  ينك:الملل. قابل بازيابي در لگزارش سازمان عفو بين. 14
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/usa‐authorities‐must‐stop‐criminalizing‐
humanitarian‐aid/ 
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 –هاي خبري بي.بي.سي و يورونيوز و سايت خبري انتشار گزارش از سوي شبكه -5
، در 1398ماه ارديبهشت 26شنبه تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، در روز پنج

طرح تغيير قوانين  متحده، به ارائهجمهوري اياالتاقدام دانلد ترامپ، رئيسخصوص 
ت مهم نكابه اين كشور، مهاجران ورود كاهش قابل توجه  ، در راستايمهاجرتي آمريكا

  عبارت است از:  گزارشاين 

 12از  هاي تخصصي و علمي باالتالش براي افزايش تعداد مهاجران برخوردار از مهارت الف)
اسبات مبتني بر من - هاي پيوسته ، كاهش روند مهاجرتحالدرعيندرصد و  57صد به در

 درصد، همچنين پايان بخشيدن به ساختار دريافت اقامت از 33ه بدرصد  66از  - خويشاوندي 
هزار نفر از كشورهاي  55ساختاري كه به كمك آن ساالنه حدود  –كشي (التاري) طريق قرعه

 يابند؛و اقامت در آن را مي متحدهاياالتاك مختلف مجوز ورود به خ

   ازجمله، متحدهاياالت جمهوريرئيساشاره به اهداف طرح جديد مهاجرتي  ب)
  دشوارتر ساختن شرايط مهاجرت به آمريكا؛  -
ي بر ر، مبتنكشو بازبيني و تغيير معيارهاي نظام دريافت مجوز اقامت دائم (گرين كارت) در اين - 

حصيلي تمدارك ن انگليسي، تسلط به زبا ازجملههاي باال، افراد داراي مهارتبه  اولويت بخشيدن
  ور؛و يا برخوردار از پيشنهادات شغلي و جايگزين كردن آن با نظام خويشاوندمحعالي 

يستمي شبيه آنچه در س -ساالر و شايسته امتياز محوربه عبارت ديگر، بنيان نهادن نظام  -
  ؛گيردميرخي ديگر از كشورها مورد استفاده قرار حال حاضر در كانادا و ب

 اصالح سيستمتقويت امنيت مرزي، به كمك ساخت ديوارهاي مرزي، در راستاي  -
ني كه و كساود پناهجويي كاسته ش متقاضياناز تعداد كه  نگاهبا اين : پناهجويي در آمريكا

  ؛وندبازگردانده ش كشورهايشانشرايط پناهندگي ندارند نيز در مدت زمان كمتري به 
ه نگا هدفبادر اولويت قرار دادن دانشجويان نخبه براي دريافت مجوز اقامت دائم،  -

  ؛تحصيالتشانمام رسيدن ها در آمريكا، پس از به اتداشتن آن
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، فعاالن 15مورد انتقاد قرار گرفتن اين طرح از سوي نمايندگان حزب دموكرات بهاشاره  ج)
  حقوق مهاجران؛حقوق بشر و نهادهاي متولي 

ها مهاجر غيرقانوني ساكن اشاره به مطرح نشدن مواردي چون، وضعيت ميليون د)
  ؛16متحده و رواديد شغلي موقتاياالت

  

وله، يورونيوز و هاي خبري دويچهبان حقوق بشر و شبكهانتشار گزارش از سوي ديده -6
مجلس سنا در قدام خصوص ا ، در1398ماه ارديبهشت 25بي.بي.سي، در روز چهارشنبه 

، بهشتاردي 24شنبه روز سه، در خواهجمهوري، برخوردار از اكثريت ايالت آالباماي آمريكا
 اين گزارش نكات مهم، در اين كشور جنينسقطيكي از شديدترين لوايح عليه  به تصويب

   به شرح زير است:

 ورت بارداردر صبراي زنان ساكن ايالت آالباما، حتي  جنينسقطممنوعيت انجام  الف)
اوم به استثناء مواردي كه تد –و يا زناي با محارم  ها در پي تجاوز به عنفشدن آن

اشد مي بيا جنين دچار نابهنجاري جس بارداري موجب به مخاطره افتادن جان مادر شود،
  ؛كه ادامه حيات او را ناممكن سازد

                                                            
رسد كه با توجه به نزديك شدن به مواجه شود و به نظر نمي هاي جديدر كنگره با مخالفتمزبور كه طرح  رودياحتمال م. 15

دست آيد. اصالح ه بدر اين خصوص  خواهانيها و جمهورتوافقي ميان دموكرات ،ميالدي 2020انتخابات سال زمان 
 خواهانيها و جمهوريد ميان دموكراتهاي شدتنش ب بروزموجهاي مهاجرتي اكنون سه دهه است كه در آمريكا سياست

  .شده است
تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در  –خبري بي.بي.سي و يورونيوز و سايت خبري  هاي شبكهگزارش. 16

  هاي: لينك
 http://www.bbc.com/persian/world‐48304613   
https://fa.euronews.com/2019/05/16/trump‐will‐lay‐out‐immigration‐plan‐overhaul‐legal‐
immigration‐green‐card‐
system?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=trump‐will‐lay‐out‐
immigration‐plan‐overhaul‐legal‐immigration‐green‐card‐system&_ope=eyJndWlkIjoi 
ZTAxMWVmYjZhZjY1Z jkxMGQy NjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%3D 
https://thehill.com/homenews/administration/443893‐trump‐to‐launch‐uphill‐bid‐to‐
overhaul‐immigration‐laws 
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ايت از حيات انسان در قانون حم«رسيدن اين اليحه، تحت عنوان  بيتصواشاره به  ب)
در مجلس نمايندگان اين ايالت و اجرايي شدن آن شش ماه پس از امضاء  ابتدا، »17آالباما

