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

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

  

  آمريكا متحدهاياالت*

ر ، د1398 تيرماه 20شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز پنج -1
عمليات  ياجرابه عملي كردن اقدام خود در زمينه  متحدهاياالتلت خصوص تصميم دو

رغم ، بهماهتير 23غيرقانوني، در روز يكشنبه  جويانپناهاخراج سراسري مهاجران و 
ها به هزينه گزاف آن براي هاي گسترده نمايندگان حزب دموكرات و اعتراضمخالفت
   اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت. كشور

روج كننده آخرين اخطارهاي دولت براي خمورد هدف قرار گرفتن مهاجرانِ دريافت ف)ال
شان، توسط مهاجراتي مند از مزيت تسريع روند پروندههاي بهرهاز آمريكا و يا خانواده

  ، نيويورك و ميامي؛آنجلسلسشيكاگو،  ازجمله، متحدهاياالتشهر اصلي  10قضات 

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده. 1 International ؛ شبكه خبري(

 Radio( المللي فرانسهراديو بين )؛Euronewsيورونيوز ( France  Internationaleزنامه گاردين (رو )؛The 

Guardianروزنامه ديلي استار ( )؛Daily Star تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor 

(MEMO)(؛ ) شبكه خبري سي.ان.انCNN News) ؛ روزنامه هافينگتون پست(Huffington Post ؛ روزنامه نشنال پست(
)National Postزت ()؛ روزنامه مونتريال گMontreal Gazetteشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comشبكه خبري  )؛

 New York( مزيتا وركيويروزنامه ن )؛Thomson Reuters Foundation)؛ خبرگزاري رويترز (Al Arabiyaالعربيه (

Times(؛ پايگاه خبري سازمان ملل )UN News) ؛ دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل(Office  of  the 

United Nations High Commissioner  for Human Rights  (OHCHR)پايگاه راديو فردا ( )؛RadioFarda؛( 
 Deutscheشبكه خبري دويچه وله ( )؛Aljazeeraشبكه خبري الجزيره ( Welle) ؛ نشريه پراگرسيو(The 

Progressiveتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –پايگاه خبري  )؛The  Hillروزنامه واشنگتن پست  ) و
)Washington Post.(  
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خشم وكالي حقوق مهاجران و سياستمداران از احتمال  اشاره به ابراز نگراني و ب)
به اقامه دعوا  2هاي مدني آمريكااجرايي شدن اين سياست و اقدام پيشگيرانه اتحاديه آزادي

، در دادگاه فدرالي در نيويورك، در راستاي حمايت تيرماه 20شنبه عليه دولت، در روز پنج
  ؛جويانپناهبه عمل آوردن از 

به دليل  ام خود،اقد قدام دانلد ترامپ در اواخر ماه گذشته ميالدي به تعويق ناگهانياشاره به ا ج)
 4.6تصويب اليحه متعهد شدن نانسي پلوسي، رئيس دموكرات خانه نمايندگان، به تالش براي 

ن هاي مرزي، همچنين اطالعات منتشر شده در خصوص به مخاطره افتادميليارد دالري كمك
  ه امور مهاجرتي و مرزي اين كشور؛ز مأموران ادارامنيت جاني برخي ا

اندازي تجمعات اعتراضي، در اشاره به اقدام برخي فعاالن مدني و حقوق بشري به راه د)
هزار نفر در شيكاگو و يا ارائه  10هم آوردن حدود گرد ازجمله، تيرماه 22روز شنبه 

به روي  منازلشانگشودن در عدم  ازجمله، جويانپناههاي ايمني به مهاجران و توصيه
  ؛3مأموران اداره امور مهاجرتي و مرزي، مگر در صورت برخورداري آن از مجوز ورود

  
، در 1398 تيرماه 20شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

هاي پيش روي بازماندگان خشونت با اسلحه در خصوص معضالت و درد و رنج
  :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است .دهمتحاياالت

هاي بقاء: خشونت و زخم«ان الملل، تحت عنوتهيه گزارشي توسط سازمان عفو بين الف)
اشي وردن خشونت ن، ضمن به شمار آ»آمريكا متحدهاياالتروي بازماندگان در موانع پيش

  ؛»بحران حقوق بشري«يك  عنوانبهاز سالح گرم در اين كشور، 
هاي دولت آمريكا در ناديده گرفتن بازماندگان خشونت اشاره به نقش مخرب سياست ب)

هاي روحي و جسمي براي ها، با توجه به تحمل آسيبناشي از سالح گرم و رنجوري آن
  ساليان متمادي؛

                                                            
٢. American Civil Liberties Union 

  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 3
 https://www.aljazeera.com/news/2019/07/roundup‐undocumented‐migrants‐sunday‐

190711205821805.���� 
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ورداري ناپذير بودن برخامكان ازجملهز مشكالت پيش روي اين افراد، اشاره به برخي ا ج)
هاي هاي گزاف مراقبتها از خدمات درماني و ديگر خدمات حمايتي، به دليل هزينهآن

هاي اداري: گفتني ها و كاغذبازيگيريسخت – افراط گونه هايساالريديوانپزشكي و 
تن از بازماندگان اين نوع  25زارش مزبور با الملل جهت تهيه گاست كه سازمان عفو بين

هاي درماني، سالمت عمومي و مددكاري ها تن از كاركنان بخشها، عالوه بر دهخشونت
  مصاحبه كرده است؛

 گونهاينديدگانِ در زمينه جبران خسارات آسيب متحدهاياالتاشاره به ناكامي دولت  د)
ت عمومي اين ند و مشخص در نظام سالمهاي هدفمحوادث، با توجه به فقدان برنامه

شناختي و همچنين، عدم موفقيت آن در هاي پزشكي و روانكشور، جهت ارائه مراقبت
سط تو متعهدات حقوق بشري خود در زمينه خريد، مالكيت و استفاده از سالح گر ياجرا

  شهروندان و كنشگران خصوصي؛
ات فدرال و ايالتي آمريكا براي اشاره به درخواست اين نهاد حقوق بشري از مقام ه)

ها از خدمات ديدگان اين نوع خشونتحصول اطمينان از برخورداري بازماندگان و آسيب
شان ها از مزايا و امكانات قانونيهاي الزم، همچنين اطالع يافتن آندرماني و ديگر حمايت

  ؛4دهشهاي متحملدريافت خسارات كامل در قبال آسيب ازجملهدر اين زمينه، 
  
روز  فردا، در انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز و پايگاه اينترنتي راديو -3
وص حكم دادگاه استيناف ، در خص1398 تيرماه 19و  18شنبه و چهارشنبه سه

، از ترتوييتماعي در شبكه اج منتقداندر زمينه ممنوعيت مسدود كردن نظرات  متحدهاياالت
   اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. جمهوري آمريكاسوي دانلد ترامپ، رئيس

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين. 4

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/usa‐survivors‐of‐gun‐violence‐face‐
lifetime‐of‐pain‐and‐expense/ 
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صدور حكم از سوي دادگاه استيناف منهتن، مبني بر برخوردار نبودن دانلد ترامپ از  الف)
، بر اساس توييترحق مسدود يا بالك كردن منتقدان و مخالفان خود در شبكه اجتماعي 

جمهوري آمريكا از برداري رئيسبهرهو با توجه به  متحدهاياالت قانون اساسي نخستمتمم 
 ؛5اين شبكه براي اهداف رسمي

رت رغم پافشاري وزااشاره به تأييد حكم دادگاه بدوي از سوي دادگاه فدرال، به ب)
خانه، زارتدادگستري آمريكا بر مخالفت با حكم اوليه، با توجه به دعاوي مقامات اين و

ردن و لزوم تلقي نك متحدهاياالتجمهوري سبراي رئي توييترمبني بر شخصي بودن كاربرد 
د سخنگوي وزارت دادگستري در مور ،روازاينهاي عمومي: فضايي براي بحث مثابهبهآن، 

ماًال تحقق اهداف خود، احت در راستايگويد اين نهاد كرده و مي» سأي«حكم دادگاه ابراز 
 ؛كندميوجو قانوني ديگري را جست راهكارهاي

ان ان نظرات كاربراعمال تبعيض مي عنوانبهرامپ، شمار آوردن اقدام دانلد تهاشاره به ب ج)
  ؛شهروندان براي ابراز مخالفت وقحقمجازي و تضييع 

سمي رايت اشاره به آغاز روند اين دعواي حقوقي در تابستان دو سال پيش، پس از شك د)
ردن متهم ك ي بردادگاه مبن و يكي از نهادهاي دانشگاه كلمبيا، به توييترگروهي از كاربران 

  و منتقد خود؛مخالف  كاربراندانلد ترامپ به مسدود كردن نظرات 
اين حكم  در قبال صدورواكنش نشان دادن كاخ سفيد آمريكا از اين در حالي است كه،  ه)

  ؛6است خودداري كرده

                                                            
هاي اجتماعي خود براي دهد كه يك مقام رسمي، كه از حساب شبكهمتمم اول قانون اساسي اجازه نمي«به عبارت ديگر: . 5

شان با اهبه آن دليل كه ديدگرا از يك گفتگوي آنالين حذف كند،  كاربران اين شبكهبتواند كند، سمي استفاده مياهداف ر
  .»ديدگاه مقام مذكور مخالف است

زادي آحق ي بيان، آزادبرخورداري از حق كيد قانوني بر أتمبتني بر اول قانون اساسي اياالت متحده، متمم گفتني است كه 
  صلح آميز است. اتتجمعبرگزاري ها و حق ت و رسانهآزادي مطبوعاحق پيروي از اديان، 

