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 متحدهاياالتدر كشورهاي  حقوق بشرمربوط به موارد نقض گزارش تحوالت  نيا در
ها ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1398 خردادماهآمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان هآمددستبهو اخبار آشكار 
خالصه به  صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  

  آمريكا متحدهاياالت*

هاي خبري يورونيوز، بي.بي.سي و دويچه وله، در انتشار گزارش از سوي شبكه -1
بان حقوق بشر، در روز و پايگاه ديده خردادماه 18و شنبه  17و  10روزهاي جمعه 

جمهوري برانگيز دانلد ترامپ، رئيس، مبني بر اقدام جنجال1398 خردادماه 23شنبه پنج
درصدي بر اقالم وارداتي  5، به اعالم تصميم خود در زمينه وضع تعرفه متحدهاياالت

ر صورت عدم انجام اقدامات الزم از سوي درصد، د 25مكزيك و افزايش تدريجي آن تا 

                                                            
 Amnestyالملل ()؛ سازمان عفو بينEuronews)؛ شبكه خبري يورونيوز (UN News( بري سازمان ملل. پايگاه خ1

Internationalدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( )؛Office  of  the  United  Nations  High 

Commissioner  for  Human Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر (ديده )؛Human  Rights Watch(خبرگزاري  ؛
 Deutsche)؛ شبكه خبري دويچه وله (RadioFardaپايگاه راديو فردا ( )؛Thomson Reuters Foundationرويترز (

Welleخبرگزاري فرانسه ( )؛Agence France‐Presse) ؛ روزنامه گاردين(The Guardianشبكه خبري بي.بي.سي  )؛
)BBC.Com شبكه خبري سي.بي.سي ()؛CBCلجزيره ()؛ شبكه خبري اAljazeera تحليلي ميدل ايست  –)؛ پايگاه خبري

 Middle East Monitorمانيتور ( (MEMO)) ؛ پايگاه خبري گلوبال تايمز(Global Times 24)؛ شبكه خبري فرانس 
)France 24 تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ پايگاه خبريThe Hill) ؛ شبكه خبري سي.ان.ان(CNN News و (
  ).USA Todayوزنامه يو.اس.اِي تودي (ر
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نكات محوري اين  .هاي غيرقانوني به اين كشوردولت مكزيك جهت تحديد مهاجرت
  اند از:گزارش عبارت

ه توسط جمهوري آمريكا، تنها يك روز پس از صدور بيانياعالم اين تصميم از سوي رئيس الف)
از  اشت گروه بيش از يك هزار نفريزدپاسو در تگزاس، در خصوص بااداره مرزباني شهر ال

  ؛هندوراسو  الگواتماالسالوادور، غيرقانوني، عمدتاً از كشورهاي  جويانپناهمهاجران و 
متوقف  وهاي الزم در اين زمينه اشاره به امتناع مقامات مكزيك از نشان دادن واكنش ب)

  كردن اين گروه پيش از رسيدن به مرز تگزاس؛
حركت  ريانم، توافق دانلد ترامپ با دولت مكزيك، مبني بر كنترل جاشاره به سرانجا ج)

ع شور، در قبال رفاز سوي اين ك متحدهاياالتمرزهاي  سويبهمهاجران آمريكاي مركزي 
  ها بر كاالهاي وارداتي آن؛تعرفه

، براي متمركز نمودن توجه متحدهاياالتبان حقوق بشر از كنگره اشاره به درخواست ديده د)
ود بر آثار اين توافق بر مالحظات حقوق بشري، با توجه به تعهد مكزيك به اتخاذ اقدامات خ
هزار تن از نيروهاي گارد  6گسيل داشتن  ازجملهسابقه در راستاي كاهش ميزان مهاجران، بي

ملي خود به مناطق مرزي اين كشور، همچنين تصميم آمريكا به گستردن پروتكل حمايت از 
شان از سوي مقامات هاين بررسي پروندبه مكزيك حي جويانپناهرداندن بازگ –مهاجرت 

  ؛٢آميز اين راهكارها براي مهاجرانو پيامدهاي مخاطره – متحدهاياالت
  

، 1398 خردادماه 20، در روز دوشنبه 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري فرانس  -2
م تمديد حبس زنداني يمني در به تأييد حك متحدهاياالتدر خصوص اقدام دادگاه عالي 

                                                            
  هاي: بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينكهاي خبري يورونيوز، بي.بي.سي و دويچه وله و پايگاه ديدههاي شبكهگزارش 2

http://www.bbc.com/persian/world-48475668 
https://fa.euronews.com/2019/05/31/mexico-reacts-to-trump-threat-of-tariffs-for-
products-saying-will-defend-its-intrests 
http://www.bbc.com/persian/world-48481589 
https://www.dw.com/fa-ir/world/a-49102423 
http://www.bbc.com/persian/world-48565200 
https://www.hrw.org/news/2019/06/13/us-should-focus-rights-concerns-tariffs-deal-
mexico 
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موارد مهم گزارش مذكور . سال حبس بدون تفهيم اتهام 17، پس از تحمل گوانتاناموزندان 
  :به شرح زير است

 متولد، شهروند يمني 3العلوي ه احمددرخواست ارائه شده از سوي معاذ حمزرد  الف)
 ماه دركه  - الي آمريكا ، توسط دادگاه عگوانتاناموميالدي و محبوس در زندان  1977 سال

اين ژانويه به  و در ماه بازداشت پاكستان –در مرز افغانستان ميالدي  2001 سال دسامبر
  ؛منتقل شد زندان

سامه امحافظ  عنوانبهاشاره به مظنون بودن مقامات آمريكا به فعاليت اين زنداني،  ب)
  ؛دكناتهامي كه وي آن را رد مي - ، رهبر سابق القاعدهالدنبن
و » مبارز دشمن« عنوانبهين زنداني، شمار آوردن ااشاره به اقدام دولت آمريكا به ج)

ها و حتي ريفراهم آمدن امكان الزم براي بازداشت نامحدود وي در زمان درگي روازاين
انستان دود جنگ افغ، با توجه به بازه زماني نامحالعمرمادام او با خطر حبس شدن مواجهه

  القاعده؛ و مبارزه با
آمريكا، مبني بر لزوم  به نفع دولتبه صدور رأي دادگاه تجديدنظر اشاره به اقدام  د)

محبوس ماندن اين زنداني تا زمان تداوم يافتن مناقشات متخاصمانه، با توجه به مشخص 
  5؛4هانبودن زمان خاتمه اين درگيري

  

                                                            
٣. Moath Hamza Ahmed al Alawi 

حبس و بازداشت  منظوربهو در پايگاه نيروي دريايي آمريكا در جنوب شرق كوبا و  2001در سال  گوانتاناموزندان . 4
 اند. هيچ زنداني جديدي ازباقي ماندهدر آن نفر  40، تنها اين اردوگاهزنداني  780از تأسيس شد. نظاميان القاعده و طالبان شبه
دستور  ،2018اريخ ژانويه در حكمي به ت ،آمريكا يجمهورسيرئترامپ،  انلددكه اگرچه ، است به آنجا منتقل نشده 2008 سال

  .بماندو فعال باقي داد تا اين زندان همچنان باز 
  . قابل بازيابي در لينك:24.گزارش شبكه خبري فرانس  5

 https://www.france24.com/en/20190610-top-us-court-upholds-indefinite-detention-
yemeni-guantanamo 
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، 1398 دماهخردا 20دوشنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه يو.اس.ِاي تودي، در روز  -3
 .فرنياخانماني در ميان دانشجويان آمريكايي، در ايالت كاليدر خصوص افزايش ميزان بي

   اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت

، در پاييز سال گذشته 6توسط مركز اميد براي دانشگاه، جامعه و عدالت پيماش انجام الف)
هزار دانشجوي ايالت كاليفرنيا، مبني بر  86ميالدي، در زمينه وضعيت مسكن حدود 

درصد از دانشجويان كارشناسي از  14ديپلم و درصد از دانشجويان فوق 18برخورداري 
درصد  48و  ديپلمفوقدرصد از دانشجويان  60جهه حدود خانماني، همچنين موامعضل بي

مشكالت  ازجملهاز دانشجويان كارشناسي با تجارب تلخ ناشي از عدم امنيت سكونت، 
ها و مشكالت روحي ناشي از آن همچنين، تأثير بهاي مسكن و اضطرابپرداخت اجاره

  ها؛اين معضالت بر وضعيت تحصيلي آن
خانماني در بحران بي داليل افزايش عنوانبهعوامل مختلف، اي از برشمردن مجموعه ب)

هاي دانشگاه، عدم تطابق ميزان افزايش ميزان شهريه ازجملهميان دانشجويان، 
هاي دانشجويي با هزينه غذا، سوخت و نگهداري از فرزند، افزايش بهاي هزينهكمك

يان دانشجويان به در م عدم تمايل هاي دانشجويي ومسكن، كافي نبودن تعداد خوابگاه
  ها؛گذاردن معضالت خود با مقامات دانشگاهي و دريافت كمك از آن