، فرماندار ايالت آالباما، 18اين اليحه از سوي فرماندار آالباما: الزم به ذكر است كه كي آيوي
 را در همان روز امضاء و تبديل به قانون نمود؛ جنينسقطاليحه ممنوعيت 

به دادن  -د كه همگي مرد هستن –عضو سناي آالباما  31سناتور از  25اشاره به اقدام  ج)
رار اي كه مورد اعتراض بسياري از فعاالن حقوق زنان قنكته- رأي مثبت به اين اليحه 

  رأي منفي به آن؛ يسناتور به اعطا 6و اقدام  – گرفته است
ل ين در صورت انجام اين اقدام (تحمهاي سنگشدن پزشكان با مجازاتاشاره مواجه د)
  سال حبس)؛ 10سال حبس) و يا حتي تصميم به انجام آن (تحمل  99
ي ، مبنرحاي بر اين طاصالحيهبه ارائه نمايندگان دموكرات سناي آالباما اشاره به اقدام  ه)

يه اصالح از شمول آن و رد شدن قربانيان تجاوز به عنف و زناي محارمكردن  مستثنابر 
 موافق؛ي أر 11در برابر مخالف ي أر 21زبور با م

جنين در سال ي گذاشتن اليحه ممنوعيت سقطبه رأايالت آمريكا  16اشاره به اقدام  و)
) به تبديل پي و اوهايوسيسيجورجيا، كنتاكي، ميايالت ( 4جاري ميالدي و موفق شدن 

آالباما دادگاه ايالت  معتقدندنون هواداران اين قانمودن اين اليحه به قانون: گفتني است كه 
  19د؛ديوان عالي كشور سرانجام آن را تأييد كنكه اما اميدوارند  ،آن را متوقف خواهد كرد

نقش نژاد، طبقه  ياين در حالي است كه اين ايالت پيشاپيش با مشكالتي چون، ايفا ز)
ن مواجه بوده اجتماعي و اقتصادي و وضعيت جغرافيايي، در تعيين سالمت و بهداشت زنا

  ؛20يك از نيازهاي واقعي سالمت زنان را مورد توجه قرار نداده استو قانون مزبور نيز هيچ

                                                            
١٧. Alabama Human Life Protection Act 
١٨. Kay Ivey 

قط جنين در تمامي اياالت است كه براساس تصميم دادگاه عالي، س رسيده تصويببه اين طرح در حالي . گفتني است كه 19
  .استبرخوردار اين منظور  بهيك درمانگاه تخصصي از و هر ايالت دست كم  بودهآمريكا مجاز 

  هاي:وله، يورونيوز و بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكهاي خبري دويچهبان حقوق بشر و شبكههاي ديدهگزارش. 20
https://www.hrw.org/news/2019/05/15/alabamas‐abortion‐ban‐dark‐day‐women 

https://www.dw.com/fa‐ir/world/a‐48745616 
https://fa.euronews.com/2019/05/15/alabama‐senate‐bans‐abortion‐with‐a‐new‐bill 
http://www.bbc.com/persian/world‐48278059 
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ماه بهشتاردي 25انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز چهارشنبه  -7
 ارزه بامبالمللي ، در خصوص اقدام دولت آمريكا به امتناع از مشاركت در كارزار بين1398
   :از بارتندمحورهاي گزارش مذكور ع .به ميزباني نيوزيلند و فرانسه گرايي آنالينافراط

  

اقدام عملي صدور بيانيه از سوي كاخ سفيد، مبني بر اعالم موافقت واشنگتن با  الف)
(يكي از شهرهاي نيوزيلند كه در ماه مارس مورد حمالت تروريستي قرار  21چرچكرايست
 حال عدم آمادگي آن، در شرايط كنوني،و درعين گرايي آنالينافراط ابراي مبارزه ب گرفت)

  براي پيوستن به اين فراخوان، ضمن تأكيد بر حمايت از اهداف كلي آن؛
ي ها، صنايع و جوامع مدني برادولتتأكيد كاخ سفيد بر تداوم بخشيدن به ترغيب  ب)

 ازنده،ر آوردن اقدامات س، ضمن به شمامحتواي تروريستي در اينترنتنشر مبارزه با 
  ؛»ستي آنالينگرايي و اقدامات تروريبهترين ابزار براي مبارزه با افراط« عنوانبه

 ،22رندِرجمهوري فرانسه و جاسيندا آرئيس، امانوئل مكروناشاره به درخواست  ج)
 ، براي مبارزه با اين پديده،هاو دولتفناوري هاي شركت از تمامي ،نيوزيلند وزيرنخست

 در ديدار با يكديگر در شهر پاريس؛

ع وقوبه  وريستيحمالت تر، به دنبال انجاميدن آن به كشته شدنو  اشاره به اتخاذ اين اقدام د)
پخش زنده  ، با توجه بهكشته و تعداد زيادي مجروح نفر 51چرچ كرايستشهر در  پيوسته

  بوك؛فيس تمامي لحظات حمله از حساب كاربري فرد مهاجم در شبكه اجتماعي
 ،شركت بزرگ فعال در عرصه فناوري 8كشور و  17اشاره به امضاء اين سند از سوي  ه)

در  انهگرايآميز تروريستي و افراطاز انتشار محتواهاي خشونتبه عمل آوردن ممانعت  باهدف
 .23هاي جهانو پيامدهاي منفي آن براي حقوق بشر، امنيت اجتماعي و تمامي ملتاينترنت 

  

                                                            
٢١. Christchurch 
٢٢. Jacinda Ardern 

  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك:. 23
 https://www.nytimes.com/2019/05/15/technology/christchurch‐call‐trump.html 
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  اكاناد*

تنها روزنامه انگليسي زبان شهر  -  24انتشار گزارش از سوي روزنامه مونتريال گزت -1
 3، در خصوص ارسال نامه از سوي 1398خردادماه  2شنبه در روز پنج –مونتريال 