  هاي: هاي شبكه خبري يورونيوز و پايگاه اينترنتي راديو فردا. قابل بازيابي در لينكگزارش. 6
https://fa.euronews.com/2019/07/09/us‐court‐ruled‐that‐trump‐can‐not‐block‐his‐critics‐
on‐tweeter 
https://www.radiofarda.com/a/30046750.html 
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، در 1398 اهتيرم 17انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  -4
يت خصوص اظهارات ميشل باشله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در زمينه وضع

  ز: ين گزارش عبارت است ا. نكات مهم امتحدهاياالتهاي مرزي مهاجران در بازداشتگاه

هاي مرزي آمريكا، اهو مهاجران در بازداشتگ جويانپناهخواندن وضعيت » باردهشت« الف)
كردن  و زنداني هايشانخانوادهقض اقداماتي چون، جدا كردن كودكان از ضمن تأكيد بر تنا

  المللي؛ها، با قوانين بينها در اين بازداشتگاهآن
يك متخصص كودكان و  عنوانبه وي از اين شرايط،» زده شدنحيرت«اشاره به  ب)

ن ير شدز ناگز، يك مادر و رئيس سابق دولت، ضمن ابراز تأسف عميق اعنوانبههمچنين 
هاي مملو از جمعيت و پرازدحام، بدون كودكان به خوابيدن بر روي زمين در مكان

  اشتي؛بهد دسترسي به مواد غذايي و يا امكانات درماني كافي، همچنين در وضعيت ناگوار
ر بكيد اشاره به مستندات و مشاهدات چندين نهاد حقوق بشري سازمان ملل، ضمن تأ ج)

وجه المللي، با ت، بر اساس قوانين بينجوپناهودكان مهاجر و ممنوعيت زنداني كردن ك
ن آميز و همچنيها در معرض رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرقرار گرفتن آن احتمالبه

  ها؛ آن هاي جدي به سالمتي و رشدوارد آمدن آسيب
هاي راهكار يراجاجهت اتخاذ تدابير و  متحدهاياالتدرخواست خانم باشله از مقامات  د)
كننده انزارش نگر، با توجه به گجوپناهآزادي براي كودكان و بزرگساالن مهاجر و  رسالميغ

 كل وزارت امنيت داخلي آمريكا، در خصوص وضعيت مراكز نگاهداري يبازرسدفتر 
  مهاجران در مرزهاي جنوبي اين كشور؛

هر  تحت جويانپناهجران و تأكيد بر لزوم ممانعت به عمل آمدن از زنداني كردن مها ه)
ز اشرايطي و در صورت ناگزير شدن مقامات مرزي به اين اقدام، ضرورت نگاهداري 

هاي قانوني و در شرايط كامالً مطابق با موازين و معيارهاي ها، ضمن رعايت ضمانتآن
  المللي حقوق بشر؛بين
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مبني بر  ك و آمريكا،اشاره به مستندات متعدد دفاتر حقوق بشر سازمان ملل در مكزي و)
، استفاده از حقوق بشردر معرض موارد نقض و سوء جويانپناهقرار گرفتن مهاجران و 

ت و ائه خدماها از يكديگر، امتناع از اراز زور، جدايي خانواده افراط گونهاستفاده  ازجمله
  اخراج اجباري؛

، جهت جوياناهپندرخواست از كشورهاي مبدأ، مقصد و گذرگاهي اين مهاجران و  ز)
ه ترك اي و واقعي ناگزير شدن مهاجران بهمكاري با يكديگر در راستاي يافتن علل ريشه

 هاي جنسي و جنسيتي، تبعيض و فقر،عدم امنيت، خشونت ازجملهخانه و كاشانه خود، 
  يده پيش روي مقامات اين كشورها؛ضمن اذعان به درك شرايط پيچ

و  داوطلبازمان ملل از اقدامات امدادگران قدراني كميسر عالي حقوق بشر س ح)
هاي جامعه مدني در راستاي حمايت از حقوق اساسي مهاجران، همچون فراهم سازمان

  ؛7هاآوردن آب، غذا، سرويس بهداشتي و پناهگاه امن براي آن
  
وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5

اده پليس ، در خصوص استفپستواشنگتن، به نقل از روزنامه 1398 تيرماه 16 يكشنبه
هاي رانندگي امهاز تصاوير گواهين متحدهاياالتفدرال و اداره امور مهاجرتي و گمركي 

  : . نكات مهم اين گزارش عبارت است ازهاشهروندان، بدون اطالع و اجازه آن
 بي.آيهاي داخلي اف.ناد به اسناد و ايميلبا است پستواشنگتنگزارش روزنامه  الف)

و برداري اين دبهره ) و اداره امور مهاجرتي و گمركي، در زمينهمتحدهاياالت(پليس فدرال 
هت ج - شاناهينامه رانندگيعمدتاً مندرج بر گو - ها آمريكاييتصاوير ميليونسازمان از 

در  تاون اين اسناد راه جورج: گفتني است كه پژوهشگران دانشگاتحقيقات تشخيص چهره
  اند؛نهاده پستواشنگتناختيار روزنامه 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:. 7

 https://news.un.org/en/story/2019/07/1041991 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24800&LangID=E  
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، در متحدهاياالتها به رده اطالعاتي جديدي از مردم اشاره به دستيابي اين سازمان ب)
فتن گناه، ضمن تأكيد بر مورد تصويب قرار نگرراستاي شناسايي افراد مجرم و حتي بي

آمريكايي  گذارانقانونگراني نآمريكا، همچنين ابراز  ها از سوي كنگرهتوسعه اين سامانه
  ؛گزارشاين ، از در هر دو مجلس كنگره

از ان اده اين سازمو استف اف. بي. آيها توسط اشاره به افزايش ميزان جستجوي چهره ج)
ها با توجه به سركوب مهاجران اين يافته: شتههاي فدرال و محلي نسبت به گذپايگاه داده
  و هستند توجهقابلرك قانوني توسط اداره امور مهاجرتي و گمركي، فاقد مدا

، استفاده از فرانسيسكوسن  خصوصبهبسياري از شهرهاي آمريكا گفتني است كه  د)
حفظ حريم شخصي شهروندان و حقوق مدني، لزوم توجه به  اتشخيص چهره را ب فناوري

  ؛8اندممنوع اعالم كرده
 

، در 1398 تيرماه 14كه خبري دويچه وله، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي شب -6
ت شركت در از ورود وكيل ايراني به آمريكا جه متحدهاياالتخصوص ممانعت مقامات 

   به شرح زير است: نكات مهم اين گزارش. فرزند خود سپاريخاكمراسم 

بومي، يرانا شهرامامتناع مقامات آمريكا از صدور رواديد ورود به اين كشور، براي  الف)
، ميايرمان ايرانبو، دادگستري فرانكفورت، پس از درگذشت پسرش آلماني - وكيل ايراني

خرداد  20دانشجوي دانشگاهي در واشنگتن دي.سي، بر اثر وقوع حادثه تصادف، در روز 
  سال جاري؛

روزه اين  3مقامات آمريكا، در ممانعت به عمل آوردن از حضور  اشاره به استدالل ب)
برداري از اين ل ايراني در مراسم وداع با فرزندش، مبني بر قصد ادعايي وي براي بهرهوكي

 و اقامت گزيدن در اين كشور؛ متحدهاياالتحادثه جهت ورود به خاك 

                                                            
 هاي: ه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينكتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، به نقل از روزنام –پايگاه خبري گزارش . 8

https://thehill.com/policy/technology/451913‐fbi‐ice‐using‐state‐drivers‐license‐photos‐
without‐consent‐to‐create‐facial 
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/07/fbi‐ice‐find‐state‐drivers‐license‐
photos‐are‐gold‐mine‐facial‐recognition‐searches/?utm_term=.1ebd6d033a47 
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 ازجملههاي فرهنگي و اجتماعي، در عرصه ايرمان ايرانبوميهاي اشاره به فعاليت ج)
ن جوانان مجلس پارلما يت درعضونگتن، نشان شهر واشعضويت در گروه جوانان آتش

  ؛سيس انجمن دوستي آلمان و آمريكاأتو فعاليت در زمينه  نمايندگان آلمان
ر از دكت حمايت به شهردار فرانكفورتو نماينده آلمان در پارلمان اروپا اشاره به اقدام  د)

اعتنايي بي ، تأكيد برحالدرعينايرانبومي، از طريق نگارش نامه به مقامات مسئول و 
 هاي متنفذ؛هاي اين چهرهمقامات آمريكايي به درخواست

ل به دالي تنهانه، متحدهاياالتاشاره به عزم اين وكيل ايراني براي طرح شكايت از دولت  ه)
 تشخصي و خانوادگي، بلكه در راستاي تالش براي حمايت از حقوق بشر و حفظ حرم

  مردم ايران؛
آقاي ايرانبومي، مبني بر برشمردن سياست مهاجرتي دانلد اشاره به ديگر اظهارات  و)

و منجر شدن اين » گرايي مردساالرانهملي«و » سياسي ئيايپارانو« عنوانبهترامپ، 
 ؛9مروج و مشوق حقوق بشر عنوانبه، متحدهاياالتها به تباه شدن مشروعيت سياست

  
ه ب، 1398 تيرماه 11شنبه هانتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز س -7

به آزار و اذيت  متحدهاياالتم مقامات الملل، در خصوص اقدانقل از سازمان عفو بين
   :زامحورهاي گزارش مذكور عبارتند . حاميان مهاجران در مرز اين كشور با مكزيك

ي ، از سوجويانپناهنگاران و فعاالن حقوق وكال، روزنامهمورد آزار قرار گرفتن  الف)
زي نقض ان و مستندسادر زمينه ارائه مشاوره به مهاجر هايشانتالشدولت آمريكا، به دليل 

  حقوق بشر در مرزهاي اين كشور با مكزيك؛
الملل، به انتشار گزارشي جديد در اين زمينه، تحت اشاره به اقدام سازمان عفو بين ب)

