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 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها، بر اساس مقاالت، گزارش، 1398 مردادماهآمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در تير و 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانبه دست ها و اخبار آشكاربيانيه
 صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز

  

  آمريكا متحدهاياالت*

 بكهمريكا، شآتحليلي هيل، وابسته به كنگره  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
تير و  25و  24شنبه هاي دوشنبه و سهخبري الجزيره و شبكه خبري بي.بي.سي، در روز

، به متحدهاياالتجمهوري ، در خصوص اقدام دانلد ترامپ، رئيس1398 مردادماه 5شنبه 
. آمريكاي مركزي اين كشور از مهاجران كشورهاي جوييپناههاي پايان دادن به حمايت

   اند از:عبارت نكات محوري اين گزارش

 25شنبه سه ، از روزمتحدهاياالتمقررات جديد پناهندگي در اجرايي شدن موقت  الف)
، مريكاهاي وزارت امنيت داخلي و وزارت دادگستري آاطالعيه، پس از اعالم آن در تيرماه

 دهندهائههاي پناهندگِي افراِد ارمبتني بر لزوم مورد رسيدگي قرار گرفتن تنها درخواست
رد  كا وتقاضاي خود به مقامات نخستين كشور محل گذارشان در راه رسيدن به خاك آمري

  شدن اين درخواست از سوي كشور مربوطه؛

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده .1 Rights  Watchخبري يورونيوز ( شبكه )؛Euronewsروزنامه واشنگتن پست  )؛

)Washington  Post پايگاه خبري گلوبال نيوز ()؛Global  Newsالمللي كانادا ()؛ راديو بينRadio  Canada 

Internationalشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛Middle East 

Monitor  (MEMO)(؛ ) روزنامه گاردينThe Guardianتحليلي ميدل ايست آي ( -)؛ پايگاه خبريMiddle  East 

Eye) ؛ روزنامه ايونينگ استاندارد(Evening Standard تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ پايگاه خبريThe 

Hill) ؛ خبرگزاري رويترز(Thomson  Reuters  Foundation ؛ شبكه خبري الجزيره()Aljazeeraپايگاه اينترنتي  )؛
  ).Deutsche Welle) و شبكه خبري دويچه وله (RadioFardaراديو فردا (
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اين مقررات، مبني بر ممانعت به عمل آوردن از ورود  ياجرااشاره به هدف اصلي  ب)
ناهندگي، و متقاضي دريافت پ كشورهاي آمريكايي مركزي انشهروندتن از چند صد هزار 

 ؛2متحدهاياالتبه مرزهاي جنوبي 
رفتن نشدن مقررات جديد، مبني بر مورد رسيدگي قرار گ عطف به ماسبقاشاره به  ج)

اضاي تقو ارائه  متحدهاياالتموفق به دستيابي به مرزهاي جنوبي  جويانپناههاي درخواست
ت، قرراي شدن اين ميبا اجرابه مأموران مهاجرت: اين در حالي است كه  پناهندگي خود

 توانند درخواست پناهندگي كساني را كه پيش از رسيدن به مرزموران مهاجرت ميأم
  ؛رد كنند ،درخواست پناهندگي نكرده باشند خود، مسيردر آمريكا، از كشورهاي 

ي بر ، مبنمريكاآهاي امنيت داخلي و دادگستري خانهوزارتهاي اشاره به اظهارات مقام د)
واجد شرايط  جويانپناهدر راستاي تسريع روند رسيدگي به درخواست ها تالش آن

دوي و ر اداره مهاجرت، دادگاه بدهاي اين روند و كاهش هزينه متحدهاياالتپناهندگي در 
  ؛تجديدنظردادگاه يا 
نامه كشور ثالث توافق«به مذاكره با چندين كشور در رابطه با  متحدهاياالتاقدام دولت  ه)
گواتماال، چند روز پس از  جمهوريرئيس ،جيمي مورالسرسيدن به توافق با و » 3امن

تهديد دانلد ترامپ به وضع تعرفه عليه اين كشور، مبني بر لزوم ارائه تقاضاي پناهندگي از 
، ابتدا در گواتماال، در مسير السالوادورو  هندوراسسوي مهاجران كشورهايي چون، 

ر اين صورت از دست دادن شرايط الزم جهت ارائه آمريكا و در غي سويبهحركت خود 
  در اين كشور؛ جوييپناهدرخواست 

كميسارياي  ازجملهالمللي، هاي حقوق بشري داخلي و بيناشاره به انتقادات سازمان و)
و  متحدهاياالتقوانين داخلي عالي پناهندگان سازمان ملل، مبني بر مغايرت اين مقررات با 

به گريختن  جويانپناه، با توجه به ناگزير شدن بسياري از المللوق بينموازين حق احتماالً
هر چند كه مقامات  – سياسي و اجتماعي هايخشونت و فشار از كشور خود به دليل 

                                                            
آورد. طبق به حالت تعليق در مي را انيجوپناهقوانين كنوني آمريكا در مورد اين گروه از  اين مقررات عمالً گفتني است كه  .2

 جه و آزارطر شكنخي آمريكا برساند و اثبات كند كه در كشور خود با اين قوانين، هر شهروند خارجي كه خود را به مرزها
  .گيردشود و درخواست او مورد رسيدگي قرار ميمواجه است، مستحق دريافت پناهندگي تلقي مي

٣. Safe Third Country Agreement 
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در  شانكساني كه زندگياين مقررات براي  ياجرااند كه در دولت آمريكا اظهار داشته
  و دنشول ميئقا ءاستثنا ،يان قاچاق انسانقربانهمچنين در خطر است و  أكشورهاي مبد

ها جهت هاي مدني آمريكا، مبني بر عزم آنهاي اتحاديه آزادياشاره به اظهارات مقام ز)
ها با قوانين مورد پيگرد قانوني قرار دادن اين مقررات، با توجه به تناقض و تغاير آن

  ؛4متحدهاياالتپناهندگي 
  
هاي خبري يورونيوز و بي.بي.سي، در از سوي شبكه هاييانتشار مجموعه گزارش -2

، در 1398 مردادماه 5تير و  27و  24، 23هاي يكشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و شنبه، روز
ريكا. ه آمه نمايندگان دموكرات كنگرخصوص تشديد حمالت نژادپرستانه دانلد ترامپ، علي

  :مذكور به شرح زير است اتموارد مهم گزارش

، جمهوري آمريكا، خطاب به گروهي از نمايندگان دموكرات كنگرهرئيس اظهارات الف)
 –شورهاي خود ك، مبني بر لزوم بازگشت اين نمايندگان به »خواهزنان ترقي«موسوم به 

 - » زدهبار و جرمناكارآمد، فاسد، فاجعه«هاي (به ادعاي وي) كشورهاي برخوردار از دولت
ضالت اظهارنظر در مورد چگونگي رفع مع هرگونهحل مشكالت اين كشورها، پيش از «و 

  ؛ »جهانملت دولت و ترين ترين و قويعظيم« -» متحدهاياالتدولت 
 نانتن از آدو  كه - اشاره به اظهارات ديگر دانلد ترامپ خطاب به اين نمايندگان  ب)

گروه  هازجملها با دشمنان آمريكا، دوستي آن«مبني بر (به ادعاي وي)   -مسلمان هستند 
  ؛»ها از اين كشورنفرت داشتن آن«و » القاعده

                                                            
يره و شبكه خبري بي.بي.سي. قابل تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا، شبكه خبري الجز –هاي پايگاه خبري گزارش .4

  هاي:بازيابي در لينك
 https://thehill.com/latino/453050‐trump‐to‐end‐protections‐for‐central‐american‐migrants‐
at‐us‐mexico‐border 
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/rights‐groups‐vow‐challenge‐trump‐asylum‐rule‐

190715194141382.���� 
http://www.bbc.com/persian/world‐49000350 
http://www.bbc.com/persian/world‐49134939 



  6                                                                                                                                35گزارش راهبردي 

 

كنگره،  پوسترنگيننماينده  4اشاره به اقدام دانلد ترامپ به مورد خطاب قرار دادن  ج)
سوتا، آلكساندريا اوكاسيو كورتز از هب از ميشيگان، ايلهان عمر از مينليرشيده طشامل 

  ؛5نيويورك و آيانا پرسلي از ماساچوست
يجا كامينگز، نماينده االجمهوري آمريكا، خطاب به رئيس توييتريبه حمالت  اشاره د)

مجلس اين يس كميته ناظر بر دولت در ئر ،مريلندايالت از نمايندگان تبار مجلس آفريقايي
حوزه انتخاباتي  –و شهر بالتيمور  متحدهاياالتنژادپرستي در سرشناس عليه از مبارزان  و

 دانلد ترامپ»: بازاري پر از موشآشفته « عنوانبهدن اين شهر، و برشمر –اين نماينده 
 مورانأم سربر  دليلبي«كه  ه استخواند» رحمبيقلدري «يجا كامينگز را االهمچنين، 

  ؛6»د.كنمي دادوفريادهاي مرزي گشت
دگان و ديگر نماين رئيس مجلس نمايندگان آمريكا نانسي پلوسي،هاي اشاره به واكنش ه)

 عنوانبه، متحدهاياالتجمهور ئيسشمار آوردن ردموكرات به اين اظهارات، مبني بر به
و » ستيزيبيگانه« ابهمثبهو برشمردن اظهارات وي،  »متعصب«و » نژادپرست«فردي 