كارشناس شوراي حقوق بشر سازمان ملل به دفتر نمايندگي كانادا در سازمان ملل و ابراز 
. 21ِبك، تحت عنوان اليحه شماره والر جديد دولت كِنگراني در زمينه قانون سك

  باشد: محورهاي گزارش به شرح زير مي
  

نه سازي در زميدرخواست كارشناسان حقوقي سازمان ملل از دولت براي تصريح و شفاف الف)
رابري بدين و  ده واليحه استان كِبِك كانادا، با توجه به تأثير احتمالي آن بر تضعيف آزادي عقي

  روندان اين منطقه؛شه
لت، ازجمله ، مبني بر اعمال ممنوعيت براي برخي از مقامات دو21اشاره به مفاد اليحه  ب)

ضمن  اري،قضات، مأموران پليس و آموزگاران از بر تن كردن نمادهاي مذهبي، در ساعات اد
  ؛تدول تأكيد بر اعمال اين ممنوعيت بر افراد تازه استخدام شده و نه كاركنان قديمي

ع اشاره به برخي از ابهامات موجود در اليحه مزبور، ازجمله مشخص نشدن نو ج)
آميز در عيضنمادهاي مذهبي و احتمال منجر شدن اين روند به ايجاد تعابير اختياري و تب

ر آن ب ي اين قانون و چگونگي تأثيراجرااين زمينه، همچنين مشخص نبودن دليل لزوم 
  ن؛هاي ديگراعمومي، اخالقيات، حقوق بنيادين و آزادي حمايت از امنيت، نظم، سالمت

نظر رفصان، ابراز نگراني در خصوص پيامدهاي بالقوه اليحه مذكور براي مردم اين است د)
هاي مذهبي و در تناقض ها، ميزان تأثيرگذاري آن بر برخي از اقليتاز جايگاه شغلي آن

ادا در كه كشور كان –يض نژادي كال تبعالمللي رفع تمامي اشبودن آن با كنوانسيون بين
  ميالدي به عضويت آن درآمده است؛ 1970سال 

                                                            
٢٤. Montreal Gazette 
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اين در حالي است كه سخنگوي وزير مهاجرت دولت كبك، اين اليحه را كاربردي،  ه)
  ؛25نظر در ميان شهروندان اين استان خوانده استعملي، متعادل و نمايانگر وجود اتفاق

  
، در 1398ماه ارديبهشت 28حقوق بشر كانادا، در روز شنبه  صدور بيانيه از سوي موزه -2

ر، كشو خصوص به شمار آوردن رويكرد استعماري دولت كانادا در قبال جمعيت بومي اين
  ، با توجه به: »كشينسل«و » جنايت انساني«عنوان از گذشته تاكنون، به

  ها؛گرفتار آمدن بسياري از كودكان بومي اين كشور در پرورشگاه -
  گستردگي آمار زنان و دختران بومي گمشده و مقتول؛ -
  ها؛ها و زندانحضور مكرر افراد اين جمعيت در بازداشتگاه -
  باال بودن نرخ خودكشي در ميان جوامع بومي؛ -
  

، وكيل و حقوقدان و رئيس بخش مطالعات بومي دانشگاه 26گفتني است كه پم پالميتر
بشر كانادا در اين زمينه را گامي مثبت خوانده و  ، تغيير موضع موزه حقوق27رايرسن
ازپيش مورد حال ابراز اميدواري نموده كه مباحثات در اين زمينه تداوم يافته و بيشدرعين

كشي نسل«ازاين مقامات موزه تنها از عبارت توجه قرار گيرد. اين در حالي است كه پيش
  .28كردنددر اين زمينه استفاده مي» فرهنگي

  

  

  

                                                            
  گزارش روزنامه مونتريال گزت. قابل بازيابي در لينك:. 25

 https://montrealgazette.com/news/quebec/bill‐21-��-�uman‐rights‐experts‐express‐

concern‐about‐quebec‐secularism‐legislation 
٢٦. Pam Palmater 
٢٧. Ryerson University 

  بيانيه موزه حقوق بشر كانادا. قابل بازيابي در لينك: . 28
https://www.telesurenglish.net/news/Human‐Rights‐Org‐Treatment‐of‐Indigenous‐People‐

is‐Genocide‐20190518-0001.���� 
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  نگليسا*

انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز چهارشنبه  - 1
، گزارشگر ويژه در زمينه فقر 29اظهارات فيليپ الستون، در خصوص 1398اول خردادماه 

 2018د رسمي خود، از بريتانيا، در ماه نوامبر سال شديد و حقوق بشر، از نتايج حاصل از بازدي
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . ميالدي

دن هاي دولت بريتانيا و انجاميدن آن به فرو افتاابراز تأسف شديد از سياست الف)
ات آن ها تن از مردم اين كشور در ورطه فقر و فالكت، همچنين درخواست از مقامميليون

 به اين شيدنذ رويكردي جديد، مبتني بر مهرباني و همدردي در راستاي پايان بخبراي اتخا
  هاي بيهوده؛دشواري

رغم امكان هاي رياضتي عامدانه دولت بريتانيا، بهاشاره به پيامدها و عواقب سياست ب)
تر از آن، پافشاري دولت بر تداوم يافتن اين هاي ديگر و مهممندي آن از گزينهبهره

  ها، ازجمله سياست
  ابري؛ميليون تن از مردم اين كشور در معرض فقر، فالكت و نابر 14قرار گرفتن  -
  خانماني؛افزايش ميزان گرسنگي و بي -
  كاهش ميزان عمر متوسط در برخي از اقشار جامعه؛ -
  كاهش خدمات تأمين اجتماعي؛ -
  كاهش ميزان حفظ نظم و مقررات از سوي مأموران پليس؛ -
  هاي حقوقي؛ها به دليل كاسته شدن از كمكدرآمد به دادگاههاي كمميزان خانواده كاهش -
  