زش عالي ها و مراكز آمواشاره به برخي از تدابير اتخاذ شده از سوي مقامات دانشگاه ج)
گي خانماِن ناگزير به زندهاي امن براي دانشجويان بيايجاد پاركينگ ازجملهدر اين زمينه، 

هايي جهت كمك به هاي دانشجويي، ارائه كوپن، افزايش تعداد خوابگاههايشانخودرودر 
ها، همچنين فراهم آوردن بهاي آنبهاي دانشجويان و يا پرداخت كامل اجارهپرداخت اجاره

در  ميليون دالر بودجه 15هاي اشتراكي براي دانشجويان نيازمند و اختصاص آپارتمان
  نيازهاي دانشجويان؛ايالت كاليفرنيا براي تأمين 

                                                            
٦.The Hope Center for College, Community and Justice 
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خانماني هزار دانشجوي برخوردار از تجربه بي 399هزار از  80، ناگزير شدن حالبااين د)
  ؛7در سال گذشته ميالدي، همچنان به گذران زندگي در خودروهاي خود

  

صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز چهارشنبه  -4
، در خصوص درخواست گروهي از گزارشگران ويژه حقوق بشر از 1398 خردادماه 15

نكات . ، امدادگر داوطلب آمريكايي8براي رفع اتهام از اسكات وارن متحدهاياالتمقامات 
  مهم اين بيانيه عبارت است از: 

 ن بهابراز نگراني جدي كارشناسان سازمان ملل در خصوص متهم شدن اسكات وار الف)
 ازجملهد، سال حبس، تنها به دليل خدمات امدادگرانه خو 20تحمل  جملهازجرائم كيفري، 

راي هاي پزشكي به مهاجران در حال گذر از صحفراهم آوردن آب آشاميدني و ارائه كمك
  آريزونا؛

نه به «ساله آمريكايي به بنا نهادن سازماني، تحت عنوان  36اشاره به اقدام اين شهروند  ب)
در ايالت آريزونا، در راستاي فراهم آوردن  10حرايي آجو، در شهر ص»9مرگ بيشتر

در حال گذر از مرز اين شهر با  جويانپناهدوستانه براي مهاجران و هاي انسانكمك
  ؛تاكنونسال پيش  10مكزيك، از 

ال انويه ساه ژاشاره به اقدام مأموران مرزي به دستگير كردن اين مدافع حقوق بشر در م ج)
ي بر نهاد، مبنا ساعاتي پس از صدور بيانيه از سوي اين سازمان مردمميالدي، تنه 2018

 هاي بشردوستانه، از سوي مأموران مرزي ومستندسازي تخريب سيستماتيك منابع كمك
دن ها در زمينه آزار و اذيت، ارعاب و تحت نظارت قرار دامحكوم نمودن اقدامات آن

  امدادگران بشردوست؛
                                                            

  گزارش روزنامه يو.اس.اِي تودي. قابل بازيابي در لينك: . 7
https://www.usatoday.com/story/money/2019/06/10/homelessness-among-college-
students-growing-crisis/3747117002/ 
٨. Scott Warren 
٩.  No More Deaths 
١٠. Ajo 
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 و دوم» اجرانپناه دادن به مه«رن به دو فقره جرم، شامل نخست، اشاره به متهم شدن وا د)
و محكوميت اين موارد از سوي گزارشگران » هاجايي و پناه دادن به آنمشاركت در جابه«

شمار آوردن هروند غيرقابل پذيرش و فزاينده مجرمانه ب عنوانبهويژه سازمان ملل، 
  هاي مهاجران؛ي كاروانهاههاي مدافعان حقوق بشر در گذرگافعاليت

هاي مرزي براي مهاجران و گفتني است كه ايالت آريزونا يكي از مرگبارترين گذرگاه ه)
 7000بيش از  –هاي مرزي سوم از آمار مرگآيد، كه بيش از يكبه شمار مي جويانپناه

 گونهاينرا به خود اختصاص داده است، اگرچه كه آمار واقعي  -نفر در دو دهه اخير 
  12؛11ها بسيار باالتر استمرگ

  
تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا و شبكه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5

، در خصوص وضعيت اسفناك 1398 خردادماه 16شنبه خبري سي.ان.ان، در روز پنج
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . هاي مهاجرانبازداشتگاه

                                                            
  . بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 11

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24675&L
angID=E 

  هاي پيشين:. سوابق در گزارش12
زمان اين سا ، در خصوص درخواست1398ارديبهشت ماه  31شنبه ، در روز سهالمللسازمان عفو بيناز سوي انتشار گزارش *

  هاي بشردوستانه، مبني براز مقامات اياالت متحده، براي توقف روند مجرمانه به شمار آوردن كمك
الملل، مبني بر لزوم اقدام وزارت بخش قاره آمريكا در سازمان عفو بين روساس، مدير -وارا اظهارات اريكا گوئه الف)

هاي ه كمك، در زمينفعال داوطلب امات كيفري عليه دكتر اسكات وارن،درنگ تمامي اتهدادگستري اياالت متحده به رفع بي
  گونه اقدامات؛بشردوستانه و پايان دادن به مجرمانه شمردن اين

ر ناهجويان ددليل مهاجران و پتأكيد بر ضرورت اقدام قانوني دولت اياالت متحده به ممانعت به عمل آوردن از مرگ بي ب)
جات جان نها در راستاي هاي آندوستانه افراد داوطلب و تالشهاي بشرجاي مقابله با كمكمناطق مرزي اين كشور، به 

  ها؛انسان
اقد و مهاجر في از دواشاره به اقدام دولت آمريكا به تحت پيگرد قانوني قرار دادن دكتر وارن، به دليل حمايت ادعايي  ج)

واجه ما و امكان ها، در شهر صحرايي آجو، در ايالت آريزوناختيار آنمدارك قانوني، با قرار دادن غذا، آب و البسه تميز در 
  سال حبس، در صورت محكوميت وي در دادگاه؛ 20شدن اين شهروند آمريكايي با حكم مبتني بر تحمل تا 

ز ان بخشي اي سرگشاده، خطاب به مقامات اياالت متحده، به عنواالملل، به ارسال نامهاشاره به اقدام سازمان عفو بين د)
  است براي رفع اتهام از اين فعال داوطلب؛المللي در راستاي درخوكارزاري بين

وردن آب و ديگر داوطلب ديگر تنها به دليل فراهم آ 8گفتني است كه در اوائل سال جاري ميالدي نيز، دكتر وارن و  ه)
ا ديگر نقاط بار از باالترين آمار مرگ در قياس برخورد –دوستانه براي مهاجران در مناطق صحرايي آريزونا هاي انسانكمك

  ورد پيگرد قانوني قرار گرفتند.م -مرزي اياالت متحده 
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 مبر سالمه تا نوا ، از ماهمتحدهاياالتزرس كل وزارت امنيت داخلي بازديد سرزده با الف)
هاي اداره مهاجرت و امور گمركي آمريكا، در ايالت بازداشتگاه 4ميالدي، از  2018

، در زمينه شرايط ايصفحه 28گزارش ، و انتشار كلرادوي و كاليفرنيا، لوئيزيانا، نيوجرس
  ها؛انگيز آناسفبار و رقت

تي و هاي بهداشتي غيرقابل استفاده و غيربهداشاشاره به مواردي چون، وجود سرويس ب)
، ذاييمواد غذايي تاريخ مصرف گذشته، عدم رعايت بهداشت و سالمت در زمينه مواد غ

 هاي انفرادي،خدمات پزشكي و درماني، نگاهداري زندانيان در سلولتأخير در ارائه 
هاي تميز و مشاهده موارد خودكشي در ميان محدوديت دسترسي به حمام و لباس

  زنداني؛ جويانپناه
هاي زداشتگاهزنداني در با 900تا  750اشاره به اقدام مأموران مهاجرتي به نگاهداري  ج)

  جران به ايستادن در كنار يكديگر؛نفري و ناگزير شدن مها 125
اشاره به اتخاذ اقدامات و تدابيري از سوي اداره مهاجرت و امور گمركي آمريكا، در  د)

  ؛13راستاي بهبود بخشيدن به موارد ذكر شده از سوي بازرس فدرال
  

، در 1398 خردادماه 14شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -6
ست سيا آفريني دولت دانلد ترامپ براي زنان آمريكايي، با در پيش گرفتنخصوص بحران

   به شرح زير است: نكات مهم اين گزارش. جنينسقطممنوعيت 

شمار اظهارات كيت گيلمور، معاون كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر به الف)
گرايانه در نوعي انزجار افراط عنوانبه، جنينسقطدر رابطه با  متحدهاياالتآوردن سياست 

ها از يافته عليه حقوق آنزايي نظامراستاي مورد شكنجه قرار دادن زنان، همچنين بحران

                                                            
  هاي:تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا و شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك –هاي پايگاه خبري گزارش. 13

 https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/447278-watchdog-finds-conditions-
egregious-at-4-immigrant-detention 
https://edition.cnn.com/2019/06/06/politics/ice-detention-center-ig-report/index.html 
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رقم زدن نوعي خشونت  ديگرعبارتبهكار و مذهبي، گراي محافظههاي افراطسوي گروه
  جنسيتي عليه اين قشر از جامعه؛