 و» جويي نژاديبرتري«
اي با ، به صدور قطعنامهتيرماه 25شنبه اشاره به اقدام مجلس نمايندگان، در روز سه و)

جمهوري رئيس »نژادپرستانه«رأي موافق، مبني بر محكوم كردن شديد اظهارات  240كسب 
رويكردي در راستاي  عنوانبه، شمار آوردن آنو به دموكرات گاننمايندآمريكا در رابطه با 

در  پوسترنگينهاي ترس و نفرت از آمريكاييبه بروز فزاينده  مشروعيت بخشي«
  ؛ 7»جامعه

                                                            
ميشيگان است. خانم پريسلي در شهر سينسيناتي در ايالت اوهايو  ، متولد شهر ديترويت در ايالتليبخانم طگفتني است كه  .5

ان عمر است كه در ايلهتنها  .از نيويورك است آمريكا، جمهوريهمشهري رئيس نيزخانم اوكازيو كورتز  و به دنيا آمده است
اش به دهشور با خانواهاي داخلي اين كاين جمع متولد كشور ديگري است. او در سومالي به دنيا آمده و در جريان جنگ

  .آمريكا پناهنده شده است
هاي اي بود كه دولت آمريكا را به دليل عدم توجه به بازداشتگاهترامپ خطاب به نماينده انلدحمالت تند دگفتني است كه  .6

ته نوشوي يت ئبه توو در پاسخ  آيدبه شمار ميجمهوري يسئآقاي كامينگز از منتقدان جدي ر. مرزي مورد انتقاد قرار داده بود
ي حوزه من مبارزه برا اما وظيفه اخالقي ،طبق قانون اساسي وظيفه من اين است كه بر عملكرد دولت نظارت كنم«است: 
  .وانده استخ »ا و جهانمايه شرمساري مردم بالتيمور، آمريك«ترامپ را نيز برنارد يونگ، شهردار بالتيمور ». ام استانتخابي

  هاي: ه خبري يورونيوز و بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكهاي شبكگزارش .7



  7                        )             6( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتيابه كارنامه حقوق بشري نگاهي 
 

 

  

 

نامه مريكا و روزآتحليلي هيل، وابسته به كنگره  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
اقدام دولت  ، در خصوص1398 ادماهمرد 5و  4هاي يكشنبه و دوشنبه گاردين، در روز

 ه مرگ، پس ازمجازات اعدام براي محكومان ب ياجرابه ازسرگيري  متحدهاياالتفدرال 
   اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت .ساله 16اي وقفه

، مبني بر ، دادستان كل و وزير دادگستري آمريكا8ويليام بارصدور بيانيه از سوي  الف)
 5حكم اعدام  ياجراريزي در خصوص به برنامه هاي اين كشورلزوم اقدام دفاتر زندان

 وقاحقاق حق، در راستاي بزرگساالن وبه جرم تجاوز و قتل كودكان  محكوم به مرگ،
حكم اعدام اين افراد براي دسامبر سال  ياجراها: گفتني است كه آنهاي قربانيان و خانواده

  ؛9برنامه ريزي شده است 2020و ژانويه سال  2019
محكوم  2673ايالت آمريكا و مواجه بودن  29ه قانوني بودن مجازات اعدام در اشاره ب ب)
تن از اين  62، در حال حاضر و دريافت اين حكم از سوي با حكم اعدام اين كشوردر 

در ايالت  ،تاكنونميالدي  1976از سال هاي فدرال: گفتني است كه مجرمان از سوي دادگاه

                                                                                                                                                            
https://fa.euronews.com/2019/07/15/trump‐twitter‐attack‐on‐progressive‐congresswoman‐
us?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=trump‐twitter‐attack‐on‐
progressive‐congresswoman‐
us&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%3D 
http://www.bbc.com/persian/world‐48983599 
http://www.bbc.com/persian/world‐48997615 
https://fa.euronews.com/2019/07/17/us‐house‐condemns‐trump‐over‐racist‐comments‐
tweeted‐at‐congresswomen?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=us‐
house‐condemns‐trump‐over‐racist‐comments‐tweeted‐at‐
congresswomen&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZT
UifQ%3D%3D 
http://www.bbc.com/persian/world‐49141397 
٨. William Barr 

حكم اعدام را در سطح فدرال  ءاجرا ميالدي، 2014سال در جمهوري سابق آمريكا، ، رئيسباراك اباماالزم به ذكر است كه  .9
س از پ .شدها در آمريكا استفاده مياعدام ءبراي اجرا اي بود كه از آنمتوقف كرده بود. دليل اين امر به مشكل تأمين سم كشنده

هاي آمريكا ايالت ن، برخياهاي اروپايي توليدكننده از ارسال اين ماده كشنده به اياالت متحده براي اعدام محكومامتناع شركت
بار روند رنج ني شدنبا درد و رنج شديد محكومان و طوال ،مواد كشنده ديگري را امتحان كردند. تزريق اين مواد كشنده اما

ا صادر ر ديگريه ده كشندحكم اعدام تا زمان دستيابي به ما ءاز اين بود كه اباما دستور تعليق اجرامرگ آنان همراه بود. پس 
   رسيده است.عليق فراتاز نظر ويليام بار، وزير دادگستري دولت ترامپ، اين سم بديل موجود بوده و زمان برداشته شدن  .كرد
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هاي ايالت ازآنپس شده است، اجراديگر حكم اعدام ياالت امورد، بيشتر از  561تگزاس با 
 هاي دوم و سوم قرار دارند؛، در رتبهمورد 112و اوكالهاما با  113ويرجينيا با 

ر به ماده مرگبا باركياين احكام، مبني بر تزريق تنها  ياجرااشاره به تغيير نحوه  ج)
  فرد محكوم و بار از اين ماده به 3يق مورد نظر، برخالف روال گذشته، مبني بر تزر محكوم

، از جمهوري آمريكاكرات انتخابات رياستونامزدهاي دماشاره به انتقاد شديد تمامي  د)
  ؛10ها و نهادهاي حقوق بشري و مدنياين اقدام و همچنين ابراز نگراني گسترده سازمان

  
، 1398 مردادماه 2رشنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي راديو فردا، در روز چها -4

، به پتراماز دانلد آمريكايي  -شكايت رسمي گروهي از شهروندان ايراني در خصوص 
  ست از: . نكات مهم اين گزارش عبارت اهاي مسافرتيممنوعيت دليل اعمال

عليه ، به تنظيم شكايت رسمي فدرال آمريكايي - هاي ايرانيشماري از خانوادهاقدام  الف)
، با توجه به در ايالت كاليفرنيا يدادگاهدر  ،ترامپ انلداي رواديدي دولت دهممنوعيت

  ؛11ديدار بستگان و عزيزان خوداز » شانناعادالنه« محروم شدن
اشاره به انتظار چندين ماهه اين گروه از شهروندان آمريكا جهت دريافت پاسخ  ب)

ضمن تأكيد بر فقدان شان، درخواست خود براي صدور معافيت براي اعضاء خانواده
 ميانها تنشروندي قانوني و مشخص براي ارائه تقاضاي معافيت: اين در حالي است كه 

                                                            
  هاي: گره آمريكا و روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينكتحليلي هيل، وابسته به كن –هاي پايگاه خبري گزارش .10

https://thehill.com/homenews/administration/454700‐justice‐department‐to‐resume‐
federal‐executions‐for‐first‐time‐in‐16 
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/death‐penalty‐capital‐punishment‐us‐
justice‐department‐resumes‐executions 

اي را در هاي گسترده، محدوديت1395در اسفند ماه  ،جمهوري آمريكا در فرماني اجراييرئيسالزم به يادآوري است كه  .11
الوه بر شهروندان ها عحدوديتم نشين صادر كرد.مسلمان مورد صدور رواديد، سفر و مهاجرت شهروندان چند كشور عمدتاً 

  .شودها ميآن مقامات ونزوئال و بستگاناز ايران، شامل شهروندان ليبي، كره شمالي، سومالي، سوريه، يمن و برخي 
رو شد. در پي اين احكام و دخالت هاي آمريكا روبهي مخالفي از سوي برخي اياالتيها با احكام قضااما صدور ممنوعيت

هه، حقوقي چند ما هايدر نهايت و پس از كشمكش در نيامد. ءجرتي در آغاز به طور كامل به اجراديوان عالي كشور فرمان مها
  .كرد تتحده موافقماياالت » حراست از منافع ملي«با هدف  ،فرماناين شده نسخه تعديل ءديوان عالي آمريكا با اجرا
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اعمال عليه ايران اي را هاي گستردهست، آمريكا تحريما گتن رو به فزونينتهران و واش
  است و پي گرفته در اش راايهستهمسير كاهش تعهدات نيز كرده و جمهوري اسالمي 

خبرگزاري رويترز به نقل از يك سناتور  سال جاري،در فرودين ماه تني است كه گف ج)
از ميان متقاضيان رواديد از كشورهايي كه با محدوديت سفر به  ،دموكرات گزارش داده بود

اند اين قانون، تنها شش درصد موفق شده ياجراماه اول  11اند، در رو شدهآمريكا روبه
  ؛12يد ورود برخوردار شوندمعافيت بگيرند و از رواد

  
هاي بان حقوق بشر و شبكه خبري بي.بي.سي، در روزانتشار گزارش از سوي ديده -5

به  متحدهاياالتت ، در خصوص اقدام دول1398 مردادماهشنبه اول تير و سه 31دوشنبه 
 ريعسراج و اخ يهاي مهاجرتدادگاهمعرفي فرآيندي جديد در راستاي ناديده گرفتن احكام 