ر آن بر هاي مكرر دولت، مبني بر افزايش نرخ اشتغال در جامعه و تأثياشاره به پاسخ ج)
  ي چون؛گرفته شدن واقعيات ناخوشايند ناديده

  سال آينده؛ 2رطه فقر در درصد از كودكان بريتانيايي در و 40فرو افتادن نزديك به  -
  سال در شرايط فقر نسبي؛ 65درصد از افراد باالي  16قرار داشتن  -

                                                            
٢٩. Philip Alston 
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هاي ها تن از شهروندان شاغل اين كشور به اشكال مختلف كمكوابسته بودن ميليون -
  خيريه، تنها جهت گذران زندگي؛

  

 ازجملهولت بريتانيا، اشاره به استقبال گزارشگر ويژه سازمان ملل از برخي از اقدامات د د)
مند در راستاي بررسي ميزان عدم امنيت غذايي در كشور و به تأخير ماتخاذ تدابير نظا

  خدمات تأمين اجتماعي؛ – 30ي طرح جديد برنامه اعتبار جهانياجراانداختن 
هاي استيت سيبر غافل شدن مقامات بريتانيا از اهم برگزيتاشاره به تأثير موضوع مهم  ه)

ت از خواسي و اقتصادي، با توجه به وقوع تحوالت اخير سياسي در اين كشور و دراجتماع
ار ها براي متمركز ساختن توجه خود بر بحران فقر و عدم امنيت حاد در ميان اقشآن
رصد د 8برگزيت وقوع اقتصاد بريتانيا با  ين گزارش،ادرآمد: گفتني است كه بر اساس كم

  شد؛ خواهد تركوچك
رغم هاي اجتماعي، بهاقدام دولت انگليس به كاهش متداوم و گسترده حمايت برشمردن و)

عامل ايجاد درد و رنج و فالكت در جامعه و به  عنوانبهتوجه، برخورداري اين كشور از منابع قابل
  ؛31نقض فاحش تعهدات حقوق بشري اين كشور مثابهبهگرايانه، شمار آوردن اين تدابير واپس

خوانده و  »قبولغيرقابل«گزارش فيليپ الستون را  دولت بريتانيااست كه  اين در حالي ز)
كشورهايي با شهروندان شاد و خشنود اشاره  فهرست  به جايگاه پانزدهم اين كشور در

ما مقابله با فقر را «ها گفته است: به رسانهنيز كرده است. سخنگوي وزارت كار بريتانيا 
  ؛32»م.گيريبسيار جدي مي

 115گزارشي بان حقوق بشر نيز، با انتشار ي است كه در تحولي ديگر، ديدهگفتن ح)
هاي دولت بريتانيا در زمينه ، ناكامي1398 ماهارديبهشت 30، در روز دوشنبه ايصفحه

                                                            
٣٠. Universal Credit 

  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 31
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24636&LangID=E 

آمده  ،جتماعي بريتانيا منتشر كرداز وضعيت اميالدي  2018 سال در گزارش ديگري كه سازمان ملل در نوامبر. گفتني است 32
قتصادي ااي اجتماعي و ن واقعيت به عنوان فاجعهايشود. در فقر بزرگ مي كودك بود كه از هر سه كودك در اين كشور يك

راجعه كنندگان فيليپ الستون در آن گزارش گفته بود كه در شش سال گذشته شمار م .در قرن بيست و يكم توصيف شده بود
  .اندخانمان شدهنفر در بريتانيا بي 36روزانه  2017برابر شده و در سال 4 رايگانوزيع غذاي به مراكز ت
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را، عامل رو به  هاي دولتيكاهش قابل توجه كمك ويژهبههاي رياضتي، ي سياستاجرا
برخوردار از عنوان  –وخامت نهادن وضعيت فقر غذايي و نقض حقوق مردم اين كشور 

برشمرده است. اين نهاد حقوق بشري براي تهيه گزارش  - » پنجمين اقتصاد بزرگ جهان«
 35و آكسفورد 34شاير، كمبريج33تفصيلي خود بر سه منطقه محروم بريتانيا، شامل هال

داليل افزايش قابل توجه ميزان گرسنگي در اين  عنوانبهعامل مهم  3متمركز شده و بر 
  كشور، تأكيد نموده است:

به كاهش ميزان  تاكنونميالدي  2010ز سال اهاي بريتانيايي نخست، اقدام دولت -
  هاي رياضتي؛هاي نيازمند، به اسم اجراي سياستهاي اجتماعي خانوادهكمك

  ؛ياعتبار جهان - غييرات اساسي در نظام تأمين اجتماعي دوم، اقدام دولت به ايجاد ت -
ادن گرفتن فاحش شواهد گسترده، حاكي از رو به وخامت نه سوم، اقدام دولت به ناديده - 

يش مله افزاويژه در ميان فقيرترين اقشار جامعه، ازجشديد معيارهاي معيشتي در اين كشور، به
 هاي مقامات مدارس در خصوص گرسنه بودنشهاي غذايي و گزارميزان استفاده از خيريه

  رطرف كردن اين معضالت؛در ب آموزان، همچنين ناكامي دولتبسياري از دانش
  

اين گزارش در پايان دولت بريتانيا را ملزم به پذيرش مسئوليت خود در زمينه منجر شدن  ط)
شور و اتخاذ هاي آن به بروز بحران گرسنگي در اين كگذاريمستقيم بسياري از سياست

  ؛36اقدامات اضطراري و هماهنگ در راستاي حصول اطمينان از رفع اين معضل كرده است
  

 27تحليلي ميدل ايست آي، در روز جمعه  -انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري -2
، در خصوص درخواست كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل از دولت 1398ماه ارديبهشت