بنيادين  سازوكار 9رسي قرار ن ويژه به مورد براي از گزارشگرااشاره به اقدام كميته ب)
اقض ها، مبني بر متنحقوق بشر سازمان ملل، با توجه به تصريح جداگانه هر يك از آن

از  با حقوق بشر، با توجه به محروم شدن زنان جنينسقطبودن مطلق ممنوعيت 
 وزين قرار گرفتن حقيقت، علم و موا موردحملهبرخورداري از حق سالمت، همچنين 

  هاي جهاني؛ارزش
احل اشاره به ناكارآمدي اين سياست در متوقف ساختن عزم زنان براي انجام مر ج)

و  غير ايمنهاي و در عوض، ناگزير شدن آن به پناه آوردن به نهادها و روش جنينسقط
ازه زماني انجام شده، در ب جنينسقطميليون  56حدود  زا: گفتني است كه از ميانآسيب
كه  قرار داد غير ايمنميليون را در رده موارد  25توان ميالدي، مي 2014تا  2010هاي سال

  است؛ درآمد را با مخاطره مواجه ساختهزنان اقشار كم ويژهبهزندگي زنان، 
انجام شده  غير ايمن جنينسقطهزار  صديكزن از ميان هر  30اشاره به مرگ حدود  د)

نطقه تن  و در م 220ن رقم در كشورهاي فقيرتر به در كشورهاي ثروتمند، رسيدن اي
  نفر؛ 250آفريقاي زيرصحرا، به 

هاي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از اشاره به عدم برخورداري احكام و بيانيه ه)
سازوكار اجرايي جهت ناگزير كردن كشورها به عمل به موازين حقوق بشري در  هرگونه

برداري نظام حقوق بشر از ساختار بسياري از هره، امكان بحالدرعيناين زمينه و 
ها جهت صدور احكام داخلي و سرانجام، هاي ملي و محلي، با توجه به اختيارات آندادگاه

  ؛14اي از قوانين در اين زمينهايجاد مجموعه
  

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 14

 https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/04/us-abortion-policy-
extremist-hate-torture-un-commissioner-kate-gilmore 



  11                        )             3( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتيانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

ر ، د1398 خردادماه 11وله، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه -7
، بر متحدهاياالتاتهام آزارهاي جنسي در كليساي كاتوليك دو برابري  خصوص افزايش

  :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. گزارش مجمع اسقفي آمريكااساس 

 سال يهژوئماه از  ،مورد آزار جنسي در كليساها 1455فرد بالغ از  1385شكايت  الف)
مورد  693 ديگرعبارتبه – ساليكحدود  –ميالدي  2018 سال ژوئنماه تا  2017

م، در درصد از افراد مورد اتها 90رغم درگذشت بيش از افزايش نسبت به سال گذشته، به
 ها از مناصب رسمي؛برخورداري آن و يا عدم 1970دهه  ويژهبه، 1990تا  1960هاي دهه

 رهزار دال 600ميليون و  301اشاره به تصميم اين مجمع به پرداخت در مجموع  ب)
 ازجمله هاي ياد شده،به تمامي قربانيان آزارهاي جنسي در دهه خسارت
تر از درصد بيش14ن مبلغ اي: گفتني است كه نيوجرسي و پنسيلوانيا اياالت  هاينشيناسقف

يزاني است مو دو برابر  هپرداخته شد 2016غرامتي است كه به قربانيان ثبت شده در سال 
 ؛ده استهزينه كر 2014كه كليسا در سال 

اين  زدودن جهتبا مقامات رسمي به همكاري مجمع اسقفي آمريكا اشاره به اقدام  ج)
ر ، دهاي خاطي و متجاوز به دستگاه قضاييكشيشتمامي  و معرفي از چهره كليسا رسوايي

  اين راستا؛
و در آستانه  سال جاري ميالدي فوريهماه هاي جهان در رهبر كاتوليكاشاره به اقدام  د)

منصبان كليساي صاحب تمامي به درخواست از  ،»مبارزه با آزار كودكان«اجالس برگزاري 
يك از هيچ، ضمن تأكيد بر عدم مصونيت حمايت از كودكان ، برايكاتوليك در جهان

  .15كودكان در صورت تعرض جنسي به ارشد در برابر برخورد قاطع قانون، ونروحاني
  
  

                                                            
  وله. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري دويچه. 15

 https://www.dw.com/fa-ir/welt/a-49002225 
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  كانادا*

، 1398 خردادماه 19اه خبري گلوبال تايمز، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي پايگ -1
ي شخص در خصوص انتقاد نهادهاي مدني از دسترسي نيروهاي نظامي كانادا به اطالعات

  باشد: محورهاي گزارش به شرح زير مي. شهروندان اين كشور

، اانادل كدستورالعمل دولت فدرااز هاي مدني نهادهاي مدافع آزاديابراز نگراني  الف)
ن آردن ، به شمار آودسترسي نامحدود ارتش به اطالعات شخصي شهروندانمبني بر امكان 

  نوعي اشاعه جاسوسي و درخواست براي متوقف ساختن اين روند؛ مثابهبه
و  انادااطالعات شهروندان ك در خصوص مجاز بودن گردآوري اشاره به قانون كانادا ب)

دني هاي مو هشدار نهاد قانون دسترسي به اطالعاتس حتي به اشتراك گذاردن آن، بر اسا
هاي ادهبه د نيروهاي دفاعي و اطالعاتي كانادا در خصوص نامشخص بودن ميزان دستيابي

و  فاعينيروهاي دشخصي افراد: اين در حالي است كه بر اساس دستورالعمل دولت فدرال 
ط ه ارتباشته باشند كدسترسي دا به اطالعاتي از شهروندان توانندمياطالعاتي كانادا تنها 

  ؛مستقيم با عمليات ارتش داشته باشد
به مورد بررسي قرار دادن  كميته اطالعات و امنيت ملي پارلمان كانادااشاره به اقدام  ج)

از اطالعات  نهادهاي امنيتي و اطالعاتيتصريح چگونگي استفاده  –اين موضوع 
و افزايش ز انتشار رسمي اين دستورالعمل پس ا - از شهروندان كانادايي  آمدهدستبه

  ؛16ي مدني از جاسوسي ارتش از شهروندانهانگراني نهاد
  

                                                            
  گزارش پايگاه خبري گلوبال تايمز. قابل بازيابي در لينك:. 16

 https://globalnews.ca/news/5370873/canadian-military-spies-information/ 
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شنبه وز پنجصدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در ر -2
شي از ، در خصوص عدم اقدام دولت كانادا در زمينه عوارض سمي نا1398 خردادماه 16

 نكات مهم. اي از تبعيضنشانه مثابهبهزرگاني و تجاري و به شمار آوردن آن، هاي بافعاليت
  اين بيانيه به شرح زير است: 

 وريت اظهارات گزارشگر ويژه سازمان ملل، در زمينه پيامدهاي حقوق بشري مدي الف)
در  تاوادفع مؤثر پسماندهاي خطرناك زيست محيطي، مبني بر زير سؤال بردن اقدامات ا

آميز ممانعت به عمل آوردن از بروز تبعيض در زمينه پيامدهاي مخاطره خصوص
  اي وي از اين كشور؛، پس بازديد دو هفتهزيستمحيطهاي تجاري براي فعاليت

ي در كارهاي حفاظتاشاره به عدم رعايت مساوات از سوي دولت كانادا، در ارائه راه ب)
 د ازحروم كردن قربانيان اين موارقبال عوارض ناشي از تجميع پسماندهاي سمي و م

  هاي متمادي؛كارهاي كارآمد، براي دههها و راهحقوق خود جهت برخورداري از درمان
 آمد، سالمندان،درتأكيد بر قرار داشتن حقوق انساني مردمان بومي، اقشار فقير و كم ج)

ه به ه، با توجهاي جسمي و روحي، در معرض مخاطركارگران و افراد مبتال به ناتوانايي
  ت در اين خصوص؛ها از عدالت و مساواعدم برخورداري آن

ض سموم معر اشاره به تأخيرهاي متداوم دولت در زمينه پاكسازي مناطق قرار گرفته در د)
مت و جان و به مخاطره افكندن سال تاكنونسال پيش  50تن جيوه از  10ناشي از انباشت 

  اين مناطق،  زيستمحيط ور شمال غرب استان اُنتاريو د ويژهبهنشين، ساكنان مناطق بومي
، وحشحياتها و اشاره به عواقب تداوم يافتن صنايع استخراجي بر سالمت انسان ه)

هاي مختلف، به دليل قرار گرفتن مردمان بومي ساكن منطقه آلبرتا به بيماري ابتال ازجمله
فتي، همچنين پيامدهاي ناشي از هاي ندر معرض سموم و ضايعات ناشي از استخراج ماسه

پروژه گسترش خط لوله نفتي در استان بريتيش كلمبيا و افشاندن سموم دفع آفات بر 
  ؛17هاي مردمان بومي و پروژه آبي آبشار موسكراتزمين

                                                            
١٧. Muskrat Falls 
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رغم ، بهزيستمحيطها و قوق انسانحها و موارد نقض اشاره به ديگر كاستي و)
  ؛ازجملها در اين زمينه، دولت كاناد توجهقابلهاي پيشرفت