  اند از: . نكات مهم اين گزارش عبارتمهاجران

ء امبني بر اعط به صدور قانوني اجرايي، متحدهاياالتتصميم وزارت امنيت داخلي  الف)
يك از  در هر –فاقد مدارك  –اختيار الزم به مقامات جهت اخراج مهاجران غيرقانوني 

شان در حضور پيوستهثبات ها در زمينه انقاط اين كشور، در صورت عدم توانايي آن
  دو سال يا بيشتر؛براي  آمريكا

ست هاي مدني آمريكا، جهت به چالش كشيدن اين سيااشاره به تالش اتحاديه آزادي ب)
  در دادگاه، با تنظيم شكايتي حقوقي عليه آن؛

ه نترل شديد مهاجرت ببه تالش براي ك متحدهاياالتجمهوري اشاره به تصميم رئيس ج)
  ديل آن به موضوعي مهم براي كارزار انتخاباتي خود واين كشور و تب

 متحدهاياالتكيلومتري مرز  160افرادي كه در فاصله  ،ازاينپيشتا گفتني است كه  د)
 .شدنداخراج مي سرعتبه حضور داشتند،و براي كمتر از دو هفته در آمريكا  شدهدستگير 

بايد در  حضور داشتند،هفته در كشور اما پرونده مهاجران فاقد مدركي كه براي بيش از دو 
                                                            

  گزارش پايگاه اينترنتي راديو فردا. قابل بازيابي در لينك: .12
 https://www.radiofarda.com/a/us‐travel‐ban/30072348.html 
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كند تصريح ميجديد مقررات گرفت. اين در حالي است كه مورد بررسي قرار ميدادگاه 
  ؛13نموداخراج  ،كه كجا دستگير شوندنظر از اينتوان صرفميافراد را اين كه 
ه ديوان عالي آمريكا ب، مردادماه 4، در روز جمعه ولي ديگردر تحهمچنين،  ه)
ون را براي ميليارد دالر از بودجه پنتاگ 2,5 تا جمهوري اين كشور اجازه داده استيسئر

ي أچهار ر ي موافق در برابرأاين دادگاه با پنج ر .بخشي از ديوار مرزي صرف كندساخت 
ع تر مانپيشه است، كه ي دادأليفرنيا رمخالف به لغو حكم قاضي دادگاه فدرال در كا

است  اين معنتصميم ديوان عالي آمريكا به ا .شده بودبودجه جمهوري از اين يسئاستفاده ر
يزونا و هاي مربوط به ديوار مرزي در كاليفرنيا، آرنظر براي ساخت پروژه كه بودجه مورد

 .نيومكزيكو استفاده خواهد شد
  

  كانادا*

، 1398 اهمردادم 2ز سوي روزنامه واشنگتن پست، در روز چهارشنبه انتشار گزارش ا -1
 سروصدايبيكانادا، به ساخت  وزيرنخستدر خصوص اقدام جاستين ترودو، 

ون دالر كانادا) ميلي 50ميليون دالر ( 38 هزينه كردبازداشتگاهي مرزي در استان كِبِك، با 
المللي بر ركز گسترده جامعه بينبا تم زمانهمنفر مهاجر،  500داري تا براي نگاه
   به شرح زير است: ين گزارشنكات مهم ا. متحدهاياالتهاي مرزي هبازداشتگا

رغم ، بهجويانپناهضرورت ناديده نگرفتن نحوه تعامل دولت ترودو با مهاجران و  الف)
 متحدهاالتياهاي مرزي بودن اخبار و تصاوير انتشار يافته از بازداشتگاه باردهشتناگوار و 

ز پديده ااستقبال او «شمار آمدن و گفتمان دولت اين كشور در اين رابطه، با توجه به به
اب وي براي پست داليل انتخ ترينمهميكي از   عنوانبه، »جوييپناهمهاجرت و 

  ه تعهدات خود؛ناكارآمدي او در عمل ب حالدرعينوزيري كانادا و نخست

                                                            
  هاي: بان حقوق بشر و شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكهاي ديدهگزارش .13

https://www.hrw.org/news/2019/07/22/us‐rapid‐deportation‐provides‐unchecked‐authority 
http://www.bbc.com/persian/world‐49080056 
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تا  25تالش براي افزايش  ازجملهليبرال ترودو در اين رابطه، اشاره به اقدامات دولت  ب)
، همچنين اقدامات كمرنگ دولت در زمينه جويانپناهدرصدي ميزان اخراج مهاجران و  35

تنها ارگان امنيت ملي كانادا كه از  - 14آژانس خدمات مرزي كاناداتحديد و كنترل قدرت 
سازماني خود را بدون ت دروننظارت نهادهاي غيرنظامي معاف بوده و تحقيقا

  دهد؛هاي عمومي انجام ميرسانياطالع
ه يالدي بماري اشاره به اقدام پليس شهر لندن در استان اُنتاريو، در ماه گذشته سال ج ج)

و  آژانس خدمات مرزي كانادامرد، با حكم بازداشت صادرشده از سوي  12دستگيري 
وس ماندن ن به مكزيك در مدت يك هفته و محبتن از آنان و استردادشا 4سرانجام اخراج 

فتني است گاستماع دادگاه:  جلسهرگزاري هاي مهاجرتي تا بمابقي اين افراد در بازداشتگاه
وكالي  رساني عمومي انجام پذيرفته و نگرانيكه تمامي اين اقدامات بدون هرگونه اطالع

  امور مهاجرت را رقم زده است؛
 جويانپناهويژه نحوه تعامل آن با مهاجران و اين نهاد امنيتي، بهاشاره به ديگر اقدامات  د)

هاي متعارف كشور، سوم از مهاجران بازداشتي در زنداننگاهداري يك ازجملهبازداشتي، 
ها: كشته شدن به مخاطره افكندن امنيت جاني آن روازايندر كنار هزاران زنداني مجرم و 

ضرب و شتم شديد، در زندان  براثرميالدي،  2010ل ساله، در سا 24يك مهاجر بازداشتي 
  در تورنتو؛ 15دان
بس ح ازجملههاي مهاجرتي كانادا، اشاره به شرايط غيرانساني حاكم بر بازداشتگاه ه)

رسيدگي  ها به ارتكاب به جرم، تا زمان، بدون متهم شدن آنجويانپناهنامحدود مهاجران و 
ه مدت ين كشور، حبس بسياري از مهاجران بامهاجرتي  ساالرشان در نظام ديوانبه پرونده

هاي متوالي، همچنين براي روزها و هفته جوپناهساعت در روز، حبس كوكان  21تا  18
و  هدگلولضبه باتوم و جليقه  آژانس خدمات مرزي كانادااقدام دولت به تجهيز مأموران 

  هاي امنيتي؛نگهبانان زندان مورداستفادهديگر تجهيزات 

                                                            
١٤. Canada Border Services Agency (CBSA) 
١٥. Don Jail 
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، از آژانس خدمات مرزي كانادات نفر، تحت بازداش 15كم اشاره به كشته شدن دست و)
 سوي افكار عمومي قرار گرفتن دولت، از فشارتحت، روازاينو  تاكنونميالدي  2000سال 

و  ودكان دربندكاهش تعداد ك منظوربهجهت ساخت مراكز بازداشتي ويژه براي مهاجران، 
ر زمينه حزب ليبرال در جامه عمل پوشاندن به تعهد خود د، عدم موفقيت حالدرعين

  تشديد نظارت بر عملكرد اين آژانس؛
ئه شده عليه شكايت ارا 1200اشاره به تحقيقات انجام شده از سوي اين نهاد در زمينه  ز)

ميالدي، شامل  2018تا  2016هاي ماهه، بين سال 18مأموران اين ارگان، در مدت زمان 
  به هنگام انجام وظيفه؛، سوء رفتارهاهاي جنسي و ديگر آزار و اذيت

هاي بازداشتي و مرزي اشاره به لزوم ايجاد تغيير و تحول فاحش در زمينه سياست ح)
  ؛16هاي اين ارگانآژانس خدمات مرزي كانادا و تحت نظارت قرار دادن اقدامات و فعاليت

  
، در 1398 تيرماه 27شنبه ر روز پنجانتشار گزارش از سوي پايگاه خبري گلوبال نيوز، د -2

الملل از كانادا جهت تعليق توافق خود با خصوص درخواست سازمان عفو بين
   :عبارتند از . محورهاي گزارش مذكورجويانپناهدر زمينه پذيرش  متحدهاياالت

ر نامه كشوتوافق«الملل بر لزوم اقدام دولت كانادا به تعليق تأكيد سازمان عفو بين الف)
يكا به آمر است پناهندگي. بر مبناي اين توافقنامه افرادي كه درخومتحدهاياالتبا » ثالث امن

ر پبايد در خواست پناهندگي در يكي از كشورهاي مسير مهاجرت خود را نيز مي، دارند
  ؛كنند
 ه به عدمالملل، با توجاشاره به ناكارآمد بودن اين سياست، از نگاه سازمان عفو بين ب)
دن ، همچنين احتمال مسترد شجويانپناههاي الزم حقوقي براي خورداري آن از ضمانتبر
  با خشونت و پيگردهاي قانوني؛ شدنشانمواجهها به كشورهاي پرمخاطره و آن