م تحقيقات الزم جهت آشكار ساختن ميزان نقش اين كشور در اعمال بريتانيا، براي انجا
موارد مهم  .شكنجه در عراق و افغانستان، در پي مداخله نظامي انگليس در اين دو كشور

  :   به شرح زير استگزارش 
                                                            

٣٣. Hull 
٣٤. Cambridgeshire 
٣٥. Oxford 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:. گزارش ديده36
 https://www.hrw.org/news/2019/05/20/uk‐welfare‐cuts‐mean‐families‐go‐hungry 
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ه اجرا بنيا صدور بيانيه از سوي سازمان ملل، مبني بر لزوم عدم اقدام دولت بريتا الف)
 ي مبتني بر عفو هر يك از نيروهاي نظامي و يا عوامل اطالعاتيگذاشتن قانون

  كشورها؛ كننده در اعمال شكنجه در اينمشاركت
ارديبهشت، مبني بر قصد پني  24شنبه اشاره به بيانيه وزارت دفاع بريتانيا، در روز سه ب)

در بيش ، وزير دفاع جديد اين كشور، به تالش براي عفو نيروهاي نظامي مجرم 37موردانت
ويژه سال گذشته، همچنين خروج از قوانين حقوق بشري گسترده اروپايي، به 10از 

  كنوانسيون حقوق بشر اروپا، در زمان مداخالت نظامي اين كشور؛
جام مينه انزدر  ابراز تأسف كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل، از ناكامي دولت بريتانيا ج)

ت رغم تعهدازان نقش اين كشور در اعمال شكنجه، بهتحقيقات قضايي الزم جهت بررسي مي
  تر اين تعهد؛چه سريعالمللي و درخواست براي عملي كردن هرگذشته آن به اين نهاد بين

ان ابراز نگراني در خصوص متوقف شدن تحقيقات كميسيون اطالعات و امنيت پارلم د)
 م نتايجرغم اعالشواهد الزم، بهانگليس، در اين زمينه، به دليل فقدان دسترسي به مدارك و 

  هاي اوليه خود، مبني بر؛بررسي
ي اي امنيتهاي الزم براي نهادهاقدام مأموران اطالعاتي بريتانيا به فراهم آوردن پرسش -

رغم آگاهي و ميالدي، به 2010تا  2001هاي مورد، در فاصله سال 232كشوري ديگر، در 
 ن زندانيان؛شدها از مورد شكنجه واقعيا ظن آن

ورد مورد، در خصوص يك زنداني، ضمن آگاهي كامل از م 198دريافت اطالعات در  -
  شدن وي؛شكنجه واقع

خلي طالعات دافقره عمليات استرداد مجرمان يا مظنونان، از سوي دستگاه ا 3تأمين مالي  -
 –يگر د(ام.آي.فايو) و دستگاه اطالعات خارجي بريتانيا (ام.آي سيكس) به كشورهاي 

ازين تر در زمينه موفرستادن مجرمان يا مظنونان به كشوري، برخوردار از قوانين سهل
  حقوق بشري و چگونگي رفتار با زندانيان، براي بازجويي؛

  فقره عمليات استرداد ديگر؛ 28طراحي يا موافقت با  -
                                                            

٣٧. Penny Mordaunt 
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مامي تدن ادرخواست كميته مبارزه با شكنجه از دولت براي تحت پيگرد قانوني قرار د ه)
عراق  ، درنيروهاي بريتانيايي مرتكب نقض حقوق بشر، اعم از اعمال شكنجه و سوء رفتار

  ين زمينه؛ميالدي، با انجام تحقيقات منفرد، مستقل و علني در ا 2009تا  2003از سال 
الملل و سازمان اين در حالي است كه برخي از نهادهاي حقوق بشري، همچون سازمان عفو بين و)
هاي اوليه كميسيون اطالعات و اند كه يافتهاي مشترك هشدار دادهي از شكنجه، با صدور بيانيهرهاي

اي از موارد گسترده نقض حقوق بشر در اين تواند تنها نمايانگر ذرهامنيت پارلمان انگليس، مي
 .38زمينه باشد

  

  فرانسه *

، به نقل 1398خردادماه  2به شنانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج - 1
آموزان فرانسوي، به آميز مأموران پليس با دانشاز روزنامه لوموند، در خصوص رفتار خشونت

بر اساس روايات ، 39در ماه نوامبر سال گذشته هاتن از آن 151 دنبال انتشار ويدئوي دستگيري
   اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارت. هاشخصي آن

ين اآميز نيروي پليس فرانسه با دن بسياري از زواياي رويكرد خشونتپنهان مان الف)
  ها؛ها در بازداشتگاهآموزان و همچنين شرايط دستگيري و نگاهداري آندانش
نفري، اقدام  5هاي آموز به جاي دادن خود در سلولدانش 15ن هر اشاره به ناگزير شد ب)

و يا  - » سياه«يا » عرب«هايي چون اژهوبا  –ها با تحقيرهاي كالمي مأموران به آزار و اذيت آن
  ها با باتوم؛ضرب و شتم آن

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: -گزارش پايگاه خبري. 38

 https://www.middleeasteye.net/news/un‐calls‐uk‐investigate‐torture‐after‐iraq‐
afghanistan‐wars 

اند و دستهايشان را پشت بينيم كه به دستور پليس روي زمين زانو زدهها را ميدر ويدئوي منتشر شده از اين دانش آموزان، آن. 39
  در پي داشت.المللي داخلي و بيندر افكار عمومي را اند، تصويري كه واكنش وسيعي داشته سرشان نگه
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ها ا آنبها بر مبناي عدالت و برابري، عدم رفتار اشاره به رعايت نشدن حقوق انساني آن ج)
و مصون  - پليس در مناطق حومه شهر پاريس رفتار جاري  –همچون ديگر شهروندان فرانسوي 