، مبني بر مورد تهديد قرار گرفتن فعاالن حقوق مهاجران »نجات زندگي جرم نيست«عنوان 

                                                            
 گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك:. 9

 https://www.dw.com/fa‐ir/iran/a‐49492158 
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در اين » جرم« مثابهبه، هايشانفعاليتو » بزهكار و مجرم« عنوانبهها شمار آمدن آنو به
  كشور، ضمن تأكيد بر اعتراض به اين روند؛

 ويژههب ،مقامات آمريكايياستفاده بشر، مبني بر سوءاشاره به اظهارات مدافعان حقوق  ج)
ها تفتيش آن ازجمله، جهت نقض حقوق قانوني مهاجران، كنترل مرز مكزيكطريق از 

 ليه وضعيت مالي و شغدربارآوري اطالعات بدون دريافت مجوز قانوني از دادگاه، گرد
هاي تحويل دادن دستگاه به كردنشانها و ناگزير به هنگام بازجويي از آن جويانپناه

  الكترونيكي خود؛
ين ادر  متحدهاياالتمسئول  به شمار آوردن وزارت دادگستري و وزارت امنيت داخلي  د)

 ي فعاالنهاي مسافرتي برافرآيند، ضمن اشاره به اقدام مقامات آمريكا به ايجاد محدوديت
و  شربنقض قانون حقوق  ،روازاينها و غيرقانوني آن و مدافعان حقوق بشر، بازداشت

  قانون اساسي اين كشور؛
و  جهت امتناع از تحت فشار قرار دادن حاميان مهاجران متحدهاياالتدرخواست از مقامات  ه)

ت استفاده از قدرهمچنين سوء، سياسي هايبا انگيزهها آناذيت و آزار پايان بخشيدن به اعمال 
 جويانپناهوضعيت حقوق بشري مهاجران و  و در عوض، تالش در راستاي بهبود بخشيدن به

 ؛10در مرزهاي خود با مكزيك
  

                                                            
  هاي: الملل. قابل بازيابي در لينكگزارش شبكه خبري دويچه وله، به نقل از سازمان عفو بين. 10

https://www.dw.com/fa‐ir/%D8%B9%D9%81%D9%88‐
%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84‐
%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7‐
%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86‐
%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86‐%D8%AF%D8%B1‐
%D9%85%D8%B1%D8%B2‐%D8%AE%D9%88%D8%AF‐%D8%A8%D8%A7‐
%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9‐%D8%B1%D8%A7‐

%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1‐%D9%85%DB%8C%D8%��%�9%87%�8%��/�-49448244-0 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/usa‐authorities‐misusing‐justice‐system‐
harass‐migrant‐human‐rights‐defenders/ 
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از  برخوردارفرهنگي  –(نشريه سياسي  11انتشار گزارش از سوي نشريه پراگرسيو -8
 عقب ماندن، در خصوص 1398 تيرماه 10گرايانه)، در روز دوشنبه گرايشات چپ

با شكستن زنجيره ازدواج از روند جهاني اصالحات حقوقي در رابطه  متحدهاياالت
  باشد: . محورهاي گزارش به شرح زير ميرغم بروز برخي تغييرات در اين زمينهكودكان، به

، به تجمع در برابر كنگره ايالتي 1398 تيرماه 5اقدام فعاالن مدني، در روز چهارشنبه  الف)
كردن زنجير و هاي عروس، به دست ، با بر تن كردن لباس12پنسيلوانيا، در شهر هريسِبرگ

جهت تصويب  گذاريقانونتحت فشار قرار دادن اين نهاد  منظوربهبستن دهان خود، 
  ؛كودك همسرياليحه ممنوعيت 

ي به ها برااشاره به اظهارات مدير اجرايي اين گروه از فعاالن، مبني بر تالش آن ب)
  تصوير كشيدن زندگي ناخوشايند دختران و زنان زير سقف ازدواج اجباري؛

ن كان، ضمكود اشاره به اقدام تنها دو ايالت از اياالت آمريكا به ممنوع كردن ازدواج ج)
 عنوانبه، سال 18تأكيد بر بسنده كردن بسياري از اياالت ديگر به تنها قرار دادن سن 

انون، ق، وارد كردن موارد استثناء به اين حالدرعينترين سن مجاز براي ازدواج و حداقل
  شرط صغر سن؛ مبني بر رفع

سال،  18ر تران زيج دخاشاره به قانون ايالت پنسيلوانيا در اين زمينه، مبني بر مجاز بودن ازدوا د)
هاي كودكان، همچنين در صورت صدور مجوز از سوي بر اساس رضايت والدين و يا قيم

  ت؛ر مورد نظر اسبا اين مضمون كه ازدواج مزبور در جهت منافع دخت –هاي محلي دادگاه
ار دختر هز 2كم اشاره به آمار ايالت پنسيلوانيا در اين زمينه، مبني بر ازدواج دست ه)

  ؛تاكنونميالدي  2014سال، از سال  18، پيش از رسيدن به سن نوجوان
در اعمال  قدمپيشت نخستين اياال عنوانبهور، برشمردن دو ايالت نيو جرزي و دِِله و)

  استثناء؛ هرگونه، بدون قائل شدن مسريكودك هممنوعيت كامل در زمينه 
هاي جسمي و دختران، در معرض آسيب ويژهبه، كودك همسراناشاره به قرار گرفتن  ز)

ها با معضالتي چون، محروميت از تحصيل، فقر و خشونت خانگي، ضمن آن شدنمواجه
                                                            

١١. The Progressive 
١٢. Harrisburg 
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ازدواج  ميالدي، مبني بر 2018ارائه آمار سازمان يونيسف در اين زمينه، در مارس سال 
  سال در جهان؛ 18ميليون دختر زير  12حدود 

در ديگر  كودك همسرياشاره به نامشخص بودن سرنوشت اليحه ممنوعيت كامل  ح)
سوتا، ميشيگان، كانكتيكت، ، اُرگان، واشنگتن، مينهماساچوست ازجملهاياالت آمريكا، 

  ؛13كاروليناي جنوب و نيوهمپشر
  
، در 1398 تيرماه 6شنبه بري سازمان ملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوي پايگاه خ -9

ز ار با مكزيك، پس در مرز اين كشو متحدهاياالتهاي خصوص وضعيت ناگوار بازداشتگاه
  :وقوع تراژدي در رودخانه ريو گرانده، مبني بر

، رياست صندوق حمايت از كودكان ملل متحد 14تا فورواكنش شديداللحن هنريه الف)
جان يك مهاجر السالوادوري و دختر خردسالش دهنده پيكر بيه تصاوير تكان(يونيسف)، ب

، مبني بر ضرورت بيدار شدن جامعه 15متحدهاياالتدر رودخانه مرزي مكزيك و 
المللي و آگاهي آن از مخاطرات پيش روي مهاجران در تالش براي رسيدن به خاك بين

  آمريكا و اتخاذ اقدامات الزم در اين زمينه؛
مورد خطاب قرار دادن جدي كشورهاي مبدأ، مقصد و واقع در مسير گذر مهاجران،  ب)

با  ويژهبه، پذيرآسيب جويانپناهبه انجام تمامي تدابير الزم جهت حمايت به عمل آوردن از 

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:ويپراگرس هيگزارش نشر. 13

 https://progressive.org/op‐eds/break‐chains‐child‐marriage‐abiraj‐190701/ 
١٤. Henrietta Fore 

ها دست و پنجه نرم كردن با ، پدري جوان اهل السالوادور در آمريكاي مركزي بود كه پس از سالآلبرتو مارتينز راميرزاسكار . 15
يا ونسا، ر اين سفر تاند .مشكالت مالي، سرانجام به اميد زندگي بهتر، السالوادور را به مقصد اياالت متحده آمريكا ترك كرد

وشت براي اين خانوادة اما سرن .كردندماه سن داشت نيز او را همراهي مي 23همسر جوان و والريا، دختر كوچكش كه تنها 
واقع در  گراندهكوچك، پاياني تلخ رقم زد و به اين ترتيب پدر و دختر زماني كه در تالش بودند از رودخانة مرزي ريو

جان آنها هاي بيتصوير فراموش نشدنيِ بدن .زيك بگذرند، جان خود را از دست دادندغرب اياالت متحده و شمال مكجنوب
نتشر شد و مهاي اجتماعي سرعت در شبكهه هاي ريوگرانده در حالي كه هر دو با صورت درون آب افتاده بودند، بدر ميان آب

ن منطقه به ثبت رسيده مهاجر در اي 283كنون مرگ  موجي از غم و اندوه بر جاي گذاشت. بنا بر اعالم مقامات اياالت متحده تا
   .است
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هاي واقع در مرز ميان مكزيك و تأكيد بر وضعيت وخيم و محيط ناامن بازداشتگاه
  ي كودكان؛برا ويژهبه، متحدهاياالت

ترين هاي دريافتي در خصوص محروميت كودكان مهاجر از ابتدايياشاره به گزارش ج)
وري امكانات بهداشتي و غذايي، ضمن اظهار شگفتي از وقوع اين تحوالت تلخ در كش

طن ورك خانه و كودكان ناگزير به ت ويژهبهبرخوردار از تاريخ غني حمايت از كودكان، 
هاي تبهكار و مجرم هايي چون، فقر شديد يا تهديد گروهودن بحرانخود، به دليل جاري ب

  ؛كشورهايشاندر 
درخواست از تمامي مقامات محلي اين كشورها جهت حصول اطمينان از رعايت  د)

حقوق انساني، حمايت از سالمت و حرمت و رفاه كودكان مهاجر و فراهم آوردن خدمات 
اين زمينه با سازمان يونيسف، با توجه به هاي ضروري، همچنين همراهي در و حمايت