                                                            
  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:  .16

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/07/24/canada‐needs‐take‐hard‐look‐its‐
own‐migrant‐detention‐system/ 
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اجران ار گرفتن مه، در خصوص قرجويانپناهاشاره به ابراز نگراني نهادهاي حمايت از  ج)
شكيل ناپذير بودن تات دانلد ترامپ مبني بر، امكاندر معرض خطر اخراج، پس از اظهار

رائه ها، ابتدا به اآن در مرزهاي جنوبي آمريكا، در صورت عدم اقدام جويانپناهپرونده براي 
، تا رسيدن به خاك محل گذارشان يدرخواست پناهندگي به يكي از كشورها

  ؛متحدهاياالت
، با متحدهاياالتمتقاضي پناهندگي در  اشاره به خطر رد صالحيت بسياري از مهاجران د)

  ؛١٧ها از كشورهاي آمريكاي مركزي و مكزيكتوجه به عبور آن
  
 هتيرما 25شنبه در روز سه -چاپ كانادا  –انتشار گزارش از سوي نشريه ايران جوان  -3

قيم فاقد حق خارجيان مو  يرقانونيغ جويانپناهاخراج ، در خصوص افزايش ميزان 1398
  باشد: . محورهاي گزارش به شرح زير ميدر كانادااقامت 

؛ غيرقانوني جويانپناه، به تسريع روند اخراج آژانس خدمات مرزي كانادااقدام  الف)
كه به  - شان مردود اعالم شده و اتباع مقيم كانادا از كشورهاي ديگر افرادي كه پرونده

  ؛انددادهكشور را از دست اين داليل مختلف حق اقامت در 
هاي سال هزار نفر در 19ها و رسيدن آن از اشاره به كاهش روند كلي ميزان اين اخراج ب)

روند  حالدرعينميالدي و  2013و  2012هاي هزار نفر در سال 8گذشته، به حدود 
نفر، با توجه به اقدام  9584و رسيدن آن به  2019و  2018هاي صعودي آن در سال

آژانس  در اختيار يميليون دالر 7,5ه قرار دادن بودجه ب وزارت امنيت عمومي كانادا
  هاي خود در اين زمينه؛اين كشور، جهت عملي نمودن سياستخدمات مرزي 

و انباشته  مرز زميني به كشورطريق غيرقانوني از  جويانپناهاشاره به اوج گرفتن ورود  ج)
به  2017 سال ژانويه ازدر اداره مهاجرت: گفتني است كه  جوييپناههاي شدن پرونده

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: وزيگلوبال ن يخبر گاهيگزارش پا .17

https://globalnews.ca/news/5655380/amnesty‐international‐safe‐third‐canada/ 
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غيررسمي مرز زميني كانادا و آمريكا به كشور وارد هاي گذرگاههزار نفر از  45، سواين
  اند؛كانادا وارد آوردهمهاجرتي نظام شده و فشار مضاعفي را بر 

 اسخ مثبتپبراي دريافت  جويانپناهمدت زمان انتظار  برافزايشاشاره به تأثير اين روند  د)
  سال و 2كم رسيدن آن به دستيا منفي و 

 1,18مبلغ  ،سال آينده 5طي  ،هادولت فدرال براي رفع اين نگرانيگفتني است كه  ه)
ي مين امنيت مرزهاأتا ضمن ت ،دهددر اختيار آژانس امنيت مرزي قرار مي ،ميليارد دالر

  ؛18نيز تسريع يابدهاي پناهندگي ، روند رسيدگي به درخواستكشور
  
، در 1398 هتيرما 10زارش از سوي شبكه خبري يورو نيوز، در روز دوشنبه انتشار گ -4

 ، جهتهاي كارگري كاناداو اتحاديه هااتيد دانشگاهدرخواست گروهي از اسخصوص 
  . مبني بر:توقف فروش سالح به عربستان

عاالن هاي كارگري و فدانشگاه، نمايندگان اتحاديه اتيدگروهي متشكل از اساقدام  الف)
 اين» انارگركنگره ك«، مبني بر درخواست از اي سرگشادهانتشار نامه هب ،قوق بشر كاناداح

كارگيري تالش و نفوذ خود در راستاي جهت به -ميليون كارگر  3متشكل از  – كشور
  ؛فروش تسليحات به عربستان سعوديمقابله با 

ين استجرورت اقدام اشاره به اظهارات مخالفان فروش سالح به عربستان، مبني بر ض ب)
ه اض، با توجكانادا، به متوقف ساختن روند صادرات تسليحات به ري وزيرنخستترودو، 

ن در دن آبه عدم مداخله وي در امضاء قرارداد تسليحاتي با اين كشور و به تصويب رسي
به  يازده ميليارد دالر سالح گرممبتني بر صادرات دادي قرار  - وزير پيشين دوره نخست

 ؛ستان سعوديعرب

                                                            
  گزارش نشريه ايران جوان. قابل بازيابي در لينك:  .18

http://iranjavan.net/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4‐
%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC‐
%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86‐
%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C‐%D9%88‐
%D8%B1%D8%AF/ 
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 ه گرفتناديداشاره به پافشاري دولت كانادا در زمينه تداوم بخشيدن به اين روند و ن ج)
 انتخابات ، احتمال تغيير آن با توجه به نزديك شدن زمانحالدرعينافكار عمومي و 

  پارلماني در اين كشور در ماه اكتبر سال جاري ميالدي و
پس از ماجراي قتل جمال  آلمان، ازجملهي، گفتني است كه برخي از كشورهاي غرب د)

از فروش سالح به اين كشور سعودي، اعالم كردند كه  منتقد نگارروزنامهخاشقجي، 
از زمان آغاز  ،بر اساس آمارهاي سازمان ملل متحد. همچنين، خودداري خواهند كرد
يرنظاميان ها را غبه يمن حدود ده هزار نفر كه اغلب آنعربستان حمالت نظامي ائتالف 

 19.20انددهند در اين كشور كشته و بيش از شصت هزار نفر نيز مجروح شدهتشكيل مي

  

  انگليس*

، در خصوص 1398 مردادماه 4انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز جمعه  -1
هاي تجاوز در انگليس به صدور احضاريه يا پروندهدرصد از  1,5منجر شدن تنها 

  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . متهم محكوميت
                                                            

  گزارش شبكه خبري يورو نيوز. قابل بازيابي در لينك:  .19
https://fa.euronews.com/2019/06/27/stop‐selling‐canadians‐arms‐to‐saudis 

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش .20
هاي مان، در خصوص درخواست ساز1398تير ماه  19در روز چهارشنبه  شبكه خبري العربيه،انتشار گزارش از سوي *

  از فرانسه براي توقف فروش تسليحات به عربستان و امارات متحده عربي، مبني برنهاد مردم
الملل در بان حقوق بشر، نمايندگي سازمان عفو بينسازمان حقوق بشري، از جمله ديده 19ارسال نامه سرگشاده از سوي  الف)

رخواست ده، مبني بر پارلمان و سياستمداران فرانسبراي يمن و...، به نمايندگان  المللي حقوق بشر، سالمفرانسه، فدراسيون بين
ت، گيري از نفوذ و قدرت سياسي خود در راستاي متوقف ساختن فروش و انتقال سالح به عربستان و اماراها، جهت بهرهاز آن

  المللي پاريس در قبال جنگ يمن؛بر اساس تعهدات بين
ها در قبال نقض جدي و الب ائتالف عربي و مسئول بودن آنهاي اين دو كشور در يمن در قافروزياشاره به جنگ ب)

  يرنظامي اين كشور؛المللي عليه شهروندان غسيستماتيك قانون بشردوستانه بين
ز جمله اهاي اروپايي، در برابر فشارهاي دولت –سومين صادركننده بزرگ تسليحات در جهان  –اشاره به مقاومت فرانسه  ج)

كننده شاركتمشورهاي دانمارك و نهادهاي حقوق بشري، در راستاي پايان دادن به فروش تسليحات به كآلمان، فنالند، نروژ و 
  هاي صادراتي نظامي خود، حتي پس از به قتل رسيدن جمال خاشقجي ودر جنگ يمن و تجديدنظر در زمينه سياست

نون كحانه، تا قشات مسلاي رويدادي و مكاني مناهاين در حالي است كه، مطابق با آمار انتشار يافته از سوي پروژه داده د)
  اند.دهشتن از مردم يمن در اين جنگ كشته  91600كم دست
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به پليس،  مورد تجاوز گزارش داده شده 65به سرانجام رسيدن تنها يك مورد از هر  الف)
تا  2018برخي در ساختار احضار فرد متجاوز و برخي ديگر محكوميت فرد متهم، از سال 

  ميالدي؛ 2019
 نتيجه بهدي، با توجه ميال 2016و  2015هاي اشاره به متفاوت بودن اين آمار در سال ب)

  ها؛ پرونده تجاوز در اين سال 7رسيدن يك پرونده از هر 
ا و هاي تعرض جنسي در بريتانيميزان مختومه شدن پرونده توجهقابلاشاره به كاهش  ج)

هزار و  35تنها،  2016تا  2015سال  : ازشدهثبتهاي تعداد گزارشدر عوض افزايش آمار 
هزار و  57ه بميالدي،  2019تا  2018سال  از رقماما اين  به ثبت رسيده، همورد پروند 847
  ؛مورد افزايش يافته است 882

ات يرح شكابراي ارائه گزارش و ط تجاوزاشاره به افزايش ميزان جسارت زنان قرباني  د)
و  ارآمدي، به دليل ناكحقوقشانها از دستيابي به ، تأكيد بر بازماندن آنحالدرعينخود و 