  پاسخگويي و يا مجازات در قبال عملكرد خود؛ هرگونهبودن مأموران پليس از 
 آموزان به تشكيل انجمني در راستاي مقابله باهاي اين دانشاشاره به اقدام خانواده د)

  يس فرانسه؛شده پلخشونت سازماندهي
 ماهشتارديبه 29اشاره به انتشار گزارش نظارت بر عملكرد پليس، در روز يكشنبه  ه)

ر قبال يست دو تصريح عدم ارتكاب مأموران پليس، به اقدام اشتباه و يا رفتار ناشا 1398
هاي اين خانوادههرات سال گذشته: اين در حالي است كه، آموزان، در تظادانش
كه در  آموزانيدانشگزارش نظارتي پليس بدون توجه به شهادت  ويندگميآموزان دانش

ود را خها، گزارش نوشته شده و پليس بدون توجه به روايت آن ،انداين واقعه دستگير شده
  ت؛منتشر كرده اس

آموزان در دادگاه، در شكايت وكيل براي دفاع از اين دانش 5اشاره به اقدام گروهي  و)
  ؛40از مأموران پليس خانواده 20بيش از 

  
بان حقوق بشر، پايگاه گزارشگران بدون مرز و پايگاه انتشار گزارش از سوي ديده -2

، در 1398ماه ارديبهشت 25و چهارشنبه  27هاي جمعه اينترنتي اينترسپت، در روز
در  افشاگرخبرنگار محقق و  3خصوص اقدام سازمان اطالعات و امنيت فرانسه به احضار 

. نكات مهم اين گزارش به شرح زير 41هاي فرانسوي در جنگ يمناربرد سالحزمينه ك
 است: 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز، به نقل از روزنامه لوموند. قابل بازيابي در لينك:. 40

 https://fa.euronews.com/2019/05/23/france‐violence‐and‐bad‐treatments‐of‐the‐high‐
school‐students‐of‐mantes‐la‐jolie 

  هاي پيشين:. سوابق در گزارش41
) و چهار رسانه فرانسوي Discloseديسكلوز ( ي فرانسوي به ناماتتحقيق، به همراه يك شبكه خبري آمريكا پايگاه اينترنتي اينترسپت*

محرمانه به دست آمده از آژانس اطالعات نظامي فرانسه، اسناد اي از مجموعهبا استناد به  ،1398فروردين ماه  26ديگر، در روز دوشنبه 
اياالت به ويژه  ،هاي اطالعاتي كشورهاي غربيو پشتيباني تسليحاتاز  ،رهبري عربستانعربي به د گسترده استفاده ائتالف از ابعا
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و بنوا  44ديسكلوزي اتتحقيقاز شبكه خبري  43ستالو ماتياس دِ  42لسيژوفره ليوُاحضار  الف)
به اداره كل اطالعات  ،ارديبهشت 24شنبه سه ، در روزخبرنگار تحقيقاتي راديو فرانسه 45مبالُ كُ 

  ؛»اسرار دفاع ملي يافشا شبهه«ارائه توضيحات الزم درباره  منظوربه، 46داخلي فرانسه
وي سي از در پي شكايت ،پرونده اين خبرنگاران به همين اتهاماشاره به گشوده شدن  ب)

  ؛در دادسراي پاريس ،وزارت نيروهاي مسلح فرانسه
و محرمانه دفاعي بندي شده اطالعات طبقهبه انتشار ديسكلوز اشاره به اتهام شبكه خبري  ج)

، مبتني بر مورد استفاده قرار گرفتن تسليحات و تجهيزات نظامي فرانسوي متعلق به دولت

                                                                                                                                                            
، در راستاي عربستان و امارات متحده عربيكه  دهندنشان ميو عمليات در يمن پرده برداشته  ءاجرا متحده، فرانسه و انگليس، جهت

  دارند.تسليحاتي توليد غرب  هايسامانهزيادي به  ءاتكا تداوم بخشيدن به جنگ،
  گزارش تفصيلي مزبور مشاركت كشورهاي غربي يادشده در جنگ ويرانگر يمن را بر اساس محورهاي زير به تصوير كشيده است:

 2000اف .اي«هاي انگليسي جنگنده، »15اف «هاي آمريكايي اشاره به استفاده ائتالف به رهبري عربستان از جنگنده الف)
و » بلك هاوك«و  »آپاچي«هليكوپترهاي آمريكايي مندي عربستان از ، همچنين بهره»تورنادو«هاي اروپايي و جنگنده» تايفون

و  »آبرامز«آمريكايي  هايتانكاز تعداد زيادي ، مجهز بودن اين كشور به »كوگار 532 -اس .اي« هليكوپترهاي فرانسوي
هاي جنگي كشتياين كشورها، همچنين  اي توليد دست كم پنج نوع سالح توپخانهو  »30ايكس .ام.اي«هاي فرانسوي تانك

  ؛فرانسوي، آلماني و آمريكايي و دو نوع هليكوپتر دريايي فرانسوي
برشمردن عمليات اين كشور در يمن، همچنين افشاگري در مورد » ناكارآمد«و هاي نظامي عربستان قابليتانتقاد شديد از  ب)

شود كه عنوان مي به صراحتدر اين اسناد : يمنمنازعه در  هاي الزمگيريهاي آمريكا به عربستان براي هدفمككميزان 
 كند، موضوعي كه از سويبه عربستان كمك مي گيريدر زمينه هدف ،ياتيبه شكل عمل با استفاده از پهپادهاي خود، آمريكا

  به شدت رد شده است؛ فرماندهي مركزي ارتش آمريكا
در جنگ  اين كشورمصوبه كنگره آمريكا براي پايان دادن به مشاركت لزوم توجه به اقدام اخير كاخ سفيد به وتو كردن  ج)