  ؛16دادن به اين وضعيت تنها از سوي يك كشور سروسامانناپذير بودن امكان
 – 1398 تيرماه 5شنبه ، در روز پنجگزارش شبكه خبري بي.بي.سيگفتني است كه به  ه)

 –ادوري اين پدر و دختر السالوغرق شدن  دهندهتكاننتشار عكس ايك روز پس از 
هاي اين ه مرزبرا براي ارسال كمك ي ميليارد دالر 4,6طرحي  متحدهاياالتسناي مجلس 
يشتر طرح پ قرار دارد، خواهانجمهوريتصويب كرده است. سنا كه تحت كنترل  كشور
هايي رد كرد. آن طرح محدوديت تصويب كرده بود را ،رساني كه مجلس نمايندگانكمك

جلس اكنون بايد مدر اين دو  گذارانقانون .كردآمريكا اعمال مي يهاي مهاجرتبر سازمان
رد نظر با نسخه مو ترپيشترامپ  دانلد .براي رسيدن به يك طرح واحد مذاكره كنند

 تري درشامل مقررات مشخصمزبور  بود چراكه طرحمجلس نمايندگان مخالفت كرده 
  شد؛ميمورد معيارهاي نگهداري از مهاجران و مصرف بودجه 

هر دو طرح شامل شروطي در زمينه مراقبت از مهاجران همچنين، الزم به ذكر است كه  و)
طرح سنا  حالبااين .و ممنوعيت استفاده از اين بودجه براي ساختن ديوار مرزي است

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 16

https://news.un.org/en/story/2019/06/1041421 
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گذارد و مقررات كمتري براي ي، مآمريكا اي در اختيار پنتاگون، وزارت دفاعبودجه
  .كندهاي دولتي در زمينه چگونگي استفاده از اين بودجه تعيين ميسازمان

  

  كانادا*

و شبكه خبري بي.بي.سي، در روز  17انتشار گزارش از سوي روزنامه مونتريال گزت -1
، فعال تدريس مالله يوسف زي، در خصوص مشروط شدن 1398 تيرماه 15شنبه 

نكات ِبك كانادا به برداشتن حجاب خود. ، در استان ك18ِنده جايزه صلح نوبلپاكستاني بر
  مهم اين گزارش به شرح زير است: 

استان كِبِك، مبني بر مفتخر شدن اين وزير آموزش ، 19ژان فرانسوا روبرژاظهارات  الف)
، ضمن تأكيد بر مالله يوسف زيمنطقه در صورت پذيرش مقام آموزگاري از سوي 

  استفاده از نمادهاي مذهبي براي آموزگاران جديد اين استان؛ممنوعيت 
 زيوسفله يخود در كنار مالاشاره به اقدام وزير آموزش كِِبك به انتشار تصويري از  ب)

 دسترسي ربارهو ابراز خشنودي از گفتگو با اين فعال پاكستاني د توييتردر شبكه اجتماعي 
  ؛مينهزين المللي در اهاي بينبه آموزش و پيشرفت

استان مصوب اليحه جنجالي  توييتريكاربران اشاره به بروز انتقادات گسترده از سوي  ج)
در  ژان فرانسوا روبرژ خواندن عكس» رياكارانه«و  عليه نوع پوشش مذهبي افراد ،كبِ كِ

قانوني را به تصويب  گفتني است كه، پارلمان اين استان به تازگي :مالله يوسف زيكنار 
بايد از استفاده از تمامي  آموزگاران ازجمله ،آن برخي از كاركنان دولت بر اساسه رساند ك

                                                            
١٧. Montreal Gazette 

از يك حادثه تروريستي  0122كرد، در سال يوسف زي، كه در پاكستان براي آموزش دختران فعاليت مي شود ماللهيادآور مي. 18
 2014ال ي در سكه در طي آن طالبان به سر او شليك كردند جان سالم به در برد و از آن زمان به شهرت جهاني رسيد. و

  .جايزه صلح نوبل را دريافت كرد
١٩. Jean‐François Roberge 
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اين قانون شامل نيروهاي  نمادهاي مذهبي به هنگام فعاليت شغلي خود امتناع ورزند.
   21؛20شودمينيز پليس، قضات و برخي از كاركنان بخش خدمات عمومي 

  
روزنامه  و، روزنامه هافينگتون پست انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.ان.ان -2

، در 1398 تيرماه 13و  11، 10شنبه شنبه و پنجهاي دوشنبه، سهنشنال پست، در روز
ر دوري خصوص بركناري يك كاريكاتوريست كانادايي از كار خود، به دليل چاپ كاريكات

  : زير استزارش به شرح گنكات مهم اين . جمهوري آمريكاانتقاد از دانلد ترامپ، رئيس

متعلق به شركت خبري  23هاي، از تمامي روزنامه22اخراج مايكل دي اَدِر الف)
ها، به دليل چاپ كاريكاتوري با سال همكاري متداوم با آن 17، پس از 24برونزويك

 –اش ماهه 23محتواي موضوعي مرگ دلخراش اسكار آلبرتو مارتينز و آنجي والريا، دختر 
در مرز مكزيك » هگراند ريو«عبور از رودخانه به هنگام  -باخته مهاجران السالوادوري جان

و حضور دانلد ترامپ در كنار اجسادشان، هنگام بازي گلف و در حال  متحدهاياالتو 
  ؛»اشكال ندارد به بازي خود ادامه دهم؟«كه  –ها پرسش از آن

تن اه داشو به همر تيرماه 12اشاره به چاپ اين كاريكاتور در روز چهارشنبه  ب)
خالق آن، مبني بر اخراج  يتريتوياي، ضمن انتشار پيام رسانه هاي گسترده در فضايواكنش

  ها و نشريات وابسته به اين شركت بزرگ خبري؛شدنش از تمامي روزنامه
، رئيس انجمن 25اشاره به متهم شدن اين شركت انتشاراتي از سوي وس تايِرل ج)

دي اَدِر، به تالش مقامات آن براي اجتناب از قرار  هاي كانادا و مايكلكاريكاتوريست

                                                            
  هاي: شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكو  تهاي روزنامه مونتريال گزارشگز. 20

https://montrealgazette.com/news/quebec‐education‐minister‐says‐malala‐can‐teach‐here‐
if‐she‐removes‐
headscarf?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=15624

23214 
http://www.bbc.com/persian/world‐48892318 

  .شودهاي شغلي براي زنان مسلمان ميباعث ايجاد محدوديت در به دست آوردن موقعيت ،ويژهاين قانون به. 21
٢٢. Michael de Adder 
٢٣. Telegraph‐Journal and its Saint John edition, the Times & Transcript and the Daily Gleaner 
٢٤. Brunswick News Inc. 
٢٥. Wes Tyrell 
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در  متحدهاياالتگرفتن در معرض انتقادات دانلد ترامپ و همچنين، حمايت از منافع 
و  27هاي اروينگاي از گروه كمپاني، شعبه26عرصه انرژي در شركت اروينگ اويل

ها متعلق به كمپانياز مبادالت تجاري با آمريكا: گفتني است كه هر دوي اين  برخوردار
  تاجر ميلياردري به نام جيمز اروينگ و خانواده وي است؛

اشاره به صدور بيانيه از سوي شركت خبري برونزويك، مبني بر تأييد تلويحي بركناري  د)
ها براي جذب اين كاريكاتوريست، به دليل ضرورت ايجاد تغيير در اين زمينه و قصد آن

، فرد مورد نظر 28حبوبيت بيشتر: گفتني است كه گِرگ پرياز م برخورداركاريكاتوريستي 
  شغل به دليل حواشي آن منصرف شد؛ براي جايگزيني َادِر، نيز از پذيرش اين

هاي مايكل دي اَِدر، براي چاپ كاريكاتوري از خاطرنشان كردن رد مكرر درخواست ه)
 29.30هاي مختلف، در طول يك سال گذشتهدانلد ترامپ، از سوي روزنامه

  

  

  

                                                            
٢٦. Irving Oil 
٢٧. Irving Group of Companies 
٢٨.  Greg Perry  

  هاي: هاي شبكه خبري سي.ان.ان، روزنامه هافينگتون پست و روزنامه نشنال پست. قابل بازيابي در لينكگزارش. 29
https://edition.cnn.com/2019/07/04/media/trump‐canadian‐cartoon‐
replacement/index.html 
https://www.huffpost.com/entry/michael‐de‐adder‐canadian‐cartoonist‐
trump_n_5d19b12de4b03d61163de49c 
https://nationalpost.com/news/cartoonist‐behind‐anti‐trump‐image‐thinks‐online‐presence‐
played‐role‐in‐contract‐ending 

هاي اخير ضدترامپ دومين رويداد از اين نوع در هفتهدليل انتشار كاريكاتور اخراج اين كاريكاتوريست بهگفتني است كه . 30
كند. دليل اين ها انتشار كاريكاتور سياسي را متوقف مياز سال ، پساعالم كردنيز  تايمزنيويوركروزنامه ماه گذشته است. 