  هاي نظام قضايي و پليسي بريتانيا؛ توجهيبي
 افتن ازگاهي ياز پيگيري پرونده خود پس از آبيشتر قربانيان تجاوز اشاره به خودداري  ه)

 زمان انتظار طوالني ازجمله، ايتهاي نخست طرح شكدر همان گام هاي مسيردشواري
 اتحقيقبه لزوم انجام ت ، با توجهپرونده در وزارت دادگستري جهت به جريان افتادن

  بر در اين زمينه؛گسترده و زمان
بريتانيا، اظهارات وزير دادگستري دولت سايه و همچنين وزير دادگستري دولت اشاره به  و)

، به روازاينساختار پليس و  سازوكارهايمبني بر وجود معضالت متعدد در نظام دادرسي و 
  ؛21ماه يا بيشتر 7متوسط  طوربهمدت طول انجاميدن بررسي هر پرونده تجاوز، به 

  
، در خصوص 1398 مردادماه 4انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز جمعه  -2

، واقع در شهر گالسكوي اسكاتلند، به آغاز 22اقدام نهاد خصوصي تأمين مسكن ِسركو

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .21

 https://www.theguardian.com/law/2019/jul/26/rape‐cases‐charge‐summons‐prosecutions‐
victims‐england‐wales 
٢٢ Serco 
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رغم به به خانماني وبا رو به وخامت نهادن بحران بي زمانهم، جويانپناهروند اخراج 
. نكات مهم اين گزارش به شرح هاي متعددچالش كشيده شدن اين اقدام از سوي دادگاه

  زير است: 

 ر يافتنس از تغييپايراني و عراقي با شوراي پناهندگان اسكاتلند،  جويپناهتماس دو  الف)
ست كه تقاضاي اتوسط آژانس مسكن سركو: گفتني  اموالشانو تخليه  قفل محل سكونت

ه جديد، ب ها در تالش براي ارائه درخواستناهندگي اين افراد مورد قبول واقع نشده و آنپ
  كمك وكالي خود هستند؛

 ابتدار دكن گالسكو، و نهادهاي خيريه تأمين مس جويانپناهاشاره به اقدام ائتالفي از  ب)
ه بمان ماه جاري ميالدي، به درخواست از ِسركو جهت متوقف ساختن روند تخليه، تا ز

ن ر غيرانساني بود، ضمن تأكيد بجويانپناههاي سرانجام رسيدن وضعيت حقوقي پرونده
  خانماني در اين شهر؛و منجر شدن اين اقدام به بحران بي جوپناهاخراج صدها 

ركو به سالي اشاره به ابراز نگراني شوراي پناهندگان اسكاتلند، در خصوص اقدام احتم ج)
يك از دو كه هيچينابا توجه به  –پذير تنها و آسيب جويانپناهمورد هدف قرار دادن 

ين قوق خود در احنبوده و از  جوييپناهياد شده در تماس با نهادهاي خدمات  جويپناه
 اجشاناخرامكان كسب حكم دادگاه جهت ممانعت به عمل آوردن از روند  ازجملهزمينه، 

  از محل سكونت خود، آگاهي نداشتند؛
اوت  يان ماهر پاه به پايان يافتن قرارداد اين آژانس تأمين مسكن با وزارت كشور، داشار د)

، پس از رد جوپناه 300سال جاري ميالدي و اقدام آن به اعالم ازسرگيري برنامه اخراج 
هاي دن آن، پس از اعتراضشو متعهد  شان توسط دولت بريتانيادرخواست پناهندگي

يشاپيش نفر، در جريان نهادن پ 30بشري، به تنها اخراج شديد نهادهاي مدني و حقوق 
ها جهت اتخاذ راهكارهاي ديگر و روزه به آن 21كم ، دادن فرصت دستجويانپناه
  خانمان نشدن كودكان؛بي
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، جويانپناههاي مدافع حقوق غيرقانوني بودن اين اقدام از نگاه گروه احتمالبهاشاره  ه)
  ؛جويانپناهوص پيامدهاي روحي و رواني اين اقدام براي همچنين ابراز نگراني در خص

، وزير كشور 23اشاره به اقدام دولت اسكاتلند به نگارش نامه خطاب به پريتي پاتل و)
درخواست از وي جهت مداخله در اين زمينه و حصول اطمينان از  باهدفجديد بريتانيا، 

  ؛شانجوييهپنااز اتمام فرآيند پس  جويانپناه نيفتادنبه فالكت 
كه  جويانيپناهاين در حالي است كه به گفته يكي از سخنگويان وزارت كشور،  ز)

گيرد، حق ماندن در خاك اين كشور را مورد موافقت دولت بريتانيا قرار نمي درخواستشان
 جويانپناهندارند. اما وزارت كشور با همكاري نهادهاي خيريه اقدام به تعامل با اين دسته 

مندي از خدمات حمايتي و هاي الزم در زمينه بهرهها و دستورالعملتا توصيهنموده 
  ؛24ها را در اختيارشان بگذاردبازگشت داوطلبانه آن

  
، در 1398 مردادماه 3شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -3

ها، ر تمامي عرصهخصوص لزوم پايبندي دولت جديد بريتانيا به موازين حقوق بشر د
موارد مهم . هاي رفاهي، روابط تجاري و فروش تسليحاتبرگزيت، سياست ازجمله
  :     به شرح زير استگزارش 

وزير بان حقوق بشر به بوريس جانسون، نخستارسال نامه سرگشاده از سوي ديده الف)
ر ر كادستوجديد بريتانيا، مبني بر ضرورت حصول اطمينان دولت جديد از تمركز الزم 

هاي حقوق بشري در پاسخ به خود بر مباني حقوق بشري و ناديده نگرفتن ارزش
  هاي عميق سياسي و اقتصادي و موارد مربوط به قانون اساسي كشور؛چالش

آميز بودن شرايط اولويت موضوعي، با توجه به ميزان مخاطره 5شناسايي و برشمردن  ب)
  :املها براي حقوق بشر، شكنوني اين حوزه

                                                            
٢٣. Priti Patel 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: .24
 https://www.theguardian.com/uk‐news/2019/jul/26/�������-�sylum‐seeker‐evictions‐

serco‐homelessness‐crisis 
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ز اب ورزيدن ااز طريق اجتن ويژهبهضرورت حمايت از حقوق بشر در ساختار برگزيت،  -
م حصول لزو مخاطرات ناشي از خروج   از اتحاديه اروپا بدون دستيابي به توافق، همچنين

ين اشور از كروج اطمينان از پايبندي بريتانيا به حقوق منتج از قوانين اروپا، حتي پس از خ
  نهاد؛

يش با توجه به افزا ويژهبهضرورت حصول اطمينان از فراهم آمدن مواد غذايي كافي،  -
يه خود، نهاد، جهت تأمين مايحتاج اولتعداد شهروندان وابسته به نهادهاي خيريه و مردم

دمات خائه از طريق پرداختن به پيامدهاي منفي تغييرات ايجاد شده در زمينه ار ازجمله
  ها؛به كودكان و خانواده رفاهي و اجتماعي دولت

ها ايتضرورت حمايت از زنان و دختران در قبال خشونت، به كمك فراهم آوردن حم -
هاي خانگي و تداوم بخشيدن به نقش هاي حقوقي براي قربانيان خشونتو ضمانت

  اقشات؛هاي جنسي در منالمللي بريتانيا در مقابله با خشونتبين
 ازجملههاي خارجي و تجاري بريتانيا، قوق بشر در سياستبخشيدن به ح ضرورت اولويت - 

ا شكارآدر نظر گرفتن مباني حقوق بشري در تمامي مبادالت تجاري جديد و جاري و حمايت 
  آميز؛هاي مسالمتنگاران زنداني به دليل انجام فعاليتاز مدافعان حقوق بشر و روزنامه

ات به ان سعودي، با توجه به مستندضرورت متوقف ساختن صادرات تسليحات به عربست - 
  رهبري عربستان در خالل جنگ يمن؛ وسط ائتالف بهآمده از نقض مكرر حقوق بشر تدست

تأكيد بر لزوم رعايت و پايبندي به موازين حقوق بشري چه در بريتانياي پسابرگزيت  ج)
  ؛25و چه در ديگر كشورهاي جهان

  
، در 1398 مردادماه 3شنبه ر روز پنجانتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، د -4

توسط بوريس  ،پريتي پاتلخصوص ابراز نگراني فعاالن حقوق بشري در رابطه با انتخاب 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده .25

 https://www.hrw.org/news/2019/07/25/uk‐dont‐downgrade‐rights 
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و سوابق  ، با توجه به گرايشوزير كشور عنوانبه ،وزير جديد انگليسنخست، جانسون
  اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارت .گرايانه افراطي اوراست

در  الملليوزير توسعه بين عنوانبه، از مقام خود ياستعفا ر شدن خانم پاتل بهناگزي الف)
، وزرابرگزاري جلسات محرمانه و غيرقانوني با  دليل بهسال پيش)،  2سابق بريتانيا (دولت 

و  جويانپناهرژيم اسرائيل و حال تصدي او بر اموري، چون وضعيت  گرتجار و يك البي
  ؛هاي مبارزه با مواد مخدر و تروريسمو جنايت و سياست مهاجران، وضعيت جرم

ضد ميالدي به ارائه دو اليحه  2016و  2014هاي اشاره به اقدام وي در سال ب) 
به پارلمان، مبني بر دشوارتر ساختن اشتغال مهاجران در بريتانيا، همچنين حمايت  مهاجرتي