  آب؛ هاي ارائه شده در قوانين مرتبط با حفاظت از كيفيت هوا وبسنده نبودن حمايت -
 مينه به مخاطرهزمتخلف در  وكارهايكسبمورد پيگرد قانوني قرار نگرفتن صنايع و  -

  ؛زيستمحيطافكندن 
  هاي محلي و فدرال؛برانگيز ميان دولتوجود اختالفات چالش -
  اجرايي نشدن قانوني بيانيه حقوق مردمان بومي سازمان ملل؛ -
فيليپين، امتناع از  ازجملهصادرات غيرقانوني پسماندها به كشورهاي آسيايي،  -

انديشي در اين زمينه، گستراندن عواقب زيست محيطي اقدامات خود به خارج از چاره
  ؛18مرزهاي كشور و ناديده گرفتن حقوق انساني اين جوامع

  
 11هاي شنبه هاي خبري يورونيوز و بي.بي.سي، در روزانتشار گزارش از سوي شبكه -3

وص انجام ي كانادا، در خص.سي.بيس، به نقل از شبكه خبري 1398 خردادماه 13و دوشنبه 
ت مهم نكا. درباره كشته يا مفقود شدن احتمالي هزاران زن بومي در كاناداتحقيقات ملي 

  است:  اين گزارش به شرح زير

 تران بوميتحقيق ملي از زنان و دخ«تحت عنوان  –اي صفحه 1200انتشار گزارش  الف)
به ، در خصوص متهم شدن كانادا خردادماه 13نبه در روز دوش -» و مقتول ناپديدشده

هاي اين دولتانايي و فقدان توهاي مديد براي مدتعليه بوميان  تبعيض وخشونت اعمال 
ولت به درخواست د: گفتني است كه انجام اين تحقيقات هاندر حفاظت از آكشور 

  ميالدي آغاز شد؛ 2016در سال  ،كانادا وزيرنخست ،جاستين ترودو
هاي اخير در اين يا قتل هزاران زن و دختر بومي در دههشدگي ناپديدبه شمار آوردن  ب)

استعمار ردن و برشم »كشينسل«و » يك تراژدي ملي در ابعاد وسيع« عنوانبه ،كشور

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 18

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24680&L
angID=E 
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بر زنان  شدهتحميلعامل خشونت شديد « عنوانبه، دار و اهمال و غفلت دولت كاناداريشه
 ،هاي زنان ناپديد يا كشته شدهخانواده ءنفر از اعضا 468در اين تحقيق اين كشور: » بومي

 ؛اندشهادت داده
ا ب، »كشينسل« واژهاشاره به متفاوت بودن اين گزارش، با توجه به استفاده آن از  ج)

، همچنين، »كشي فرهنگينسل«ها از عبارت و استفاده آن هاي پيشين كانادامواضع دولت
  از اين عبارت؛ »فرهنگي«واژه مدت وكالي بوميان براي حذف تالش طوالني

ر به قتل بميالدي مبني  2014نظام سلطنتي كانادا در سال پليس سوارهاشاره به اظهارات  د)
، تأكيد برخي از حالرعيندو  2012تا  1980هاي بومي بين سالو دختر ن ز 1017رسيدن 
  هزار تن؛ 4هاي مدافع حقوق بشر بر رسيدن اين رقم به حدود گروه

هاي احتمالي خشونتهاي متعدد در زمينه ممانعت به عمل آوردن از بروز ارائه توصيه ه)
ر تخمين زده هزار نف 600و  ميليونيكجمعيت بوميان كانادا، : عليه زنان بومي در آينده

جرم،  آمارباالترين  و دهندد جمعيت كل اين كشور را تشكيل ميشود كه چهار درصمي
  ؛شودفقر و اعتياد در ميان اين بخش از جامعه كانادا ديده مي

در موزه تاريخ  ،خردادماه 13اين تحقيق، در روز دوشنبه گزارش نهايي گفتني است كه  و)
بازماندگان اين دختران و زنان خوانده شد. در اين از ر جمع صدها خانواده كانادا و د

  20؛19حضور داشتنيز مراسم جاستين ترودو 
                                                            

  هاي خبري يورونيوز و بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: هاي شبكهگزارش. 19
https://fa.euronews.com/2019/06/03/canadian-inquiry-calls-deaths-of-indigenous-
women-genocide 
http://www.bbc.com/persian/world-48484516 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 20
كرد استعماري دولت ، در خصوص به شمار آوردن روي1398ارديبهشت ماه  28، در روز شنبه بيانيه از سوي موزه حقوق بشر كاناداصدور *

  ، با توجه به »كشينسل«و » جنايت انساني«ذشته تا كنون، به عنوان كانادا در قبال جمعيت بومي اين كشور، از گ
  ها؛گرفتار آمدن بسياري از كودكان بومي اين كشور در پرورشگاه - 
  گستردگي آمار زنان و دختران بومي ناپديدشده و مقتول؛ -
  ها؛ها و زندانحضور مكرر افراد اين جمعيت در بازداشتگاه -
  ي در ميان جوامع بومي؛باال بودن نرخ خودكش -

گفتني است كه پم پالميتر، وكيل و حقوقدان و رئيس بخش مطالعات بومي دانشگاه رايرسن، تغيير موضع موزه حقوق بشر 
كانادا در اين زمينه را گامي مثبت خوانده و در عين حال ابراز اميدواري نموده كه مباحثات در اين زمينه تداوم يافته و بيش از 
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 10وز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
 نامهقواف، به نقل از پايگاه خبري كانورسيشن، در خصوص متناقض بودن ت1398 خردادماه

  :   است به شرح زيررش موارد مهم گزا. الملليتجاري كانادا و رژيم اسرائيل با قوانين بين

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه 21انتشار مقاله مشترك از سوي مايكل لينك الف)
الملل در كانادا، در پايگاه ، دبيركل سازمان عفو بين22اراضي اشغالي فلسطين و الكس نيو

توافق تجارت آزاد كانادا  ياجراقانون «در زمينه  –مستقر در استراليا  –كانورسيشن  خبري
  ، مبني بر )»Bill C‐85اسرائيل ( –
انون قعايت رعدم برخورداري اين قانون از مفاد حقوق بشريِ مبتني بر تعهد طرفين به  -

  المللي؛حقوق بشر و بشردوستانه بين
هاي كاالها و خدمات توليد شهرك تعرفهاف از مجاز به شمار آمدن واردات مع -

  غيرقانوني رژيم اسرائيل به كانادا، در آن؛
ني به غيرقانو المللي و قوانين كانادا، با توجه به، متناقض بودن آن با قوانين بينروازاين -

هاي اسرائيلي، بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو، در سياست شمار آمدن ساخت شهرك
وراي هاي شوراي امنيت سازمان ملل و شين اين كشور، همچنين در قطعنامهخارجي و قوان

  حقوق بشر اين سازمان؛
و  سرائيل، تمايز قائل نشدن ميان رژيم اازجملهاين قانون،  نقايصاشاره به ديگر  ب)

تصادي و اقدام به ترغيب رشد اق سويكلسطيني، از فهاي غيرقانوني آن در اراضي شهرك
ها به ت آنا از طريق مجاز شمردن واردات معاف از تعرفه كاالها و خدماهدر اين شهرك

  كانادا، از سوي ديگر؛
هشدار دادن در خصوص فروافتادن اتاوا در مخمصه نقض جدي قانون حقوق بشر و  ج)

  ؛ 23المللي، با اجرايي شدن اين قانونبشردوستانه بين
                                                                                                                                                            

در اين زمينه » كشي فرهنگينسل«وجه قرار گيرد. اين در حالي است كه پيش از اين مقامات موزه تنها از عبارت پيش مورد ت
  كردند.استفاده مي

٢١. Michael Lynk 
٢٢. Alex Neve 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري . 23



  17                        )             3( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتيانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

ر د، 1398 خردادماه 9شنبه روز پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در  -5
شور و ين كخصوص اقدام فيليپين به بازگرداندن مخازن ضايعات و پسماندهاي كانادا به ا

   د از:انمحورهاي اصلي گزارش عبارت. مانيل و اتاوا ميان» جنگ زباله«آغاز شدن 

ن نواع اقدام غيرقانوني كانادا به تخليه حجم زيادي از پسماندهاي خود، تحت الف)
ر چنين ديگشور از اتاوا و همكدر فيليپين و انتقاد شديد دولت اين » هاي بازيافتيپالستيك«

  كشورهاي غربي فعال در اين زمينه؛
هاي پسماندمقصد اصلي كشورهاي آسياي جنوب شرقي به  شدنتبديلاشاره به  ب)

ين ا در مقابل اهاي متمادي و ايستادگي برخي از اين كشوره، براي سالكشورهاي غربي
  فرستادن پسماندها؛ باز پساقدام و 

مخزن  69 ازگرداندن، به بفيليپين جمهوريرئيسرودريگو دوترته، اشاره به اقدام اخير  ج)
طور غيرقانوني به اين كشور به ميالدي 2013شود از سال كه گفته مي -  پسماند به كانادا
ا آوري نكردن پسماندهدر صورت جمع حتي اعالم جنگ وي به كانادا – منتقل شده بودند