  ؛ائتالف سعودي عليه يمن
وزير فروردين ماه، در خصوص اظهارات فلورانس پارلي،  29شنبه ، در روز پنجگزارش خبرگزاري رويترزلزوم توجه به  د)

بني بر رد كردن گزارش تحقيقاتي مزبور و تأكيد بر عدم استفاده از تسليحات نظامي اين كشور در ، منيروهاي مسلح فرانسه
  و هيچ يك از عمليات خصمانه در جنگ يمن عليه غيرنظاميان

 26، در روز دوشنبه المللسازمان عفو بينهاي خاورميانه در لزوم توجه به اظهارات لين معلوف، مدير بخش پژوهش ه)
مندي عربستان سعودي و امارات متحده عربي از فروردين ماه، در اين رابطه، مبني بر برمال شدن شواهد الزم در خصوص بهره

هيزات نظامي فرانسوي و ديگر كشورهاي غربي و مورد استفاده قرار گرفتن اين تسليحات در جرائم جنگي احتمالي و ديگر تج
  المللي در يمن و همچنين در راستاي نقض پيمان تجارت تسليحاتي.موارد نقض قانون بشردوستانه بين

٤٢. Geoffrey Livolsi 
٤٣. Mathias Destal 
٤٤. Disclose 
٤٥. Benoît Collombat 

كند، مبارزه با تروريسم، جاسوسي و ساير ليت اين آژانس اطالعاتي كه زير نظر وزارت كشور فرانسه فعاليت ميئومس. 46
  .تهديدات داخلي است
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و به احتمال زياد براي حمله به  فروخته شده به عربستان و امارات متحده عربي، در جنگ يمن
  ؛اهداف و شهروندان غيرنظامي

ايفاء نقش  ازجملهو پيامدهاي آن، هاي پايگاه خبري ديسكلوز اشاره به ديگر افشاگري د)
 »1لو آور«بندر يك كشتي سعودي در  از سوياز بارگيري سالح در ممانعت به عمل آمدن 

، در پي اعتراضات نهادهاي حقوق بشري و ناگزير شدن اين كشتي به ترك اين بندر فرانسه
  ؛47بدون انجام بارگيري

زمان حقوق سا 15ان حقوق بشر، به همراه بالملل و ديدهاشاره به اقدام سازمان عفو بين ه)
عات اداره كل اطالاز سوي  بشري ديگر، به محكوم كردن احضار خبرنگاران فرانسوي

ر خود دوظيفه «انجام  ها، تنها جهتقرار دادن آنپيگرد قانوني و تحت  داخلي فرانسه
آزادي اي بر پذيرفتنيناتهديدي « عنوانبهو به شمار آوردن آن،  »خبررسانيحوزه 

اي يروه، همچنين درخواست اين نهادها از وزير كشور، وزير ن»مطبوعات و منابع خبري
عات و افكني عليه مطبومسلح و وزير اروپا و امور خارجه به پايان دادن به روند هراس

  ع خبري؛ها و تضمين حفظ محرمانگي منابرسانه

                                                            
  هاي پيشين:. سوابق در گزارش 47

 20و جمعه  19شنبه پنج هاي، در روزشبكه خبري يورونيوزو  المللي فرانسهسايت راديو بينانتشار گزارش از سوي *
 - » 47اتآك«موسوم به  نهاد فرانسوي،حقوق بشري مردميك سازمان ، در خصوص درخواست اضطراري 1398ارديبهشت ماه 
ي در ي عربستانيري يك كشت، در زمينه ممانعت به عمل آوردن از بارگاداري پاريس يواناز د - شكنجه بامبارزه  فعال در زمينه

  شور، مبني بر؛يكي از بنادر اين ك
واقع در شمال » 47لو آور«براي بارگيري تسليحات خريداري شده از فرانسه، در بندر » بحر ينبوع«قصد كشتي سعودي  الف)

رت المللي تجامعاهده بين ها در جنگ يمن و به اين ترتيب، نقضغرب اين كشور، ضمن تأكيد بر احتمال استفاده از اين سالح
  ي؛تسليحات

حموله از ودن اين مب، مبني بر برخودار فرانسه، با استناد به اطالعات نظامي» ديسكلوز«پايگاه خبري زارش اشاره به گ ب)
  ؛هاي موشكي هدايت شونده با ليزرتانك و سامانه ،مانندتجهيزاتي 

ضمن تأكيد  ي،و ديگر نهادهاي حقوق بشر» آكات«هاي سازمان اشاره به ترتيب اثر ندادن ديوان اداري پاريس به اعتراض ج)
ل كافي در هاي فرانسوي بر لزوم انجام پذيرفتن بارگيري طبق روند از پيش تعيين شده، با توجه به عدم وجود داليمقام

 لو«ر بندر ها در جنگ يمن و با اين حال اقدام كشتي عربستاني به عدم توقف دخصوص مورد استفاده قرار گرفتن اين سالح
  ؛نتاندر در شمال اسپانيابندر ساو حركت به سوي » آور
 ، باماراتبستان و اهاي فرانسوي به عرحمسئوليت فروش سالاشاره به اظهارات امانوئل مكرون، مبني بر برعهده گرفتن  د)

  گيري از اين تسليحات عليه غيرنظاميان جنگ يمنهاي الزم از اين كشورها، در خصوص عدم بهرهتوجه به دريافت ضمانت
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ي كردن اي تلقاين پرونده، به ج» امنيتي جلوه دادن«اشاره به تالش دولت فرانسه براي  و)
انون به قنگاران بر اساس و مجرم به شمار آوردن اين روزنامه» جرم مطبوعاتي« مثابهبهآن، 

قرار  ميالدي در اين كشور، مبني بر ممنوعيت مورد حمله 2009تصويب رسيده در سال 
  دادن اسرار دفاع ملي؛