يتانيا: گفتني است كه خانم پاتل وزير سابق برهاي متخاصمانه ترزا مي، نخستاز سياست
به انگليس مهاجرت از اوگاندا ميالدي  1960دهه در اش خانواده هندي االصل بوده و

 نمايندگي استان اسكس در پارلمان را بر عهده داشته است؛ ازاينپيش؛ وي نداهكرد

ه به ها و نهادهاي حقوق بشري انگليس در اين زمينه، با توجابراز نگراني سازمان ج)
سوابق درازمدت پريتي پاتل، در رابطه با مخالفت با اصول اساسي حمايت از حقوق بشر، 

هاي وي گذاريضمن تأكيد بر ضرورت قرار گرفتن مباني حقوق بشري در مركز سياست
وزير سابق اين نخست» هاي متخاصمانهسياست«در وزارت كشور و معكوس نمودن روند 

اي اين وزارتخانه و تالش براي جبران صدمات وارد آمده به هكشور، عالوه بر رفع بحران
  پذير؛افراد آسيب

افراد داراي مليت غير انگليسي و اخراج اشاره به اقدامات وي در زمينه تمركز بر جرائم  د)
محور، همچنين حمايت سرسختانه از برگزيت، و نظام مهاجرتي مهارت ها از كشورآن

لي انگليس از فلسطين، از طريق نهادهاي سازمان ملل: عالوه بر مخالفت با حمايت ما
دستور بازبيني فرايند تأمين بودجه براي  ميالدي، 2016 سال در اكتبرگفتني است كه وي 

را  هاي انگليس به مردم فلسطينيك سوم كمك مسدود شدنكه  صادر كرد،اين منظور را 
  به همراه داشت؛
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م است و مجازات اعدا ءكشور طرفدار احيا وزير جديدگفتني است كه پريتي پاتل  ه)
  ؛26منفي بر خدمات عمومي، مسكن و مدارس دارند يثيرأكند كه تمهاجران را متهم مي

 

، 1398 ماهمرداد 2انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  -5
نكات  .ياييدر خصوص حمل گسترده چاقو يا سالح توسط هزاران تن از نوجوانان بريتان

  مهم اين گزارش به شرح زير است:

اله در س 14تن از نوجوانان پسر  500هزار و  17بيش از حمل چاقو يا سالح توسط  الف)
ر ديا، ، بر اساس گزارش رسمي منتشر شده از سوي وزارت كشور بريتانانگلستان و ولز

  يالدي؛م 2001و  2000هاي افراد متولد سالدر هاي جدي شاخص خشونتزمينه 
ر و خواهچهار  از برخوردار تك فرزندها يا نوجوانانِ مشاركت بيشتر  احتمالبهاشاره  ب)

و  رفتار، آزاربرادر يا بيشتر، در جرائم جدي، همچنين ارتكاب بيشتر كودكان مواجه با سوء
  جرائم؛ گونهايناذيت و تهديد، در دوران طفوليت خود به 

ها شتر آناستفاده بي احتمالبهسوم افراد مسلح، با توجه اشاره به كاربرد سالح عليه يك ج)
قدام در ا »قوميت«از مواد مخدر، در قياس با افراد غيرمسلح، همچنين عدم تأثير عامل 

  نوجوانان به استفاده و حمل سالح و
رفتارهاي  انجام پذيرفت،نفر  11024 كه با مشاركت در اين تحقيقگفتني است كه  د)

 3,47بر اساس اين گزارش  .مورد بررسي قرار گرفتبريتانيايي ساله  15 تا 13نوجوانان 
درصد  71,3كردند و يا از آن استفاده مي وآماري با خود سالح حمل  هاينمونهاز درصد 

  ؛27مرد بودندنيز ها آناز 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  26

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/25/priti‐patel‐record‐human‐rights‐
extreme‐concern 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 27
 http://www.bbc.com/persian/world‐49098834 
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، 1398 اهمردادمشنبه اول انتشار گزارش از سوي روزنامه ايونينگ استاندارد، در روز سه -6
هاي هاي پليس بريتانيا جهت دسترسي به تلفنخصوص غيرقانوني بودن درخواست در

   :. محورهاي گزارش مذكور عبارتند ازهمراه قربانيان تعرض جنسي

سازمان عفو  لهازجمهاي مدني، نهاد و گروه حقوق بشري و آزادي 10درخواست  الف)
ليس جهت ارآگاهان و مأموران پبرتي و مركز عدالت براي زنان، از كالملل، سازمان ليبين

م يان جرائهاي همراه قربانپايان دادن به اقدامات خود در راستاي دسترسي به محتواي تلفن
هاي كاربري در هاي الكترونيكي و حسابها، پيامها، عكسشامل پيامك –جنسي 
در شان هايها به متوقف كردن روند پيگيري پروندهو تهديد آن - هاي اجتماعي شبكه

  ؛ صورت عدم همكاري
   ازجملهاين سياست،  ياشاره به پيامدهاي اجرا ب)

كايات شگيري ممانعت به عمل آمدن از مراجعه قربانيان به مراجع قانوني و تالش براي پي - 
  شان به دروغگويي؛شدنخود، به دليل هراس از مورد قضاوت واقع شدن و يا متهم

 درنتيجهها و ها و حريم شخصي آنحمايت از داده نقض شدن حقوق قربانيان در زمينه -
  غيرقانوني بودن اين اقدام؛

  ايجاد تأخير در مراحل مختلف تحقيق و بازجويي؛ -
  دالت وع ياجراناگزير شدن قربانيان به انتخاب ميان دو گزينه حفظ حريم شخصي و  -

هاي مدني و ، به پيشنهادات نهاد28اشاره به متعهد شدن شوراي ملي رؤساي پليس ج)
كسب رضايت شاكيان در مورد  ازجملههاي تحقيقات انجام شده در اين زمينه، يافته

هاي مربوط به ها، عمدتاً بخشهاي شخصي آناي از محتواي دادهدسترسي به بخشي ويژه
 ؛29پرونده مزبور

                                                            
٢٨. The National Police Chiefs' Council (NPCC) 

  گزارش روزنامه ايونينگ استاندارد. قابل بازيابي در لينك:  .29
https://www.standard.co.uk/news/crime/police‐demands‐for‐access‐to‐rape‐victims‐
phones‐unlawful‐say‐campaign‐groups‐a4196571.html 
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 وز دوشنبهانيتور، در رتحليلي ميدل ايست م –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -7
ربستان ، در خصوص تداوم يافتن فروش تسليحات از سوي بريتانيا به ع1398 تيرماه 31

 اي مهم گزارش به شرح. محورهنگار منتقد سعوديپس از مرگ جمال خاشقجي، روزنامه
  باشد: زير مي

دالر)،  ونميلي 810ميليون پوند ( 648صدور مجوز از سوي دولت بريتانيا، به ارزش  الف)
كتبر ا - ماه پس از قتل جمال خاشقجي  6جهت صادرات تسليحات به عربستان سعودي، طي 

اللحن اين جنايت رغم اقدام انگليس به محكوم كردن شديدبه - ميالدي  2019تا مارس  2018
  ؛بارشتدهو مستندات سازمان ملل، مبني بر نقش مستقيم وليعهد عربستان در اين رويداد 

دالر) از  ميليون 686ميليون پوند ( 551به مشتمل بودن اين مجوزها بر فروش  اشاره ب)
مواد و تجهيزات ها، اژدرها و ها، راكتها، موشكبمب ازجمله، ML4هاي دسته سالح
ناوهاي  لهازجم، ML10 هاي دستهسالحاز ميليون پوند  9,2همچنين فروش  ،منفجره
  ؛يروي درياييناستفاده و تجهيز ويژه  منظورهب ،شده يا تغييريافته براي ارتشطراحي

ن عربستا ت بهاشاره به تشديد انتقادات از عملكرد دولت بريتانيا در زمينه فروش تسليحا ج)
 –ميان ها در جنگ يمن و كشتار غيرنظاكاربرد برخي از اين سالح احتمالبهسعودي، با توجه 

  ؛اده از تسليحات ساخت انگليسمتهم شدن رياض به ارتكاب به جرائم جنگي با استف
ني نيا، مبريتاخاطرنشان كردن دستور دادگاه تجديدنظر در ماه گذشته ميالدي، به دولت ب د)

كم مجوز صادرات تسليحات به عربستان، دست هرگونهبر ضرورت متوقف ساختن صدور 
 در حوادث الملليهاي الزم در مورد امكان نقض قانون بشردوستانه بينبدون انجام ارزيابي

  به وقوع پيوسته در يمن؛
 - » 31يمقابله با تجارت تسليحاتكمپين «، سخنگوي 30اندرو اسميتاشاره به اظهارات  ه)

مبني بر نقش ويرانگر  -كه عليه دولت انگليس به اقامه دعوا در اين زمينه پرداخت 
تأكيد  هاي ساخت اين كشور در بمباران يمن و كشتار غيرنظاميان اين كشور، ضمنسالح

                                                            
٣٠. Andrew Smith 
٣١. Campaign Against Arms Trade 
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هاي فروشنده هاي دولتبدون حمايت و پشتيباني باردهشتبر ناممكن بودن اين اقدامات 
  ؛32تسليحات، همچون بريتانيا

رغم حكم دادگاه تجديدنظر، مبني بر غيرقانوني بودن فروش گفتني است كه به و)
ين تسليحات از سوي انگليس به عربستان سعودي، دولت بريتانيا از هيأت نمايندگي ا