ده تانياهو همچون سگي تصوير شندر آن ه هاي گذشته بود كيكاتوري در اين روزنامه در هفتهتايمز انتشار كاراقدام نيويورك
  كند. ري ميا راهبربود كه افسارش دست ترامپ است اما ترامپ با عينك سياه گويي بينايي ندارد و اين نتانياهوست كه او 

مقامات  وكرده شد كه بسياري در آمريكا و اسرائيل آن را يهودستيزانه توصيف موجب اين كاريكاتور و محتواي آن 
يراژ وزنامه پرترتورهاي سياسي در اين انتشار كاريكا، و همچنينانتشار اين كاريكاتور عذرخواهي  دليل به تايمز رسماً ركنيويو
  به طور كامل متوقف سازند.المللي و بين
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  انگليس*

، در 1398 تيرماه 20شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز پنج -1
هاي هاستفادخصوص مواجهه كاركنان مجلس عوام پارلمان بريتانيا با آزار و اذيت و سوء

  :    به شرح زير استموارد مهم گزارش  .جنسي

وكيل بريتانيايي، مبني بر ، 31نشر گزارش رسمي تحقيقات مستقل جما وايت الف)
انگليسي مجلس عوام، با  گذارانقانونكاركنان و كارورزان تحت نظارت  شدنمواجه

استفاده، هاي جنسي، ارعاب، توهين و سوءرفتارهاي غيرقابل پذيرشي، چون آزار و اذيت
امات ها از افشاء اين موارد، به دليل هراس از قرار گرفتن در معرض اقدهمچنين امتناع آن

  اي چون، از دست دادن شغل خود؛جويانهتالفي
هاي استفادهها و مشتمل شدن آن بر، حمالت و سوءاشاره به طيف اين آزار و اذيت ب)

 بهها ، همچنين اقدام آنگذارانقانون گوييجنسي، بددهني و توهين و ناسزاگويي تا هرزه
  ؛انشانكاركنمشاركت گذاردن جزئيات زندگي زناشويي خود با 

تن از  200 اشاره به اقدام خانم وايت به تهيه اين گزارش، پس از مصاحبه با بيش از ج)
دمت اين ها در زمينه گستردگي و تداوم قكاركنان مجلس عوام بريتانيا و ثبت اظهارات آن

  ترين نهادهاي حكومتي اين كشور؛سوابق ناخوشايند، در يكي از عالي
ن ظف نمودمو ازجمله، كاركنانشاناي اعضاء مجلس عوام از هاشاره به ديگر درخواست د)
گي، ها به انجام كارهاي شخصي و خانگي، همچون مراقبت از فرزندان و حيوانات خانآن

  ي و...؛هاي پستي، خريد اقالم خانگدريافت بسته
هاي اركت در دورهپارلمان به مش گذارقانون 650تن از  35اشاره به رضايت دادن تنها  ه)

م مجلس عوا ، واكنش كميسيونحالدرعينآموزشي داوطلبانه جهت مقابله با اين معضل و 
مادگي آراز و اب ذكرشدهبه اين رسوايي، مبني بر محكوم كردن تمامي رفتارهاي ناخوشايند 

  ديدگان؛ز تمامي قربانيان و آسيبدر زمينه حمايت ا

                                                            
٣١. Gemma White 
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بودن  باردهشتانيا، مبني بر بريت وزيرنخستاشاره به اظهارات سخنگوي ترزا مي،  و)
درنگ رياست پارلمان هاي اين تحقيق، ضمن تأكيد بر ضرورت پاسخگويي كامل و بييافته

  ؛ 32در اين زمينه
  
در خصوص  ،1398 تيرماه 17انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه  -2

كودك  –مخبران كودكحكم ديوان عالي بريتانيا در مورد قانوني بودن استفاده از 
هاي تبهكار. رابطه با جرائم گروهز سوي نيروهاي پليس اين كشور در ا  - جاسوسان

   اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارت

رت مبني بر ضرو شدهانجامهاي اقدام قاضي ديوان عالي بريتانيا، به رد درخواست الف)
ن پليس اي كودكان و نوجوانان از سوي كارگيريتر، به هنگام بهاتخاذ تدابير حفاظتي افزون

هاي قاچاق مواد مخدر در شهرهاي كوچك و روستاهاي كشور، جهت نفوذ در گروه
ودن هاي جنايي و تروريستي و صدور حكم مبتني بر قانوني بانگليس و يا ديگر سازمان
  تدابير پليس در اين رابطه؛

دن كودكان در قياس با بزرگساالن پذير بوبه آسيب 33اشاره به اذعان قاضي سوپراستون ب)
كه از سوي  –، رد دعاوي مبتني بر وقوع نقض حقوق بشر در اين پرونده حالدرعينو 

مطرح شده و بر اين استدالل استوار است كه » 34قانون تنها براي كودكان«نهاد خيريه 
انساني  منابع اطالعاتي عنوانبهكارگيري و استخدام كودكان، قوانين دولت در زمينه به

  ها الزم جهت حفاظت از جان كودكان برخوردار نيست؛پنهاني، از ضمانت
نهاد، در خصوص امنيت و سالمت اشاره به ابراز نگراني جدي اين سازمان مردم ج)

ها، در تحقيقات و برداري نيروهاي پليس از آنكودكان و نوجوان، با توجه به بهره

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:. 32

 https://www.reuters.com/article/us‐britain‐politics‐harassment/uk‐parliamentary‐staff‐
face‐unwanted‐sexual‐advances‐report‐says‐idUSKCN1U615U 
٣٣. Justice Supperstone 
٣٤. Just For Kids Law 
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اي چون، تروريسم، قاچاق مواد مخدر در اطرهپيگردهاي قانوني مربوط به جرائم پرمخ
  شهرها و روستاها و استثمار جنسي كودكان؛

ن طقي بودر مناشاره به ديگر حكم قاضي سوپراستون، در رابطه با پرونده مزبور، مبني ب د)
 16ان سال، اما نه در مورد نوجوان 15مخبران زير حضور و همراهي يك بزرگسال با كودك

  ؛هين زمينالزم در ا» مستندات محرمانه«وجه به بررسي، به ادعاي وي، ساله، با ت 17و 
رغم اشاره به ابراز نااميدي مقامات اين سازمان مردم نهاد از رأي قاضي ديوان عالي، به ه)

اذعان وي به مواجه بودن اين كودكان و نوجوانان با مخاطرات بسيار جدي فيزيكي و 
كارهاي جديد حمايتي و حفاظتي در رابطه تخاذ راهرواني، ضمن تأكيد مجدد بر ضرورت ا

  ؛35با اين مخبران اطالعاتي
  
ر د، 1398 تيرماه 17الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -3

هاي تجسسي، در روز هاي دولت بريتانيا در زمينه فناوريخصوص طرح پرونده توانايي
ير ش به شرح زنكات مهم اين گزار. ادگاه حقوق بشر اروپا، در مقابل دتيرماه 19چهارشنبه 

  است:

ي المللي حريم شخصالملل، به همراه سازمان ليبرتي، نهاد بيناقدام سازمان عفو بين الف)
ها و مباحثات حقوقي خود، در قبال هاي حقوق بشري، به طرح استداللو ديگر سازمان

ورهاي از فنا انياه استفاده غيرقانوني دولت بريتهيأت عالي دادگاه حقوق بشر اروپا، در زمين
  توجهي از ارتباطات شخصي شهروندان؛تجسسي و به اشتراك گذاردن حجم قابل

سال از  6ترين مراحل خود پس از گذشت اشاره به قرار داشتن پرونده مزبور در پاياني ب)
ميالدي،  2013ل ادوارد اسنودن، در سا هايافشاگريهاي حقوقي، به دنبال وقوع چالش

مبني بر اقدام آژانس اطالعاتي سازمان ارتباطات بريتانيا، به رهگيري و پردازش محرمانه 
روزانه، بدون در  صورتبهها فقره از ارتباطات خصوصي شهروندان اين كشور، ميليون

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 35

 https://www.theguardian.com/law/2019/jul/08/police‐use‐of‐child‐spies‐in‐criminal‐gangs‐
is‐lawful‐high‐court‐rules 
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اختيار داشتن مستندات قانوني الزم در اين زمينه، همچنين به اشتراك گذاردن اين 
  هاي اطالعاتي ديگر كشورها؛و سازمان متحدهاياالتبا آژانس امنيت ملي اطالعات 

 2018اشاره به حكم هيأت ديگري از دادگاه حقوق بشر اروپا، در سپتامبر سال  ج)
ه در بوجه ميالدي، مبني بر غيرقانوني بودن اقدامات دولت انگليس در اين رابطه، با ت

  ؛دي بيانبا حقوق حريم شخصي و آزاتناقض بودن آن 
، مدير بخش دادخواهي راهبردي سازمان عفو 36اشاره به اظهارات لوسي كلريج د)
الملل، مبني بر لزوم حمايت به عمل آوردن از شهروندان در قبال اقدامات بين

گذاردن محرمانه  به اشتراكها، در زمينه پردازش و جويانه و مستبدانه برخي دولتمداخله
  ؛37هاو ارتباطات شخصي آن هااي از دادهحجم گسترده

  
ور، يست مانيتتحليلي ميدل ا –انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين و پايگاه خبري  -4

رمي ، در خصوص متهم شدن دولت بريتانيا از سوي ج1398 تيرماه 17در روز دوشنبه 
س ن، پان غيرنظامياكوربين، رهبر حزب كارگر، به ارجح شمردن صادرات تسليحات به ج

 رأي خود عليهنظر كردن از ي كابينه انگليس از دادگاه براي صرفاردرخواست وز از
   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. سعودي فروش سالح به عربستان

، در زمينه »39يمقابله با تجارت تسليحاتكمپين «، سخنگوي 38اندرو اسميتاظهارات  الف)
تشكيل جلسه تجديدنظر در ور جهت اين كش اقدام دولت بريتانيا به ترغيب دادگاه

ممنوعيت فروش تسليحات خود در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، مبني بر  خصوص رأي
  ؛40تجديدنظرتا پايان روند  اين رأي ياجراو توقف  عربستانبه 

                                                            
٣٦. Lucy Claridge 

  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين .37
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/uk‐surveillance‐powers‐to‐be‐
considered‐by‐europes‐highest‐human‐rights‐court/ 
٣٨. Andrew Smith 
٣٩. Campaign Against Arms Trade 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش .40
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وزير ، 41هاي ليام فاكساقدام وزراي دولت بريتانيا با وعدهاشاره به متناقض بودن  ب)
در آن زمان، بني بر تضمين پايان يافتن صادرات تسليحات به رياض: ، مالملليتجارت بين