  ماه مه سال جاري ميالدي؛ 15طي يك هفته و به پايان رسيدن اين مهلت در 
بر » بهداشتيضايعات خطرناك و غير«اشاره به مشتمل بودن پسماندهاي كانادايي بر  د)

ي دارها و موهاي بزرگساالن، روزنامهپوشك ازجملهاساس بيانيه اداره بهداشت فيليپين، 
 24.25دستازاين

  

                                                                                                                                                            
 https://www.middleeastmonitor.com/20190531-un-rapporteur-canadas-trade-
agreement-with-israel-violates-international-law/ 

از جمله اياالت متحده آمريكا،  ،كننده اصليميليون تن ضايعات پالستيكي از ده ارسال 816، چين 2018تا  1988هاي در سال. 24
ممنوع  ينچت را به ورود اين ضايعا ند كهتصميم گرفتمقامات اين كشور در نهايت ژاپن و بريتانيا دريافت كرده است. اما 

د كه ن، مالزي بويكي از كشورهاي مقصد جايگزين چي. ندهاي ديگر بوددنبال پيدا كردن گزينهبنابراين كشورهاي غربي به ،دنكن
اعالم  يزن مالزي راً د. اما اخينبودند، در اين كشور ايجاد شونيز دون مجوز بها كارخانه بازيافتي كه برخي از آن باعث شد تا ده

  .گردانده استبازهاي ارسالي را هزار تن از زباله 3 كه كرده است
  وز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يوروني. 25

 https://fa.euronews.com/2019/05/30/philippine-president-orders-immediate-return-of-
garbage-back-to-canada 
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  انگليس*

ه ر روز جمعانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، د -1
 دار نژادي در بريتانيا،، در خصوص محكوميت تبعيض و نابرابري ريشه1398 خردادماه 24

، در در اين كشور يابيحقيقتاز سوي گزارشگر ويژه اين سازمان، پس از انجام مأموريت 
 مهم اين گزارش به شرح زير است:  نكات. ميالدي 2019هاي آوريل و مه سال ماه

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اشكال معاصر 26خانم تِنداي آكيوم گزارش الف)
ها، جهت ارائه به شوراي حقوق و ديگر نابردباري بيگانه هراسينژادپرستي، تبعيض نژادي، 

هاي دولت بريتانيا بر ژوئيه سال جاري ميالدي، در خصوص تأثير سياست 8بشر در تاريخ 
دار كردن هر چه هراسانه و ريشهها، بروز احساسات بيگانهرو به وخامت نهادن تبعيض

  ها؛و نابرابريبيشتر عدم مساوات 
هاي مختلف جامعه، ها و بخشاشاره به تداوم يافتن تمايزهاي نژادي، در عرصه ب)

، اقبتنظام آموزشي و تحصيلي، اشتغال، مسكن، بهداشت و درمان، نظارت و مر ازجمله
 توجهلقابها، همچنين به حاشيه رانده شدن تعامل با پليس، پيگردهاي قانوني و بازداشت

  اقتصادي كشور؛ –نژادي و قومي در ساختارهاي اجتماعي  جوامع اقليت
 ي عوامليآفريني غيرقابل پذيرش و در بسياري از موارد، غيرقانونتأكيد بر تداوم نقش ج)

 هاي جسمي و روحي در حيات وچون، نژاد، قوميت، دين و مذهب، جنسيت و ناتوانايي
تبعيض  ههرگونالزم جهت مقابله با  انونيرغم وجود ساختارهاي قسالمت مردم بريتانيا، به

  نژادي در اين كشور؛
برانگيز نبودن اين حقايق تلخ، با توجه به ذكر مستند اين موارد در تأكيد بر تعجب د)

ها و هاي رياضتي، نابرابريهاي داخلي بريتانيا، مبني بر تأثير مخرب سياستگزارش
ن مبارزه با تروريسم و راهبردها و معيوب قواني ياجراهاي قضايي و قانوني، عدالتيبي

                                                            
٢٦.Tendayi Achiume 
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هاي نژادي و قومي و به حاشيه رانده هاي مهاجرتي دولت بر حقوق انساني اقليتسياست
گرايانه هر چه بيشتر اين جوامع، همچنين افزايش ناگهاني ميزان جرائم شدن افراط

برگزاري هاي نژاد، قومي و مذهبي، پس از پراكنانه، گفتمان ضدمهاجرتي و تبعيضنفرت
  برگزيت؛ رفراندوم

ها و تهيه ها، بررسي گزارشاشاره به نقش مؤثر تدابير دولت بريتانيا در گردآوري داده ه)
، حالدرعينهاي اجرايي در زمينه كسب دركي مناسب از معضالت ياد شده و نويسپيش

بشر قانون حقوق  ياجراكارها در راستاي تأكيد بر ناكافي بودن اين اقدامات و راه
  ؛27الملليبين
  

، در 1398 خردادماه 21شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -2
، به دريافت مجوزهاي نظارتي و مراقبتي بر اساس 28فايوآيخصوص متهم شدن ام
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . اطالعات كذب و ساختگي

ن ر دادبشري ليبرتي به مورد پيگرد حقوقي قرااقدام سازمان بريتانيايي حقوق  الف)
غيرمعمول و «ن آن به نقض و متهم نمود –سازمان اطالعات داخلي انگليس  –فايو آيام

هاي خود و كسب سازي داده، با توجه به از دست دادن كنترل عمليات ذخيره»متداوم قانون
  مجوزهاي نظارتي بر مبناي اطالعات نادرست؛

، ريتانيابالي ارك و مستندات ارائه شده از سوي سازمان ليبرتي به ديوان عاشاره به مد ب)
هاي نظارتي و هاي خود از طريق سامانهفايو به بخش اعظم دادهآيمبني بر دستيابي ام

رغم وظيفه اين هاي خود، بهها و ذخيره آن در رايانهمراقبتي هوشمند، هك كردن برنامه
ها براي برداري از دادهسازي يا نسخهول اطمينان از عدم ذخيرهسازمان امنيتي مبتني بر حص

  مدت نامحدود؛

                                                            
  گزارش كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  27

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24698&L
angID=E 
٢٨. MI5 
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، كميسيونر اختيارات نظارتي، مبني بر آگاه 29فورداشاره به اظهارات لرد جاستيس فول ج)
بودن سازمان اطالعات داخلي بريتانيا از كذب و ساختگي بودن اطالعات ارائه شده به 

، اظهارات مقامات اين حالدرعينهاي نظارتي و مجوزمقامات قضايي، جهت دريافت 
چنيني و هايي اينها از برخوردار بودن از اطالعات و دادهسازمان مبني بر عدم اطالع آن

  فايو از سوي اين مقام قضايي؛آيسرانجام غيرقانوني اعالم كردن اقدامات ام
ل انويه ساهاي خود از ماه ژدهاشاره به آگاه بودن اين سازمان به معضالت موجود در دا د)

اري نگاه داشتن اين موارد از وز ، تصميم مقامات آن به مخفيحالدرعينميالدي و  2016
تي جوز نظارم هرگونه، اقدام مقامات قضايي به ممانعت ورزيدن از صدور روازايندولت، 
ه دسترسي ب ني اين سازمان به، با توجه به عملكرد غيرقانوپسازاينفايو، آيبراي ام
ها براي ترين اطالعات شهروندان بريتانيايي و نقض فاحش و گسترده حقوق آنحساس

  ارات نظارتي؛پنهان كردن آن از نگاه كميسيون اختي همچنينهاي متمادي، سال
  ؛30و گفتني است كه جلسات استماع اين پرونده همچنان ادامه دارد ه)
  
، 1398 خردادماه 21شنبه ي.سي، در روز سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.ب -3

از  - خيريه نهادهاينهاد ناظر بر  -كميسيون امور خيريه بريتانيا در خصوص انتقاد شديد 
موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير . 32»31آكسفام«و عملكرد كاركنان فرهنگ داخلي 

   :است

ماهه خود در زمينه  18حاصل از تحقيقات  ، به انتشار گزارشامور خيريه بريتانيااقدام كميسيون  الف)
  دي؛ميال 2010زدگان هائيتي در سال عملكرد كاركنان آكسفام در جريان امدادرساني به زلزله

هاي ناشي از مورد انتقاد قرار دادن شديد اين سازمان به دليل ناديده گرفتن نشانه ب)
كاركنان خود در هائيتي  رفتارهاي جنسي، عدم رسيدگي به سوء»فرهنگ رفتاري نادرست«

                                                            
٢٩. Lord Justice Fulford (Sir Adrian Bruce Fulford) 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 30
 https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jun/11/mi5-in-court-accused-of-
extraordinary-and-persistent-illegality 
٣١. Oxfam 

  نهاد خيريه با هدف كاهش جهاني فقرسازمان مردم 20. كنفدارسيوني از 32
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استفاده از كودكان در اين و خودداري كردن از ارائه گزارش در زمينه موارد احتمالي سوء
هاي مورد حمايت خود و مندرج در به فراموشي سپردن ارزش ديگرعبارتبهكشور، 