بزرگترين رويداد  –المللي تجهيزات دفاعي و امنيتي كشور براي بازديد از نمايشگاه بين
شود، دعوت به عمل كه در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي برگزار مي –تسليحاتي جهان 

  34؛33آورده است
  
 27شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز پنج - انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري -8

، در خصوص ممانعت دولت بريتانيا از روند انجام تحقيقات قضايي، در زمينه 1398 هتيرما

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  .32

 https://www.middleeastmonitor.com/20190722‐uk‐sold‐810�-�n‐arms‐to‐saudi‐after‐

khashoggis‐murder/ 
  :تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك –گزارش پايگاه خبري  .33

 https://www.middleeastmonitor.com/20190722‐uk‐invites‐saudi‐to‐attend‐worlds‐largest‐
arms‐fare‐in‐london/ 

  ين:هاي پيشسوابق در گزارش .34
، در 1398 هتير ما 17، در روز دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور –پايگاه خبري و  روزنامه گاردينانتشار گزارش از سوي *

ن به جا خصوص متهم شدن دولت بريتانيا از سوي جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر، به ارجح شمردن صادرات تسليحات
 ه عربستانبود عليه فروش سالح خرأي نظر كردن از نه انگليس از دادگاه براي صرفغيرنظاميان، پس از درخواست وزاري كابي

  ، مبني برسعودي
اين  هغيب دادگانيا به تر، در زمينه اقدام دولت بريتا»يمقابله با تجارت تسليحاتكمپين «، سخنگوي اندرو اسميتاظهارات  الف)

ش ممنوعيت فروماه ژوئن سال جاري ميالدي، مبني بر خود در  تشكيل جلسه تجديدنظر در خصوص رأيكشور جهت 
  ؛تا پايان روند تجديد نظر ء اين رأيو توقف اجرا عربستانتسليحات به 

ايان پ، مبني بر تضمين الملليارت بينوزير تج، هاي ليام فاكساقدام وزراي دولت بريتانيا با وعدهاشاره به متناقض بودن  ب)
  ه است؛مجوز صادرات در دست بررسي بود 57در آن زمان، : يافتن صادرات تسليحات به رياض

ن، آو در پي  ربستانعاشاره به منجر شدن هر گونه تعليق در روند دادرسي، به فروش غيرقانوني تسليحات نظامي بيشتر به  ج)
تا  ديميال 2015است كه از آغاز جنگ يمن در سال  نيگفت تر در يمن و براي شهروندان اين كشور:وقوع جنايات گسترده

 و تسليحات به رياض فروخته است پوندميليارد  4,7حدود  لندن، كنون
نسون ريس جادرخواست جرمي كوربين و رهبران چهار حزب ديگر انگليس از جرمي هانت، وزير امور خارجه سابق و بو د)

الح به سجوزهاي فروش اين كشور، جهت آغاز تحقيقات پارلماني يا عمومي در زمينه چگونگي صدور م وزيرنخست
هزار و  11وم از سعودي عامل كشته شدن حدود دو س به رهبريبمباران كوركورانه ائتالف عربستان: اين در حالي است كه، 

  يمن است.كشته غيرنظامي در  700
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 11در  متحدهاياالتنقش اين كشور در اعمال شكنجه عليه مظنونان حمله تروريستي به 
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . ميالدي 2001سپتامبر سال 

 نهاد، در قبال اقدام اخيرهاي مردمزمانواكنش خشمگينانه نمايندگان پارلمان و سا الف)
ر ددولت بريتانيا به جلوگيري از انجام تحقيقات قضايي در خصوص نقش اين كشور 

  ها؛سپتامبر و استرداد آن 11اعمال شكنجه عليه مظنونان حمالت تروريستي 
ن ر ايداشاره به وقوع اين تحول، يك سال پس از تحقيقات محدود پارلمان انگليس  ب)
ي ي و امنيتكابينه وقت و نهادهاي اطالعاتي وزراهاي آن، مبني بر تأييد نقش ابطه و يافتهر

 2001هاي هاي سالمورد از نقض جدي حقوق بشر، در فاصله 500اين كشور در بيش از 
  ازجملهميالدي،  2010تا 
جي، عاتي خارهاي الزم براي نهادهاي اطالاقدام مأموران اطالعاتي بريتانيا به تهيه پرسش -

هاي مزبور و ها از مورد شكنجه واقع شدن زندانيرغم آگاهي آنمورد، به 232كم در دست
  يا داشتن ظن و گمان در اين زمينه؛

رفتار رغم آگاهي از مورد سوءمورد، به 198اقدام به دريافت اطالعات از زندانيان در  -
  ها؛قرار گرفتن آن

) به ارائه پيشنهاد MI5 & MI6خلي و خارجي بريتانيا (هاي اطالعاتي دااقدام سازمان -
  عمليات استرداد مظنونان زنداني؛ 3تأمين مالي جهت انجام 

 50جام ريزي، اعالم موافقت و يا فراهم آوردن اطالعات الزم جهت اناقدام به برنامه -
  عمليات استرداد ديگر؛

گر بودن اِعمال مورد و نظاره 2در  نرفتار عليه زندانيااقدام به موافقت با ِاعمال سوء -
  مورد ديگر؛ 13رفتار در سوء

اقدام  مچنينوقت دولت بريتانيا به اتخاذ تصميمات نادرست در دو مورد، ه وزراياقدام  -
جك استراو، وزير خارجه وقت انگليس، به صدور مجوز جهت پرداخت بخش 

  ميالدي؛ 2004ال هاي دو عمليات استرداد در اكتبر ستوجهي از هزينهقابل
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وزير سابق بريتانيا، خطاب به ، معاون نخست35اشاره به اظهارات ديويد ليدينگتون ج)
نادرست اتخاذ  شدتبهنمايندگان پارلمان اين كشور، مبني بر اذعان به روند معيوب و 

، تأكيد وي بر عدم حالدرعينسپتامبر و  11هاي دولت، پس از حمالت اقدامات و سياست
ها و بهبود يافتن سياست«نجام تحقيقات قضايي در اين زمينه، با توجه به ضرورت ا

تر براي هاي سرسختانه، همچنين رونمايي از دستورالعمل»عملكرد كشور در اين زمينه
مأموران اطالعاتي جهت انجام بازجويي از زندانيان خارج از كشور و در معرض اِعمال 

  رفتار؛شكنجه و سوء
ر هاي جديد نيز، وزاري دولت از اختيار صدواست كه در دستورالعملاين در حالي  د)

رفتار منجر شود، سوءل شكنجه و تواند به ِاعمامجوز براي انجام اقداماتي كه مي
  برخوردارند؛

هاي گفتني است كه بسياري از مقامات و سياستمداران سابق و فعلي بريتانيا و سازمان ه)
 عنوانبهراز تأسف شديد در اين زمينه، از اقدام دولت نهاد، ضمن ابحقوق بشري مردم

هاي دوران دربردگان از شكنجهبهعهدشكني آن در برابر پارلمان، افكار عمومي و جان«
اند تا ياد كرده و متعهد شده» هاي اين كشورمبارزه با تروريسم، همچنين خيانت به ارزش

  .36دد اين پرونده را دنبال كنندهاي قانوني الزم براي به جريان انداختن مجراه
  

 فرانسه*

، در 1398 تيرماه 28انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -1
. هاي راست افراطي فرانسه در قبال هواداران فوتبال الجزايرطلبي گروهخصوص خشونت

  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: 

                                                            
٣٥. David Lidington 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: -گزارش پايگاه خبري .36
 https://www.middleeasteye.net/news/uk‐rules‐out‐judicial‐inquiry‐countrys‐involvement‐
torture‐post‐911 
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 هاي راست افراطي فرانسه در آستانه فينال جامايتسسياستمداران و وباقدام  الف)
هاي شهرهاي ر خياباند حاميان تيم الجزايربه مورد حمله قرار دادن  هاي آفريقا،ملت

 23 شنبهوز يكربا پيروزي تيم فوتبال الجزاير بر نيجريه در مختلف فرانسه: گفتني است كه 
در شهرهاي  يان تيم فوتبال الجزايرحام )روز ملي فرانسهو ژوئيه  14 (مصادف با تيرماه

 ؛پرداختندجشن و پايكوبي تا پاسي از شب به مختلف فرانسه به خيابان آمدند و 
ب حز نزديك به ،راست افراطي اشاره به درخواست خشمگينانه يك پايگاه اينترنتي ب)

 در رايالجز حاميان تيم فوتبال، از نيروهاي پليس فرانسه جهت شليك كردن به مارين لوپن
 ، به»زايرزنده باد الج«ها به سر دادن شعار پس از اقدام آن ويژهبهاين كشور،  هايخيابان

  رانسه؛با روز ملي ف زمانهمدنبال پاره كردن پرچم فرانسه و برافراشتن پرچم الجزاير، 
ير و ن تيم فوتبال الجزاتعدادي از حامياميان  وگريختهجستههاي اشاره بروز درگيري ج)
  در سراسر فرانسه؛نفر  282و دستگير شدن  پليسوهاي نير
 –از جوانان فرانسوي  ،سياستمدار راست افراطي، نيكوال دوپونتنياناشاره به درخواست  د)

سخنان اين سياستمدار راست افراطي بسياري از : 37الجزايري براي بازگشتن به كشور خود
كه از چهار نماينده زن كنگره آمريكا  انداخته استدانلد ترامپ  اظهاراتناظران را به ياد 