  ه است؛مجوز صادرات در دست بررسي بود 57
ت سليحاتعليق در روند دادرسي، به فروش غيرقانوني ت هرگونهاشاره به منجر شدن  ج)

روندان تر در يمن و براي شهنظامي بيشتر به عربستان و در پي آن، وقوع جنايات گسترده
حدود  لندن، تاكنون ميالدي 2015است كه از آغاز جنگ يمن در سال  گفتني ين كشور:ا

 ؛تسليحات به رياض فروخته است پوندميليارد  4,7

                                                                                                                                                            
، در بان حقوق بشرديدهو  المللسازمان عفو بين، شبكه خبري بي.بي.سي، گاردين روزنامههايي از سوي شانتشار گزار*

، با فروش يمن ردممشاركت انگليس در جنگ عليه م، در خصوص 1398خرداد ماه  30و  28شنبه شنبه و پنجهاي سهروز
تسليحات به ائتالف به رهبري عربستان، اعتراض نهادهاي حقوق بشري و در نهايت صدور حكم از سوي دادگاه در اين زمينه، 

  :مبني بر
ذ سياست دوسويه از سوي دولت بريتانيا، در قبال جنگ چند ساله و خونين يمن، با انجام اقداماتي در راستاي اتخا الف)

دستيابي به صلح و پايان دادن به اين جنگ، از يك سو و فروش تسليحات پيشرفته به ائتالف عربي از سوي ديگر، همچنين 
در راستاي حفظ   -هاي نظامي عربستان نظامي بريتانيايي در پايگاه نيروي 6300فعاليت  –آموزش نيروهاي نظامي اين ائتالف 

  ها؛و نگاهداري از اين سالح
ها، مدارس، بيمارستاناز جمله،  –منجر شدن حمالت هوايي نيروهاي ائتالف مجهز به اين تسليحات، به اهداف غيرنظامي  ب)

جاشدگي بيها هزار، مجروح شدن صدها هزار و شدن دهبه كشته  -جاشدگانهاي بيو حتي اردوگاهمراسم عروسي و عزا 
  در اين كشور؛ بدترين بحران انساني جهانرقم خوردن يمني و تن از شهروندان ها ميليون

هاي تسليحاتي، آموزشي و لجستيك بريتانيا، با توجه اشاره به ناممكن بودن آغاز اين جنگ و تداوم يافتن آن، بدون كمك ج)
(چهار ميليارد دالر) از آغاز جنگ عليه ميليارد پوند  3,3اردادهاي تسليحاتي ميان انگليس و عربستان به به رسيدن ارزش قر

  ن؛تاكنو 2015يمن در سال 
المللي، در صورت مورد استفاده قرار بر اساس قوانين بريتانيا و قوانين بينصدور مجوز صادرات سالح اشاره به غيرقانوني بودن  د)

، با تكيه بر »يمقابله با تجارت تسليحاتكمپين «ات عليه غيرنظاميان و به چالش كشيده شدن اين اقدام از سوي گرفتن اين تسليح
  المللي، همچنين درخواست آن از دادگاه تجديد نظر براي بررسي اين پرونده؛تناقض اين روند با قوانين بشردوستانه بين

هاي نظامي آن به نيروهاي ائتالف عربستان، در راستاي ارتقاء ن آموزشاشاره به دعاوي دولت انگليس مبني بر مؤثر بود ه)
از بمباران كوركورانه غيرنظاميان يمني وضعيت انساني در يمن و در عين حال، حاكي بودن مستندات ارائه شده در دادگاه، از 

  سوي اين نيروها، پس برگزاري اين جلسات آموزشي؛
خرداد ماه، مبني بر غيرقانوني بودن اقدام دولت بريتانيا  30شنبه ه استيناف، در روز پنجاشاره به صدور حكم از سوي دادگا و)
، با توجه به استفاده احتمالي ائتالف عربي از اين تسليحات در جنگ يمن و صدور مجوز صادرات تسليحات به عربستانبه 

  ؛به صادرات سالحدرخواست از دولت براي تجديدنظر در تصميم خود در زمينه تداوم بخشيدن 
  اشاره به اقدام دولت بريتانيا به تعليق صدور مجوز جهت صادرات تسليحات توليد اين كشور به عربستان. ز)

٤١. Liam Fox 
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درخواست جرمي كوربين و رهبران چهار حزب ديگر انگليس از جرمي هانت، وزير امور  د)
مقام جانشيني  ايهنامزد ووزير امورخارجه سابق اين كشور خارجه و بوريس جانسون 

ي، جهت آغاز تحقيقات پارلماني يا عمومي در زمينه چگونگي صدور مجوزهاي وزيرنخست
سعودي  به رهبريبمباران كوركورانه ائتالف فروش سالح به عربستان: اين در حالي است كه، 

  ؛42يمن استكشته غيرنظامي در  700هزار و  11عامل كشته شدن حدود دو سوم از 
  
در خصوص  ،1398 تيرماه 17زارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه انتشار گ -5

ز ن بيش انداني كردزدر بريتانيا، در زمينه اقدام وزارت كشور به  شدهانجامنتيجه مطالعات 
هاي امن. ها در خانهآوردن از آنقرباني قاچاق انسان، به جاي حمايت به عمل  500

  باشد: ميمحورهاي مهم گزارش به شرح زير 

 507دن ش، مبني بر زنداني »پس از استثمار«پردازي تهيه گزارش از سوي پروژه داده الف)
ميالدي، در  2018در سال  -پنجم از اين افراد يك –قرباني قاچاق انسان  2726تن از 

كارهاي حمايتي هاي وزارت كشور، مبني بر ضرورت اتخاذ راهرغم دستورالعملبريتانيا، به
ز خدمات اهاي امن، تأمين مالي و برخورداري ال اين قربانيان، شامل سكونت در خانهدر قب

  ؛تن از اين زندانيان آزاد شدند 422مددكار اجتماعي: گفتني است كه سرانجام 
زنان براي زنان «در اين زمينه، از سوي نهاد  شدهانجاماشاره به ديگر پژوهش  ب)
رغم قرار تن از زنان چيني قرباني قاچاق انسان، به 14، مبني بر زنداني شدن »43جوپناه

  داري جنسي يا خانگي؛ها در معرض بردهگرفتن آن

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش روزنامه گاردين و پايگاه خبري  .42

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/08/uk‐ministers‐challenge‐court‐ruling‐on‐
saudi‐arabia‐arms‐sales 
https://www.middleeastmonitor.com/20190708‐uk‐seeking‐to‐overturn‐court‐ruling‐
banning‐arms‐sale‐to‐saudi‐arabia/ 
٤٣. Women for Refugee Women 
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هاي ستها، به نقض سيااشاره به متهم شدن وزارت كشور بريتانيا از سوي اين سازمان ج)
ان و به پذير قاچاق انسخود، مبني بر لزوم ممانعت به عمل آوردن از حبس قربانيان آسيب

  ؛»يگرها از زنداني به زندان دآنانتقال «بيري تع
معضالت حقوق بشري  ترينمهميكي از  عنوانبهداري مدرن، شمار آمدن بردهاشاره به به د)

، ناكارآمدي ناخوشايند و حالدرعينوزير بريتانيا و عصر حاضر، از سوي ترزا مي، نخست
  ؛44قربانيان قاچاق انسانبار دولت اين كشور در حمايت به عمل آوردن از تأسف

  
ر خصوص ، د1398 تيرماه 15انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز شنبه  -6

اطالعات برداري از اي محرمانه جهت بهرهاقدام وزارت كشور بريتانيا به طراحي برنامه
ن جراشناسايي مها منظوربه، خيريه نهادهايخانمان در افراد بيبه ثبت رسيده از  شخصيِ

  ير است: زنكات مهم اين گزارش به شرح . ها از كشورغيرقانوني و اخراج آن

خانمان، تالش وزارت كشور براي دستيابي به اطالعات حساس شخصي افراد بي الف)
اليي از ها و در تناقض با قوانين حريم شخصي اروپا، با نگاه به شمار بابدون رضايت آن

  دي؛ميال 2019 ه سالتا م 2018 الس از دسامبر ،ارتخانهوزهاي ارسال شده به اين ايميل
آزمايشي  ياجراهاي مدني، در زمينه نهاد و كمپيناشاره به ابراز نگراني مؤسسات مردم ب)

آميز وزارت كشور بريتانيا موضع خصمانه و تبعيض مثابهبهاين برنامه و به شمار آوردن آن، 
هاي داراي مليت خانمانيد بر قرار گرفتن بي، ضمن تأكهاي مهاجرخوابكارتن در قبال

هاي برنامه مزبور، پس از خروج انگليس كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در معرض تهديد
  ؛45از اين اتحاديه

                                                            
  نك:گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لي .44

 https://www.theguardian.com/law/2019/jul/09/more‐than‐500-victims‐of‐trafficking‐

detained‐in‐2018-��-�����-�inds 
هاي داراي مليت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا طراحي خواباي براي اخراج كارتنبرنامه ،ماه پيش نيز 18است كه گفتني  .45

  تشخيص داده شد. آميزغيرقانوني و تبعيض ،شده بود كه توسط يك دادگاه عالي
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ر ببني م، در دفاع از رويكرد خود بريتانياخنگوي وزارت كشور اشاره به اظهارات س ج)
مهاجرتي  معضالتل ح ، در راستايمزبوراندازي خدمات به راه وزارتخانهاقدام اين 