  اساسنامه آن؛
موافقت با  ونان تن از كارك 4اشاره به اقدام مديران مطلع آكسفام به اخراج مخفيانه  ج)

  ريتانيا؛رساني در اين زمينه به مقامات باطالع هرگونهتن ديگر در هائيتي، بدون  3استعفاي 
 ر هائيتيرفتارهاي جنسي كاركنان ارشد خود داشاره به مطلع بودن مقامات آكسفام از سوء د)
رداخت وني و پاستفاده جنسي از قربانيان حادثه و حتي برخي از قربانيان زير سن قانسوء –

  هاي ارشد در اين كشورها؛ها به سمتانتصاب آن حالبااينو  - ها السكوت به آنحق
م به اقدا در آكسفام و سوء مديريتاشاره به مرتبط دانستن برخي از اين مشكالت به  ه)

  دادن اخطار رسمي به اين سازمان؛
از  ا،ن نهادهاي خيريه بريتانيتريشدهيكي از بزرگترين و شناخته ،آكسفامگفتني است كه  و)

را موارد مشابه وقوع بارها عذرخواهي و بودجه خود براي جلوگيري از ، تاكنونآن زمان 
هاي هزاران نفر كمك. همچنين پس از افشاء شدن اين تحوالت، 33سه برابر كرده است

ز فعاليت ا هرگونه نيز مجوز نقدي و غيرنقدي خود را به آكسفام قطع و دولت هائيتي
  ؛ 34ه استملغي اعالم كردرا در اين كشور  اين سازمانسوي 

  
، در 1398 خردادماه 21شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -4

رساني براي اداره پليس فعال در زمينه جاسوسي و خبر خصوص قرار گرفتن كودكان
  از: اندمهم اين گزارش عبارت واردم. هاي شديد و مخاطرات جديبريتانيا، در معرض آسيب

                                                            
  . گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:33

 http://www.bbc.com/persian/world-48596361 
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:. 34

 https://fa.euronews.com/2019/06/12/oxfam-let-off-over-haiti-sex-scandal-despite-
ignoring-victims? utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=oxfam-let-
off-over-haiti-sex-scandal-despite-ignoring-victims&_ope=eyJndWlkIjo 
iZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZ mU2NDc ٠YWE zZT UifQ%3D%3D 
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عليه » 35قانون، تنها براي كودكان«سازمان خيريه  ازجملهاقامه دعواي نهادهاي مدني،  الف)
وزارت كشور بريتانيا، در ديوان سلطنتي عدالت، در راستاي به چالش كشيدن سياست 

  منابع اطالعاتي مخفي انساني؛ عنوانبهبرداري از كودكان، دولت در بهره
هاي انيكارهاي حفاظتي و پشتيباشاره به عدم برخورداري اين دسته از كودكان از راه ب)

رساني به نيروهاي پليس، در ها در وادي پرمخاطره اطالعرغم فعاليت داشتن آنالزم، به
ها و در تناقض آزارها و كودكزمينه قاچاقچيان مواد مخدر، تبهكاران و مجرمان، تروريست

  هاي جدي؛شان در معرض آسيبها و قرار دادنبا حقوق انساني آنبودن اين امر 
اله، س 17 فعاليت دختري ازجملهاشاره به تحوالت خطير به وقوع پيوسته در اين حوزه،  ج)
مات ش بودن توجيه مقاجاسوسي از تبهكاري جنسي و غيرقابل پذير منظوربهمخبر،  عنوانبه

، نگينر شدن كودكان در روند برخي از جرائم سپليس در اين خصوص، مبني بر لزوم درگي
 ن منافعفكندمورد مطرح شده، با توجه به غيراخالقي بودن آن و همچنين به مخاطره ا ازجمله

  كودك، به بهاي تأمين منافع جامعه؛
جوان، از ماه كودك و نو 17اشاره به آمار ارائه شده در اين زمينه، مبني بر استخدام  د)

 وميالدي، از سوي وزارت كشور براي انجام عمليات خبررساني  2015ژانويه سال 
  جاسوسي؛

، حالدرعينها در بريتانيا به مدت حدود دو دهه و گونه فعاليتاشاره به جاري بودن اين ه)
ار مجلس اعيان ميالدي، پس از هشد 2018از تابستان سال  ويژهبهجلب شدن توجهات به آن، 

ب پيشنهادات وزارت كشور در خصوص برداشتن برخي پارلمان انگليس در خصوص عواق
ستخدام مان ازافزايش مدت  ازجملهموانع از سر راه استفاده پليس از كودكان در اين زمينه، 

  كودكان از يك ماه به چهار ماه؛
قانون حقوق بشر، مبني بر  8نهاد به تكيه كردن بر بند اشاره به اقدام اين سازمان مردم و)

مينان از برخورداري كودكان از زندگي شخصي يا خانوادگي، همچنين ضرورت حصول اط

                                                            
٣٥. Just for Kids Law 
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كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل، مبني بر اولويت تأمين منافع كودكان در تمامي 
  ها؛تصميمات و اقدامات تأثيرگذار بر آن

گفتني است كه قاضي دادگاه پس از به پايان رسيدن جلسه استماع يك روزه اين  ز)
  ؛36حكم خود را آينده نزديك صادر و اعالم خواهد كردپرونده، 

  
ر ، د1398 خردادماه 20بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -5

ني در عرصه قهرماني جها عنوانبهخصوص ناكامي بريتانيا در به اثبات رساندن خود 
وزارت خارجه  االنه جديدسگزارش ها و نواقص موجود در حقوق بشر، با توجه كاستي

رغم نقض جدي موازين حقوق به ليپين،هاي مربوط به تركيه و فياين كشور، در بخش
قض رد نبشري در اين كشورها، همچنين ناكامي دولت بريتانيا در به تصوير كشيدن موا

كر ذتر از تمامي موارد فاحش حقوق بشر در عربستان سعودي، برمه و چين و البته مهم
  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . شده، در يمن

ي توجهبلقاد ناديده گرفتن مسئوليت ائتالف به رهبري عربستان در زمينه كشتار تعدا الف)
 واز غيرنظاميان يمني، با انجام حمالت هوايي غيرقانوني خود عليه اين كشور 

هاي غيرنظامي آن و در عوض متمركز شدن جدي آن بر نيروهاي انصارا...، زيرساخت
  ؛ن اين كشوراستفاده از حقوق انساني شهرونداعامل اصلي موارد نقض و سوء عنوانبه

هدف و گسترده ائتالف عربستان سعودي به به شمار نياوردن حمالت هوايي بي ب)
اردن ها، مراسم عزا و عروسي، منازل مسكوني و بازارها و برجاي گذمدارس، بيمارستان

  جنايات احتمالي جنگي؛ عنوانبه، توجهقابلتلفات 
رات تسليحات از سوي بريتانيا به عربستان سعودي با ارائه داليلي توجيه كردن صاد ج)

هاي داخلي و يا نقض چون، حصول اطمينان از عدم كاربرد اين تجهيزات در سركوب

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 36

 https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jun/11/child-spies-used-by-police-at-risk-
of-severe-harm-high-court-told 
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بان حقوق رغم مستندات ارائه شده از سوي ديدهالمللي، بهجدي قانون بشردوستانه بين
ات در حمالت غيرقانوني به يمن و برداري عربستان از اين تسليحبشر در خصوص بهره

گزارش پارلمان انگليس مبني بر اقدام دولت اين كشور به نقض قوانين صادرات تسليحاتي 
  خود، در رابطه با يمن؛

ن آن، داد ناديده گرفتن كارنامه حقوق بشري داخلي عربستان و يا مورد انتقاد قرار د)
د و حبس مدافعان حقوق زنان و مور المللي شدن اخبار مربوط به بازداشترغم بينبه

هاي هاي اين كشور، همچنين ذكر پيشرفتها در زندانادعايي آن شدنواقعشكنجه 
 شاره بها ترينكوچكعربستان در اين زمينه، با توجه به اعطاي حق رانندگي به زنان، بدون 

  زنداني شدن فعاالن اين حوزه و
ريتانيا به تازگي از ايجاد منصبي جديد در گفتني است كه جرمي هانت، وزير خارجه ب ه)

، در راستاي به نمايش گذاردن تعهد انگليس »سفير حقوق بشر«اين وزاتخانه، تحت عنوان 
و اين در حالي است كه كارنامه حقوق  سخن گفتهبه دفاع از حقوق بشر در سطح جهاني، 

عدم نشان دادن واكنش  ازجملهبشري خارجي اين كشور نمايانگر نقض اين تعهد است، 
شديد از سوي وزارت خارجه بريتانيا در قبال كشتار شهروندان غيرمسلح غزه توسط رژيم 

جي و مورد هدف قرار گرفتن مكرر غيرنظاميان يمني از اسرائيل، قتل وحشيانه جمال خاشق
سوي عربستان و امارات متحده عربي و تنها بسنده كردن به ابراز تأسف در اين خصوص 

  ؛37هاي تسليحاتي و ديپلماتيك خودو تداوم بخشيدن به حمايت
  

، 1398 دماهخردا 10انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز جمعه  -6
 نكات مهم. مدتهاي رواني طوالنيتحت شكنجه جولين آسانژ،در خصوص قرار گرفتن 