  39؛38ازگردندهستند خواسته بود به كشورشان ب پوسترنگينكه همگي 

                                                            
هاي فرانسوي تشكيل مي و الجزايري يهاي الجزايراي از فوتباليستمجموعهبازيكنان تيم فوتبال الجزاير را گفتني است كه  .37

ان آن نيز در تن از بازيكن 14لجزايري به شمار مي آيند و ا -بازيكنان اين تيم دو تابعيتي هستند و فرانسويتن از  7دهند. 
  .اندفرانسه متولد شده

  لينك: گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در  .38
https://fa.euronews.com/2019/07/19/france‐far‐right‐said‐to‐algerians‐supporters‐to‐back‐
home?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=france‐far‐right‐said‐to‐
algerians‐supporters‐to‐back ome&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxM WvmYjZhZjY1Zjk xMGQyN 
jdmZmU 2���0� WE zZTUifQ%3D%3D 

  هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش .39
روه گ، در خصوص فراخوانده شدن يك 1398تير ماه  20شنبه ، در روز پنجشبكه خبري يورونيوزانتشار گزارش از سوي *

  راست افراطي و ضدمهاجر فرانسوي به دادگاه، مبني بر
ر دادگاه به دليل اقدام د -» طلبويتهنسل « تحت عنوان - سه عضو گروه راست افراطي فرانسهلزوم حضور يافتن  الف)

عت به عمل با هدف ممان –كوهستاني ميان فرانسه و ايتاليا  مرز –لياتي در منطقه آلپ ميالدي، به آغاز عم 2018ها در سال آن
  بلند؛آوردن از ورود مهاجران به كشورشان، به كمك بالگرد، پهپاد و خودروهاي شاسي
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، در 1398 تيرماه 23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه  -2
موارد مهم . 40زردها در روز ملي فرانسهپليس با جليقه آميزونتدرگيري خشنخصوص 

  :    رح زير استبه شگزارش 

خيابان ت در به تظاهرا» زردهاجليقه«صدها تن از معترضان جنبش موسوم به اقدام  الف)
ديد خود و نشان دادن اعتراض ش مراسم روز ملي فرانسهبا برگزاري  زمانهم، ليزه پاريسشانزه

  جمهوري اين كشور، به هنگام حضور وي در اين رويداد ملي؛به امانوئل مكرون، رئيس
تفرق مورود پليس ضد شورش براي خشونت كشيده شدن اين راهپيمايي با  اشاره به  ب)

، استعفا مكرون«شعار ، امانوئل مكرون از ميان جمعيت عبور هنگامكه   – كردن معترضان
  ؛سر دادند را »ماكرون، گمشو«و » بده
عي جنبش اجتماليزه با شهروندان حاضر در خيابان شانزهاشاره به همراهي برخي از  ج)

 مبستگيبه نشانه ه ،هاي زردبا پوشيدن جليقه زرد و نيز هوا كردن بادكنك، »زردهاجليقه«
  ؛اعتراض خود به دولتو نشان دادن  با اين جنبش

  (به ادعايحدود دويست تن از شهروندان معترض در يك راهپيماييِاشاره به مشاركت  د)
خيابان ، در اطراف ژوئيه 14س از پايان مراسم پو حوالي ظهر يكشنبه » غيرقانوني«) پليس

                                                                                                                                                            
صب فنس، هاي كوهستاني، به كمك ن، به عنوان هدف عمليات اين گروه، توسط مسدود كردن راه»دفاع از اروپا«برشمردن  ب)

  همچنين فيلمبرداي از اين عمليات جهت انتشار آن بر روي پايگاه اينترنتي خود؛
و  –آن  درصد بودجه ساالنه 10معادل  -هزار يورويي عمليات ضدمهاجر اين گروه راست افراطي  30اشاره به هزينه  ج)

  ؛نفر باشند 3000حدود  كه تخمين زده مي شود -ها تأمين اين بودجه از سوي حاميان و اعضاء جنبش آن
هزار يورويي از طريق فضاي مجازي و پرداخت  200ميالدي، با دريافت كمك  2017اشاره به موفقيت اين گروه در سال  د)

آوري پول كارزار جمعاجاره يك كشتي جهت ممانعت به عمل آوردن از نجات پناهجويان در درياي مديترانه: گفتني است كه، 
راست افراطي آمريكا نيز در آن مشاركت هاي گروهالمللي يافت و ابعاد بين وي،گروه فرانساين از سوي  براي اجاره اين كشتي

  د؛كشته برجا گذاشت نيز به اين كارزار كمك مالي كرده بو 50كه  ،. همچنين عامل حمله به مسجد كرايس چرچ نيوزيلندندكرد
اين گروه در سال هاي اين گروه راست افراطي: گفتني است كه، يژگيبرشمردن مخالفت با اسالم، به عنوان يكي ديگر از و ه)

  و شان را با ساخت مسجد در فرانسه اعالم كننديك مسجد در غرب فرانسه را اشغال كردند تا مخالفتميالدي،  2012
وارتر ساختن ، جهت دش»بيت كوين«هاي خود با اشاره به درخواست كنوني اين گروه از حاميان خود جهت ارائه كمك ز)

  .آنهاي مالي به رهگيري كمك
، به 1789در جريان انقالب كبير فرانسه در سال  ،سالروز فتح زندان باستيل در پاريس همزمان با - ژوئيه 14 -تير  23روز  .40

  .شودعنوان روز ملي اين كشور شناخته مي
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ممانعت  جهت متفرق كردن معترضان و آورگاز اشكو استفاده نيروهاي پليس از  ليزهشانزه
  ها؛از مسدود شدن خيابان

، مبني بر آسيب ديدن صورت يكي از زنان معترض و به گزارش خبرگزاري فرانسهاشاره  ه)
هاي كنندگان در خياباناتشمار تظاهر ل افزايش تدريجي مجروح شدن چند تن ديگر، به دنبا

هاي اداره پليس، مبني بر بازداشت شدن بيش از ، همچنين اظهارات مقامليزهاطراف بلوار شانزه
  41.42بعدازظهر آن روز 2تا ساعت  –زردها عمدتاً جليقه –تن از معترضان  152

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: .41

 https://fa.euronews.com/2019/07/14/france‐emmanuel‐macron‐booed‐and‐whistled‐
during‐national‐day‐ceremony 

 هاي پيشين:تحول مرتبط در گزارش .42

حمله به  ، در خصوص اقدام پليس فرانسه به1398تير ماه  11شنبه ، در روز سهبان حقوق بشرديدهگزارش از سوي  انتشار*
  :آور، مبني برفعاالن تغييرات اقليمي با گاز اشك

بر روي پل  تير ماه، به برگزاري تظاهرات اعتراضي، 7، در روز جمعه »ام عليه انقراضقي«اجتماعي  - اقدام جنبش سياسي  الف)
اي و مواجه هتر در راستاي كاهش گازهاي گلخانپاريس، به منظور درخواست از دولت و مقامات فرانسه جهت انجام اقدامات سريع

  ور؛ درجه در اين كش 45سابقه درجه گرماي هوا به نيروهاي پليس، همزمان با رسيدن كم آميزها با پاسخ خشونتشدن آن
ز او هوايي،  آور عليه گروه كوچكي از فعاالن تغييرات آباشاره به اقدام پليس ضدشورش پاريس به استفاده از گاز اشك ب)

  آميز زده بودند؛لمتگروهي كه تنها به صورت نشسته دست به اعتراض مسا –فاصله بسيار نزديك 
وري هدف پليس فرانسه از زور، از جمله كاربرد غيرضربان حقوق بشر در زمينه موارد استفاده بياشاره به مستندات ديده ج)

آموزان در سال زردها و دانشو در جريان اعتراضات جليقه 2017آور عليه مهاجران و پناهجويان اردوگاه كَِله در سال گاز اشك
ممانعت به  هاي اروپايي به سركوب فعاالن تغييرات اقليمي، از جملهدي، ضمن خاطرنشان كردن اقدام ديگر دولتميال 2018

  عمل آوردن از مشاركت اين فعاالن در مذاكرات تغييرات آب و هوايي در لهستان، در سال گذشته؛
م رورت انجاضداشتن  دولت اين كشور به اولويتاشاره به تناقض واكنش سرسختانه پليس فرانسه به اين معترضان با اذعان  د)

ن از سوي تهديد جها اي در رابطه بااقدامات اضطراري در قبال تغييرات اقليمي، از جمله اقدام پارلمان فرانسه به صدور بيانيه
ه در ژاپن، ب 20جمهور فرانسه، در اجالس اخير سران جيتغييرات فزاينده آب و هوايي و يا اظهارات امانوئل مكرون، رئيس

  عنوان خط قرمز؛برشمردن اين معضل به
ر زمينه دكتبي  اشاره به درخواست كريستوف كاستانر، وزير كشور فرانسه، از مقامات پليس پاريس جهت دريافت گزارش ه)

د لكره عميندر زم اقدامات اين نيروها در قبال معترضان تغييرات اقليمي، همچنين اقدام داستان عمومي به آغاز تحقيقات
  مأموران پليس در اين رابطه؛

آب  ن تغييراتتر دولت در زمينه پيامدهاي اقدامات آن در قبال فعاالتأكيد اين نهاد حقوق بشري بر ضرورت تعمق گسترده ز)
شان، با توجه به هاي اين فعاالن، به جاي سركوب كردنو هوايي، همچنين ضرورت گوش سپردن مقامات فرانسه به دغدغه

  هاي جهاني.ر داشتن مدافعان محيط زيست در خطر مواجهه با تهديدقرا