ها، ، مبتني بر قانوني اعالم كردن وضعيت آنسيغير انگليهاي داراي مليت خوابكارتن
 ها به خروج از كشور وو يا كمك به آن برايشانفراهم آوردن اسناد و مدارك الزم 

  شان به كشوري مناسب؛انتقال
 2018هاي هاي شهر لندن، بين سالخانمانيدرصدي آمار ب 18اشاره به افزايش يافتن  د)
  نفر؛ 8855ن و رسيدن ميزان آن به ميالدي، در قياس با سال گذشته آ 2019تا 
ميالدي، بر اساس  2018بريتانيا، در سال خوابي در درصدي كارتن 2كاهش اشاره به  ه)

روش مدانه ، با توجه به متهم شدن برخي از شوراهاي محلي به تغيير عاآمار رسمي دولت
در راستاي پنهان نگاه داشتن ابعاد اين بحران و عدم   ،2018گردآوري آمار و ارقام در سال 

  ؛46هاي اين كشورانعكاس واقعيات خيابان
  
، در خصوص 1398 تيرماه 8انتشار گزارش از سوي روزنامه ديلي استار، در روز شنبه  -7

ر ، دعراق هاي افغانستان ودر جنگ بازانكودك سراذعان وزارت دفاع بريتانيا به استفاده از 
   است: نكات مهم اين گزارش به شرح زير. اقدامي متناقض با منشور سازمان ملل متحد

ه ب، عاتقانون آزادي دسترسي به اطالناگزير شدن وزارت دفاع انگليس، بر اساس  الف)
اصله فدر ، به مناطق جنگي در افغانستان و عراقساله  17نظامي  5اعتراف به اعزام 

اي كه بريتانيا در هدنامهطبق عميالدي: اين در حالي است كه،  2010تا  2001هاي سال
ه آنها سال به مناطق جنگي، كه ب 18، اعزام افراد زير است كرده ءسازمان ملل امضا

  ؛شود، ممنوع استگفته مي» ربازس- كودك«

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  .46

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/06/home‐office‐secret‐plan‐charities‐
deport‐rough‐sleepers 
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عاي ر ادم خود، با تكيه باشاره به تالش مقامات اين وزارتخانه براي توجيه اقدا ب)
با  ها، در راستاي تالش براي همراهيپافشاري سربازان مذكور براي شركت در اين جنگ

از  ها به مخفي نگاه داشتن صغر سن خود،، اقدام آنرونيازارزمان و دوستان خود و هم
  نگاه فرماندهان ارشد ارتش؛

ن تمامي الع يافتفاع بريتانيا، با توجه به اطزارت دتوجيه بودن اين اقدام و اشاره به غيرقابل ج)
دن تر درباره مراحل اعزام خود و برشمرهاي اعزامي به عراق و افغانستان، از يك سال پيشيگان
 زان آسيبشور، با نگاه به ميكفرماندهان نظامي اين  كفايتيخطاي عامدانه و يا بي عنوانبهآن، 

  ؛ر صورت كشته شدن يكي از اين نوجوانانوارده به آبرو و اعتبار ارتش انگليس، د
 - » 47الملليبين كودك سربازان« نهادمردمسازمان توسط  شدهانجاماشاره به تحقيقات  د)

بريتانيايي  كودك سربازانمبني بر ميزان دو برابري احتمال كشته شدن  – در لندنمستقر 
نفر  3حاكي از آن است كه ها گزارشساله در افغانستان در قياس با نظاميان بزرگسال:  16

  ؛به عراق اعزام شدندنيز نفر  2، به افغانستان و نوجوان سرباز 5از اين 
طبق آمار رسمي، ارتش بريتانيا طي جنگ افغانستان متحمل نزديك به گفتني است كه  ه)

كشته و بيش از  200مجروح و در جنگ عراق نيز حدود  2000كشته و بيش از  500
 .48زخمي شده است 3500

  

 فرانسه*

ر د، 1398 تيرماه 20شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1
وارد م. فرانسوي به دادگاه ضد مهاجرخصوص فراخوانده شدن يك گروه راست افراطي و 

  :    به شرح زير استمهم گزارش 

                                                            
٤٧. Child Soldiers International 

  بازيابي در لينك:گزارش روزنامه ديلي استار. قابل  .48
 https://www.dailystar.co.uk/news/latest‐news/788837/ministry‐of‐defence‐children‐war‐
zone‐iraq‐afghanistan 
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هويت نسل « وانحت عنت -  سه عضو گروه راست افراطي فرانسهلزوم حضور يافتن  الف)
ميالدي، به آغاز عملياتي در منطقه  2018ها در سال ر دادگاه به دليل اقدام آند -» طلب
ز ورود اممانعت به عمل آوردن  باهدف –مرز كوهستاني ميان فرانسه و ايتاليا  –آلپ 

  بلند؛مهاجران به كشورشان، به كمك بالگرد، پهپاد و خودروهاي شاسي
سدود كردن هدف عمليات اين گروه، توسط م عنوانبه، »اروپادفاع از «برشمردن  ب)
هت انتشار جاز اين عمليات  برداريفيلم، همچنين هاي كوهستاني، به كمك نصب فنسراه

  آن بر روي پايگاه اينترنتي خود؛
دل معا -  اين گروه راست افراطي ضد مهاجرهزار يورويي عمليات  30اشاره به هزينه  ج)
 - ها ش آنو تأمين اين بودجه از سوي حاميان و اعضاء جنب –آن  االنهدرصد بودجه س 10

  ؛نفر باشند 3000حدود  شودميكه تخمين زده 
ر يورويي هزا 200ميالدي، با دريافت كمك  2017اشاره به موفقيت اين گروه در سال  د)

از طريق فضاي مجازي و پرداخت اجاره يك كشتي جهت ممانعت به عمل آوردن از 
اره آوري پول براي اجكارزار جمعدر درياي مديترانه: گفتني است كه،  جويانپناه نجات

راست افراطي هاي گروهالمللي يافت و ابعاد بين وي،گروه فرانساين اين كشتي از سوي 
 ،دزيلن. همچنين عامل حمله به مسجد كرايس چرچ نيوندآمريكا نيز در آن مشاركت كرد

  د؛به اين كارزار كمك مالي كرده بو كشته برجا گذاشت نيز 50كه 
راطي: هاي اين گروه راست افيكي ديگر از ويژگي عنوانبهبرشمردن مخالفت با اسالم،  ه)

شغال يك مسجد در غرب فرانسه را اميالدي،  2012اين گروه در سال گفتني است كه، 
  د؛ا ساخت مسجد در فرانسه اعالم كننشان را بكردند تا مخالفت

بيت «هاي خود با به درخواست كنوني اين گروه از حاميان خود جهت ارائه كمكاشاره  ز)
  ؛49آنهاي مالي به رهگيري كمك، جهت دشوارتر ساختن »كوين

  
                                                            

  شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: گزارش .49
 https://fa.euronews.com/2019/07/11/trial‐of‐france‐far‐right‐generation‐identitaire‐anti‐
migrants‐alpes 
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، در 1398 هتيرما 19انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز چهارشنبه  -2
فروش تسليحات به نهاد از فرانسه براي توقف هاي مردمخصوص درخواست سازمان
   اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارت. عربستان و امارات متحده عربي

بان حقوق بشر، ديده ازجملهسازمان حقوق بشري،  19ارسال نامه سرگشاده از سوي  الف)
، سالم براي 50المللي حقوق بشرالملل در فرانسه، فدراسيون بيننمايندگي سازمان عفو بين

ها، جهت يندگان پارلمان و سياستمداران فرانسه، مبني بر درخواست از آنو...، به نما 51يمن
گيري از نفوذ و قدرت سياسي خود در راستاي متوقف ساختن فروش و انتقال سالح بهره

  المللي پاريس در قبال جنگ يمن؛به عربستان و امارات، بر اساس تعهدات بين
من در قالب ائتالف عربي و مسئول هاي اين دو كشور در يافروزياشاره به جنگ ب)

المللي عليه شهروندان ها در قبال نقض جدي و سيستماتيك قانون بشردوستانه بينبودن آن
  غيرنظامي اين كشور؛

رابر بدر  –سومين صادركننده بزرگ تسليحات در جهان  –اشاره به مقاومت فرانسه  ج)
قوق نمارك و نهادهاي حروژ و داآلمان، فنالند، ن ازجملههاي اروپايي، فشارهاي دولت

 كننده در جنگبشري، در راستاي پايان دادن به فروش تسليحات به كشورهاي مشاركت
ن پس از به قتل رسيدظامي خود، حتي نهاي صادراتي يمن و تجديدنظر در زمينه سياست

  جمال خاشقجي؛
هاي رويدادي و مكاني دهاز سوي پروژه دا انتشاريافتهاين در حالي است كه، مطابق با آمار  د)

  ؛52اندتن از مردم يمن در اين جنگ كشته شده 91600كم دست تاكنونمناقشات مسلحانه، 
  

                                                            
٥٠. International Federation for Human Rights 
٥١. Salam for Yemen 

  گزارش شبكه خبري العربيه. قابل بازيابي در لينك:  .52
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/7/10/ngos‐demand‐france‐halt‐arms‐sales‐
to‐saudis‐uae 
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، در 1398 تيرماه 17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -3
 نكات مهم اين. هاي خانگي، در فرانسهخصوص بحراني شدن آمار قتل زنان در خشونت

  رش به شرح زير است:گزا

يالدي م 2019سال  ابتدانفر، از  74هاي خانگي به رسيدن آمار زنان قرباني خشونت الف)
پسرش در ، به دست دوستتيرماه 16، پس از به قتل رسيدن زني، در روز يكشنبه تاكنون