سال حبس و پرداخت جريمه  5تحمل اشاره به احتمال محكوم شدن اين خبرنگاران به  ز)
اداره كل اطالعات يي، همچنين، مختومه شدن پرونده تنها با دريافت تذكر از هزار يورو 75

و يا ارجاع پرونده به مقامات قضايي براي انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه و در  فرانسه
  48؛پي آن تشكيل جلسه دادگاه

بان حقوق بشر و ، مدير اجرايي ديده49ر، كنث راثاين در حالي است كه در تحولي ديگ ح)
، به اسيونروزنامه ليبراي مشترك در ، مدير اين سازمان در فرانسه، در مقاله50بنديكت ژانرود

، ضمن اشاره به موضوع عدم موفقيت كشتي سعودي در 1398 ماهارديبهشت 27تاريخ جمعه 
بارگيري تسليحات از بندر لو آور، از دولت فرانسه به دليل پافشاري بر موضع خود، در راستاي 

از  شدهارائهانتقاد كرده و داليل و توجهيات  شدتبهفروش تسليحات به عربستان سعودي 
ها همچنين، از مقامات خواندند. آن پذيرشغيرقابلي مقامات اين كشور در اين رابطه را سو

كامل  طوربهاين كشور درخواست كردند تا تمامي قراردادهاي فروش تسليحات به عربستان را 
و موارد نقض جدي حقوق بشر از  يافتهپايانمتوقف سازد، تا زماني كه كشتار غيرنظاميان يمني 

  ؛51الف به رهبري عربستان، مورد تحقيق و تفحص قرار گيردسوي ائت
ماه ارديبهشت 25الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3

، در خصوص درخواست اين سازمان از مقامات فرانسه براي رفع اتهام كامل از تام 1398

                                                            
  هاي: بان حقوق بشر، پايگاه گزارشگران بدون مرز و پايگاه اينترنتي اينترسپت. قابل بازيابي در لينكدههاي ديگزارش. 48

https://www.hrw.org/news/2019/05/15/france‐guarantee‐press‐freedom 
https://rsf.org/en/news/french‐intelligence‐question‐three‐reporters‐about‐yemen‐arms‐
leak 
https://theintercept.com/2019/05/17/france‐takes‐unprecedented‐action‐against‐reporters‐
who‐published‐secret‐government‐document/ 
٤٩. Kenneth Roth 
٥٠. Bénédicte Jeannerod 

  بان حقوق بشر قابل بازيابي در لينك: ش ديده. گزار51
https://www.hrw.org/news/2019/05/17/france‐should‐stop‐fueling‐saudi‐war‐crimes‐yemen# 



  23                         )            2( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتياكارنامه حقوق بشري نگاهي به 
 

 

  

 

هاي اروپايي براي پايان دادن ولت، مدافع حقوق بشر بريتانيايي و از تمامي د52سيتوكوسكي
نكات مهم اين  .عنوان عمل مجرمانه، به»جويانهمبستگي با پناه«به روند به شمار آوردن 

  گزارش به شرح زير است: 
سال حبس و پرداخت  5شدن تام سيتوكوسكي، با حكم احتمالي تحمل تا ههمواج الف)

ختگي، همچون مستند نمودن رفتار يورو، به دليل ارتكاب به جرائم سا 7500جريمه تا 
جويان و همچنين داوطلبانِ در حال آميز پليس فرانسه در قبال مهاجران و پناهخشونت

برداري با از طريق فيلم - مرز ميان فرانسه و بريتانيا  - 53ها در منطقه َكِلهرساني به آنكمك
  تلفن همراه؛

ه ممانعت ميالدي، ب 2018ئيه سال اشاره به اقدام پليس ضد شورش فرانسه در ماه ژو ب)
ن و اجرابه عمل آوردن از توزيع مواد غذايي از سوي داوطلبان حقوق بشر، در ميان مه

جويان جنگل َكِله، مستندسازي اين تحول از سوي تام سيتوكوسكي و سرانجام پناه
 هبراي بازداشت و متهم شدن او به توهين و حمله به مأمور قانون، پس از تالش وي ب

  آميز يك مأمور پليس با داوطلبي ديگر؛چالش كشيدن اقدامات خشونت
بار پليس و به شمار آوردن الملل از رويكرد خشونتاشاره به انتقاد سازمان عفو بين ج)

افكني و مورد حمله قرار دادن مدافعان حقوق عنوان نمادي از سوء رفتار، هراسآن، به
هاي اروپايي، مبني روند گسترده جاري در ميان دولتجويان و انعكاسي از مهاجران و پناه

ديدگان و نااميد كردن داوطلبان از كردن هرگونه همراهي با آسيببر مجرمانه تلقي
  54ايستادگي براي موازين حقوق بشري؛

خردادماه  3الملل، در روز جمعه د) گفتني است كه در تحولي مشابه، سازمان عفو بين
، مدافع حقوق بشر، به اتهام هتك حرمت، 55وميت لون تورونِدل، در گزارشي به محك1398

                                                            
٥٢. Tom Ciotkowski 
٥٣. Calais 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 54
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/france‐trumped‐up‐charges‐against‐
human‐rights‐defender‐must‐be‐dropped/ 
٥٥. Loan Torondel 
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ها پناهجوي به دليل نشر عكسي از اقدام يك مأمور پليس به ايستادن روي يكي از ده
َكلِه، در شبكه اجتماعي توييتر، اشاره و ضمن انتقاد شديد از اين  اخراج شده از اردوگاه

ها درخواست مچنين از مقامات دولتحكم، خواستار لغو آن شده است. اين سازمان ه
 .56نموده تا روند سوء رفتار و آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر را متوقف سازند

 

  

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 56

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/france‐conviction‐against‐human‐
rights‐defender‐for‐a‐tweet‐must‐be‐overturned/ 