  اين گزارش عبارت است از: 

                                                            
  بان حقوق بشر، قابل بازيابي در لينك:دهگزارش دي. 37

 https://www.hrw.org/news/2019/06/10/uk-should-get-serious-about-defending-
human-rights# 
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در ويژه حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ، 38نيلس ملتزرصدور بيانيه از سوي  الف) 
پايگاه ساله  47گذار بنيانزمينه شكنجه، مبني بر آسيب ديدن شديد روحي و رواني 

ها زندگي در شرايط سال، عالوه بر برخورداري از عوارض جسمي، به دليل يكسلويكي
 صورتبه» ، غيرانساني، تحقيرآميز يا تنبيهيرحمانهبي«و در معرض رفتارهاي غيرانساني 

 تعمدي، هماهنگ و مداوم، به گفته دو پزشك متخصص اين حوزه پس از ديدار با آسانژ
  بازداشتگاه؛  در

، بريتانيا و سوئد و حتي اكوادور به آزار و اذيت جولين متحدهاياالتات متهم شدن مقام ب)
آسانژ و تالش مشترك براي منزوي و بدنام ساختن وي: گفتني است كه اين كارشناس سازمان 

سال گذشته و مواجهه با شمار زيادي از  20ملل در بيانيه خود اظهار داشته است كه، در طول 
به ياد ندارد كه چندين دولت دموكراتيك اين  تاكنونار اذيت، قربانيان جنگ، خشونت و آز

چنين تنها عليه يك نفر و در راستاي تحت فشار قرار دادن وي با يكديگر همكاري كنند، آن 
 ؛39الملليهم بدون در نظر گرفتن شأن انساني و قوانين بين

خرداد، توسط  9 شنبهتأخير افتادن جلسه بازپرسي آسانژ، در روز پنجاشاره به به ج)
  ؛40دادگاهي در لندن، در ادامه تالش براي استرداد وي به آمريكا

و يا حتي  – سال 175تا  –مدت اشاره به احتمال محكوم شدن آسانژ به حبسي طوالني د)
  حبس ابد و مجازات اعدام در صورت افزايش يافتن اتهامات وي؛

، متحدهاياالت -كشور  4رسمي به اين  هاييبه ارسال نامه نيلس ملتزراشاره به اقدام  ه)
ها و ها براي متوقف ساختن تمامي فعاليتو درخواست از آن -بريتانيا و سوئد و اكوادور 

                                                            
٣٨. Nils Melzer 

عليه آسانژ شكنجه اعمال كشورش در اظهار داشته است كه يك سخنگوي وزارت دادگستري بريتانيا حالي است كه، اين در . 39
  .يدنظر داردحق تجدفرد محكوم و كنند عمل ميقضات مستقل از دولت وي در ادامه افزوده است كه  ؛شركت نداشته

اين حكم به  .كندز نقض مقررات آزادي با وثيقه را سپري مياي محكوميت ناشي اهفته 50هم اينك دوران  گفتني است كه او. 40
او  .ددور پناه بربه سفارت اكواو در اين ميان وي  نژ در بريتانيا جريان داشتگردد كه تحقيقات عليه آساباز مي پيشهفت سال 

 ورود امكان و لغو را يو پناهندگي لندن در اكوادور سفارت كه شد دستگير آنو پس از سال جاري ميالدي آوريل  در ماه
تا  مدتوالنيحبسي ط بريتانيا آسانژ را به آمريكا تحويل بدهد، ممكن است چنانچه .آورد فراهم را ساختمان سفارت به پليس
  ، به اعدام محكوم شود.جديدسال در انتظار او باشد و حتي در صورت اضافه شدن اتهامات  175
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هاي وارد انديشانه خود در قبال حقوق انساني آسانژ و جبران كردن آسيباقدامات جزم
ا براي ممانعت به ها، همچنين درخواست از دولت بريتانيآمده به وي در طول اين سال

و قرار دادن وكيل مدافع و ديگر  متحدهاياالتعمل آوردن از استرداد اين زنداني به 
  ؛41هاي حقوقي در اختيار ويكمك

به آمريكا، توسط ساجد جاويد،  درخواست استرداد جولين آسانژو) اين در حالي است كه 
اين . دادگاه فراهم شده است و زمينه بررسي اين درخواست در ءامضا ،وزير كشور بريتانيا

گيري درباره اينكه آيا او به امضا به معناي قطعي شدن استرداد آسانژ نيست و تصميم
  ؛42بر عهده دادگاه است خير،آمريكا فرستاده شود يا 

ز) گفتني است كه به دنبال اين تحول، ماسيمو موراتي، معاون دبيركل سازمان عفو 
 متحدهاياالتريتانيا درخواست نموده تا با استرداد آسانژ به الملل در اروپا، از دولت ببين

 –مخالفت كند، چراكه، در غير اين صورت او در معرض مخاطره نقض جدي حقوق بشر 
 .43قرار خواهد گرفت -رفتار و مجازات اعدام اعم از، شكنجه، سوء

  

  فرانسه *

، 1398 خردادماه 15رشنبه ز چهاالملل، در روانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
اين  نكات مهم. جويانپناهسه با رفتارهاي مقامات فراندر خصوص محكوم كردن سوء

   به شرح زير است: گزارش

                                                            
  بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل . 41

 https://news.un.org/en/story/2019/05/1039581 
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:. 42

 http://www.bbc.com/persian/world-48627004 
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين. 43

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/uk-must-refuse-extradition-of-julian-
assange-to-the-united-states/ 
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متهم شدن نيروهاي پليس فرانسه به ايجاد ترس و ارعاب، اعمال خشونت و مورد  الف)
و اردوگاه  44َكِلهلي در شهر ساحها و امدادگران حامي آن جويانپناهاهانت قرار دادن 

  ؛»جنگل«پناهندگي آن موسوم به 
نان، در اين نوجوا ازجمله، جوپناه 1200اشاره به تداوم يافتن اقامت غيررسمي بيش از  ب)

  ؛يم گذشتهرغم اقدام دولت فرانسه به برچيدن آن در دو سال و ناردوگاه در چادرهاي موقت، به
و ساير  بهداشتي سغذا، آب آشاميدني و سروياز  جويانپناهاشاره به محروم بودن اين  ج)

  ها در اين اردوگاه؛حقوق ابتدايي انساني و وضعيت اسفبار زندگي آن
 هردر حاشيه ش جويانپناهبرچيدن چادرهاي اشاره به تالش مكرر مقامات فرانسوي به  د)

 ميالدي؛ تنها در بازه زماني ژانويه تا مه سال جاريچادر   391 –َكلِه 

آميز مقامات پليس با امدادگران و حاميان داوطلب حقوق اشاره به برخوردهاي خشونت ه)
گفته شان: ها و همچنين تهديد مكرر به دستگيري و بازداشتحرمتي به آنبشر، از طريق بي

مورد برخورد خشن پليس عليه  72 تاكنونسال جاري ميالدي  ابتدااز شود تنها مي
 واقعي رقم  دهد كهالملل احتمال ميسازمان عفو بيناما ه است. ه ثبت شدلِ امدادگران در كَ 

  ؛45باشد شده ثبت موارد از بيش

                                                            
٤٤. Calais 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش. 45
ص درخواست اين ، در خصو1398ارديبهشت ماه  25، در روز چهارشنبه المللسازمان عفو بينانتشار گزارش از سوي *

هاي اروپايي دولت تمامي سازمان از مقامات فرانسه براي رفع اتهام كامل از تام سيتوكوسكي، مدافع حقوق بشر بريتانيايي و از
  ، به عنوان عمل مجرمانه، مبني بر»يانجوهمبستگي با پناه«براي پايان دادن به روند به شمار آوردن 

به دليل  يورور، 7500سال حبس و پرداخت جريمه تا  5مواجه شدن تام سيتوكوسكي، با حكم احتمالي تحمل تا  الف)
و همچنين  آميز پليس فرانسه در قبال مهاجران و پناهجويانارتكاب به جرائم ساختگي، همچون مستند نمودن رفتار خشونت

  ز طريق فيلمبرداري با تلفن همراه؛ا -انسه و بريتانيا مرز ميان فر - ها در منطقه كَلِهرساني به آنر حال كمكداوطلباِن د
ز توزيع مواد غذايي ميالدي، به ممانعت به عمل آوردن ا 2018اشاره به اقدام پليس ضد شورش فرانسه در ماه ژوئيه سال  ب)

وكوسكي و ام سيتتو پناهجويان جنگل كَلِه، مستندسازي اين تحول از سوي  از سوي داوطلبان حقوق بشر، در ميان مهاجران
امات دن اقدسرانجام بازداشت و متهم شدن او به توهين و حمله به مأمور قانون، پس از تالش وي براي به چالش كشي

  آميز يك مأمور پليس با داوطلبي ديگر؛خشونت
رفتار، بار پليس و به شمار آوردن آن، به عنوان نمادي از سوءويكرد خشونتالملل از راشاره به انتقاد سازمان عفو بين ج)