  حومه پاريس؛
لي يا شريك زندگي فعر زنان كشته شده به دست كننده بودن آمااشاره به نگران ب)
هاي فرانسه و اقدام هاي آن در رسانهنشر متداوم اخبار و گزارش روازاينو  شانقبلي
  در اين زمينه؛ كارزارهايياندازي هاي مدافع حقوق زنان به راهگروه

هايي از و نيز گروه از افراد خانواده و نزديكان زنان قربانيهزار نفر  2حدود  اشاره به اقدام ج)
يك (جمهوري) در ميدان رپوبل، تيرماه 15ز شنبه اندازي تجمع، در رو، به راهنانمدافعان حقوق ز

ون، انوئل مكرو درخواست از ام مرگبار عليه زنان آميزخشونترفتارهاي اعتراض به در پاريس، 
  اي ورود به پرونده اين معضل اجتماعي؛جمهور فرانسه، بررئيس

 ا نگارشبود، خ توييتربحران، در روز شنبه در  اشاره به واكنش امانوئل مكرون، به اين د)
 جمهوريرئيس» .ها، جمهوري فرانسه نتوانست از شما محافظت كندخانم«اين جمالت: 

 ست.ا ناما آششاسامي «فرانسه با نام بردن از برخي زنان قرباني خشونت خانگي ادامه داد: 
يزاريم فت به جان شما را گرشما دوست، مادر، خواهر يا دختر ما هستيد. ما از خشونتي ك

ر طشان در خخيزيم. جمهوري فرانسه بايد از همه زناني كه امروز جانو عليه آن به پا مي
  ؛».است محافظت كند

اعالم  ورانسه وزارت كشور ف پايگاه اينترنتيمعرفي اشاره به اقدام امانوئل مكرون به  ه)
، همچنين، درخواست از نگيهاي خاخشونتدهي در زمينه جهت گزارش يشماره تلفن

  ن؛موارد آزار و خشونت عليه زناشهروندان كشورش براي اعالم 
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دام ي بر اق، مبنمارلن شياپا، وزير مشاور در امور برابري زنان و مردان فرانسهاظهارات  و)
  ؛ هاي آيندهبرگزاري نشستي براي بررسي موضوع خشونت عليه زنان در ماه وي به

يت وضعديد روزنامه لوموند، در اين زمينه، مبني بر تحليل اشاره به گزارش ج ز)
 طورهب كشته شدنابطه، مبني بر ، ضمن ارائه آمار در اين رهاي خانگي در فرانسهخشونت

 خود و رسيدن شمار كلي اينبه دست شريك زندگي روز  3ميانگين يك زن، در هر 
  نفر؛ 140به  هرسالقربانيان در 

، مبني »كنشگران عليه قتل زنان«بوك كارزار شده در صفحه فيس اشاره به آمار مستند ح)
 64ماهه نخست سال جاري ميالدي، در قياس با آمار  6بر افزايش اين نوع خشونت در 

  ؛201853نفري آن، در همين بازه زماني، در سال 
  
، در 1398 تيرماه 11شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -4

  :ني برآور، مبوص اقدام پليس فرانسه به حمله به فعاالن تغييرات اقليمي با گاز اشكخص

، به تيرماه 7، در روز جمعه »54قيام عليه انقراض«اجتماعي  -اقدام جنبش سياسي  الف)
درخواست از دولت و مقامات  منظوربهبرگزاري تظاهرات اعتراضي، بر روي پل پاريس، 

 شدنمواجهاي و تر در راستاي كاهش گازهاي گلخانهت سريعفرانسه جهت انجام اقداما
سابقه درجه گرماي هوا به با رسيدن كم زمانهمآميز نيروهاي پليس، ها با پاسخ خشونتآن
  درجه در اين كشور؛  45

آور عليه گروه پاريس به استفاده از گاز اشك ضد شورشاشاره به اقدام پليس  ب)
ها گروهي كه تن –آب و هوايي، از فاصله بسيار نزديك كوچكي از فعاالن تغييرات 

  آميز زده بودند؛نشسته دست به اعتراض مسالمت صورتبه
هدف پليس فرانسه از بان حقوق بشر در زمينه موارد استفاده بياشاره به مستندات ديده ج)

َكِله در  اردوگاه جويانپناهآور عليه مهاجران و كاربرد غيرضروري گاز اشك ازجملهزور، 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: .53

 https://fa.euronews.com/2019/07/08/france‐femicide‐rising‐emergency‐national‐campaign 
٥٤. Extinction Rebellion 
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ميالدي،  2018آموزان در سال زردها و دانشو در جريان اعتراضات جليقه 2017سال 
هاي اروپايي به سركوب فعاالن تغييرات اقليمي، ضمن خاطرنشان كردن اقدام ديگر دولت

ممانعت به عمل آوردن از مشاركت اين فعاالن در مذاكرات تغييرات آب و هوايي  ازجمله
  ال گذشته؛در لهستان، در س

ين اولت داشاره به تناقض واكنش سرسختانه پليس فرانسه به اين معترضان با اذعان  د)
مي، كشور به اولويت داشتن ضرورت انجام اقدامات اضطراري در قبال تغييرات اقلي

ات وي تغييراي در رابطه با تهديد جهان از ساقدام پارلمان فرانسه به صدور بيانيه ازجمله
اخير  جمهور فرانسه، در اجالسو هوايي و يا اظهارات امانوئل مكرون، رئيسفزاينده آب 
  عنوان خط قرمز؛ه برشمردن اين معضل بهبدر ژاپن،  20سران جي

، وزير كشور فرانسه، از مقامات پليس پاريس 55اشاره به درخواست كريستوف كاستانر ه)
قبال معترضان تغييرات  جهت دريافت گزارش كتبي در زمينه اقدامات اين نيروها در

لكرد مأموران پليس در اقليمي، همچنين اقدام داستان عمومي به آغاز تحقيقات در زمينه عم
  اين رابطه؛

تر دولت در زمينه پيامدهاي تأكيد اين نهاد حقوق بشري بر ضرورت تعمق گسترده ز)
دن مقامات اقدامات آن در قبال فعاالن تغييرات آب و هوايي، همچنين ضرورت گوش سپر

، با توجه به قرار داشتن كردنشانهاي اين فعاالن، به جاي سركوب فرانسه به دغدغه
  ؛56هاي جهانيدر خطر مواجهه با تهديد زيستمحيطمدافعان 

  
، در 1398 تيرماه 4شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -5

ه بامدادگر داوطلب  ه تأييد حكم ارتكابنظر فرانسه بخصوص اقدام يك دادگاه تجديد
  :عبارتند ازمهم اين گزارش  موارد .تيرماه 3افتراء، در روز دوشنبه 

                                                            
٥٥. Christophe Castaner 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده. 56
 https://www.hrw.org/news/2019/07/02/amid‐france‐heat‐wave‐police‐teargas‐climate‐
activists 
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به مخاطره افتادن آزادي بيان و تشديد ميزان آزار و اذيت و ارعاب امدادگران  الف)
سال ، در ژانويه توييترداوطلب در فرانسه، تنها به دليل انتشار مطلبي در شبكه اجتماعي 

، با توجه به محكوميت وي از سوي دادگاه 57ميالدي، از سوي لون تورونِدل 2018
يورو جريمه و سپس پرداخت  1500، پرداخت ابتداي در شمال اين كشور به تجديدنظر

  هاي دادگاه، پس از تعليق حكم نخست؛خسارات و هزينه
طه با در رابدر فرانسه،  صادرشدهنخستين حكم  مثابهبهبرشمردن اين حكم،  ب)

اد ليل انتقدسازي، تنها به  محكوميت يك امدادگر داوطلب به جرم ارتكاب به افتراء و بدنام
دل، هارات تورون، ضمن اشاره به اظجويانپناهوي از اقدامات دولت در قبال مهاجران و 

  خواهي براي رسيدگي به اين پرونده؛مبني بر درخواست وي از دادگاه فرجام
كي از يروي  اقدام اين امدادگر به نشر عكسي از ايستادن دو مأمور پليس براشاره به  ج)
به  عتراض او، به دليل اتوييترَكِله، در شبكه اجتماعي  اخراج شده از اردوگاه جويپناهها ده

  ؛2018ژانويه سال  –وي در نيمه فصل زمستان  خوابكيسهمصادره  
د يالدي و قصمسال جار  يابتداحقوق بشر در بان اشاره به همكاري توروندل با ديده د)

زرسي ه بااين نهاد به ازسرگيري تحقيقات خود در زمينه اقدامات پليس فرانسه در زمين
وطلبان، ها عليه اين دااز كارت هويت امدادگران و اعمال ديگر آزار و اذيت افراط گونه

دره موقت تلفن ندگي، مصاهاي كوچك رانهمچون صدور مكرر برگ جريمه براي خالف
  آور؛شكبا گاز ا ازجملهوطلبان، همراه، حتي در مواردي، اهانت و حمله فيزيكي به دا

، 58بان حقوق بشر، سازمان مدافعان حقوق بشر فرانسهاشاره به اقدام هماهنگ ديده ه)
نهاد حقوق بشري مستقر در منطقه َكِله، به ارائه گزارش در  4ناظران سازمان ملل و 

و  جويانپناههاي پليس اين ناحيه عليه مهاجران، ءاستفادهاري و سوخصوص بدرفت
در اين زمينه،  گزارشي تفصيليالملل به انتشار امدادگران، همچنين اقدام سازمان عفو بين

                                                            
٥٧. Loan Torondel 
٥٨. French Defender of Rights 
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و مهاجران و آزار و اذيت  جويانپناهدامات مدافعان حقوق انگاري اقجرم«تحت عنوان 
 .59»ها در شمال فرانسهآن
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .59

 https://www.hrw.org/news/2019/06/25/france‐aid‐workers‐defamation‐conviction‐upheld 