افكني و مورد حمله قرار دادن مدافعان حقوق مهاجران و پناهجويان و انعكاسي از روند گسترده جاري در ميان هراس
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ر الملل از مقامات دولت فرانسه براي مجرمانه به شمادرخواست سازمان عفو بين و)
 راي اينبشور نياوردن اقدامات امدادگرانه و تأكيد بر لزوم ارزش قائل شدن مقامات اين ك

  ها در راستاي بهبود انجام وظايف خود؛گيري از آندوستانه و بهرههاي نوعكمك
در دوران  و مهاجرتي فرانسه جوييپناههاي تر شدن سياستگيرانهاشاره به سخت ز)

خراج اجمهوري امانوئل مكرون، با توجه به اقدامات انجام شده در راستاي تسريع رياست
 توجهقابلفزايش يافتن ااسر كشور، همچنين ها در سرو برچيدن چادرهاي آن جويانپناه

ار نفر در هز 100ها براي نخستين بار، از در فرانسه و گذر كردن تعداد آن جويانپناهشمار 
  ميالدي؛ 2017سال 

امدادگران را متهم كرده بود كه با دادن  2018در ژانويه سال گفتني است كه مكرون  ح)
  ؛46كنندمي پشتيباني   هاآن »يغيرقانون«از حضور  جويانپناهغذا به 

  

 خردادماه 19و  12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روزهاي يكشنبه  -2
هاي شنبه هر هفته زردها در روز، در خصوص تداوم يافتن تظاهرات اعتراضي جليقه1398

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. و پيامدهاي ناخوشايند آن

روز در  ،»شدهمثله« جليقه زردهايمجروح موسوم به از معترضان  تنها هداقدام  الف)
، با توجه به زخمي و در ميدان باستيل پاريساندازي تظاهرات ، به راهخردادماه 12يكشنبه 

                                                                                                                                                            
كردن داوطلبان از ايستادگي براي  ديدگان و نااميدهاي اروپايي، مبني بر مجرمانه تلقي كردن هر گونه همراهي با آسيبدولت

  موازين حقوق بشري؛
، در گزارشي به محكوميت لون 1398خرداد ماه  3معه ، در روز جالمللسازمان عفو بيند) گفتني است كه در تحولي مشابه، 

ها تورونِدل، مدافع حقوق بشر، به اتهام هتك حرمت، به دليل نشر عكسي از اقدام يك مأمور پليس به ايستادن روي يكي از ده
خواستار لغو آن شده  كَلِه، در شبكه اجتماعي توئيتر، اشاره و ضمن انتقاد شديد از اين حكم، پناهجوي اخراج شده از اردوگاه

رفتار و آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر را ها درخواست نموده تا روند سوءاست. اين سازمان همچنين از مقامات دولت
  متوقف سازند.

  در لينك:  الملل. قابل بازيابيگزارش سازمان عفو بين. 46
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/france-police-harassing-intimidating-
and-even-using-violence-against-people-helping-refugees/ 
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هاي برخورد گلولهبر اثر  -از دست دادن يك چشم يا يك دست  –ها مجروح شدن آن
  س؛پلينيروهاي پالستيكي يا نارنجك 

اي هايي در راستاشاره به اقدام اين معترضان به حمل پالكاردها و سر دادن شعار )ب
، همچنين، مورد و نارنجك هاي پالستيكيممنوعيت استفاده پليس از گلولهضرورت 

ر روز دهاي گروهي، با توجه به برگزاري آن پوشش قرار گرفتن بيشتر اين تحول در رسانه
  زردها؛ تراضات هفتگي جليقهيكشنبه و هدف متفاوت آن با اع

 ن ح شداشاره به آمار ارائه داده شده از سوي وزارت كشور فرانسه مبني بر مجرو ج)
ظاهرات در ، از آغاز اين تنفر از مأموران پليس ضد شورش 1797نفر از معترضان و  2448

 ؛تاكنونشهرهاي مختلف فرانسه 
ن به مي آيقه زرد و رسيدن آمار رساشاره به كاهش يافتن تدريجي تعداد معترضان جل د)

ن بروز ، همچنيدر سراسر فرانسه، خردادماه 18در روز شنبه  ،تن 300هزار و  10حدود 
برخي  وكنندگان در پاريس و تظاهرات ميان نيروهاي پليس هاي كوچك و پراكندهدرگيري

  ؛ديگر از شهرها
هزار نفر، وقوع درگيري  2از  اشاره به رسيدن تعداد معترضان در شهر مونپليه به بيش ه)

آور براي و معترضان و استفاده نيروهاي پليس از گاز اشك پليس ضد شورششديد ميان 
زردها، همچنين شايعه كشته شدن يك يا دو تن از شهروندان اين شهر متفرق ساختن جليقه

س اين درنگ توسط استانداري مونپليه و نيروهاي پليكه بي –و به كما رفتن فردي ديگر 
  ؛47شهر تكذيب شد

 

الملل، شبكه خبري يورونيوز و خبرگزاري انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3
، در خصوص 1398 خردادماه 14شنبه و سه 10، جمعه 7شنبه رويترز، در روزهاي سه

                                                            
  هاي:در لينكي يورونيوز. قابل بازيابي هاي شبكه خبرگزارش 47

 https://fa.euronews.com/2019/06/02/france-mutilated-yellow-vests-rally-in-paris 
https://fa.euronews.com/2019/06/09/france-yellow-vests-act-xxx-rumor-of-death-in-
montpellier 
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و اعتراض  فرانسهبنادر در  يكشتي عربستانيك بارگيري سالح توسط آفريني مجدد جنجال
  باشد: محورهاي گزارش به شرح زير مي. حقوق بشري به اين تحولنهادهاي 

الملل از مقامات فرانسه براي متوقف ساختن روند درخواست سازمان عفو بين الف)
، متعلق به عربستان سعودي در بندر »48بحري تبوك«بارگيري تسليحاتي كشتي باري 

ه جدي استفاده نيروهاي ، با توجه به مخاطرواقع در جنوب فرانسه، »49فوس -مارسي «
مسلح اين كشور از اين تسليحات، جهت اعمال جرائم جنگي و ديگر موارد نقض حقوق 

المللي و اروپايي هاي بينبشر در يمن، ضمن خاطرنشان كردن عضويت فرانسه در پيمان
  كنترل تسليحات؛

، شار اين خبردر واكنش به انت ،، وزير دفاع فرانسه50فلورانس پارلياشاره به اظهارات  ب)
آوري كردن روابط مبني بر در دست بررسي بودن آن به كمك بازرسان دولتي، ضمن ياد

حسنه فرانسه با عربستان سعودي و دور از ذهن نبودن انجام مبادالت تسليحاتي ميان دو 
تسليحاتي، از سوي اين تجارت المللي بين قوانينجوانب  تماميرعايت كشور، با توجه به 

  آميز نمايندگان مجلس فرانسه در قبال اين اظهارات؛ نين واكنش اعتراضكشور، همچ
تي ين كشا، مبني بر اقدام »بحري تبوك«اشاره به اظهارات مقامات شركت مالك كشتي  ج)

خبار ردن او رد ك» قطعات مورد نياز براي يك پروژه غيرنظامي توليد انرژي«به بارگيري 
ني سازمان ، ابراز نگراحالدرعيناين محموله و منتشر شده در خصوص تسليحاتي بودن 

فته پيش هكه حدود دو  -  »بحري ينبع«ن بار كشتي الملل در خصوص انتقال يافتعفو بين
ن بدوفرانسه » لو آور«ر ناگزير به ترك بندهاي حقوق بشري، به دليل اعتراض سازمان

هاي هتانك و سامان ،انندماتي اي حاوي تجهيزبه اين كشتي، محموله –انجام بارگيري شد 
  ؛موشكي هدايت شونده با ليزر

گر در نگاران افشايادآوري كردن اقدام مقامات امنيتي فرانسه به احضار روزنامه د)
و مورد استفاده قرار گرفتن تسليحات و  »بحري ينبع«بارگيري سالح در كشتي خصوص 

                                                            
٤٨. Bahri Tabuk 
٤٩. Marseille-Fos 
٥٠. Florence Parly 
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 متحده عربي، در جنگ يمنتجهيزات نظامي فرانسوي فروخته شده به عربستان و امارات 
  ؛براي حمله به اهداف و شهروندان غيرنظامي زياداحتمالبهو 
ميزان فروش درصدي  50، مبني بر افزايش يافتن گزارش ساالنه دولت فرانسهاشاره به  ه)

يك ميليارد (به ارزش  ميالدي 2018در سال  عربستان سعوديسالح از سوي اين كشور به 
 .51)يورو

  

                                                            
  هاي:يورونيوز و خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينكالملل، شبكه خبري هاي سازمان عفو بينگزارش. 51

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/france-authorities-must-stop-
armsladen-ship-of-shame-bound-for-saudi-arabia/ 
https://fa.euronews.com/2019/05/28/france-marseille-port-new-controversy-saudi-
arabia-ship-arms-loading 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-france/second-saudi-ship-leaves-
french-port-without-arms-cargo-rights-group-idUSKCN1T02I4 
http://news.trust.org//item/20190604104004-sn6wv/ 


