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متحده بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها و ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1398آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در مردادماه 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستاخبار آشكار به
صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يموردبررسي قرار گرفته است. محورها، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  

  متحده آمريكااياالت*

، در 1398مردادماه  31شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1
شهروندي به  ءلغو قانون اعطاجمهوري آمريكا، براي م دانلد ترامپ، رئيسخصوص عز

ني و يا والدين مهاجر غيرقانو غير آمريكايي، از والدين 2متحدهاياالت دليل تولد در خاك
  اند از:نكات محوري اين گزارش عبارت(فاقد اسناد و مدارك). 

 متحدهاياالتندن قانون كنوني خوا» تمسخرآميز«اظهارات دانلد ترامپ، مبني بر  الف)
، حتي در صورت عبور غيرقانوني والدين كودك از شهروندي به دليل تولد ءاعطا«مبتني بر 

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

Human Rights (OHCHR)بان حقوق بشر (ديده )؛Human Rights Watchشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronews ؛(
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين International) ؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس(Associated Press ؛ روزنامه گاردين(

)The Guardian( پايگاه خبري سازمان ملل )؛UN News نشريه كانورسيشن ()؛The Conversation ؛ شبكه خبري(
خبرگزاري  ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  )؛BBC.Comبي.بي.سي (

 Thomsonرويترز ( Reuters  Foundation) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeeraروزنامه استار ( )؛The  Star ؛(
شبكه  )؛The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –پايگاه خبري  )؛Agence France‐Presseخبرگزاري فرانسه (
  ).Independentروزنامه اينديپندنت ( )؛ وNewsweekوزويك ()، نشريه نيDeutsche Welleخبري دويچه وله (

 ءكه حق اعطااين كشور، قانون اساسي  14ميالدي، متمم  1868در سال اياالت متحده هاي داخلِي جنگپايان پس از  2
 ،عروف استنيز م »اصل خاك«. اين قانون كه به شناسد، تصويب شدرسميت ميشهروندي به دليل تولد در خاك آمريكا را به

گويند اكنون اين قانون مهاجران منتقدان مي .از جمله به سياهپوستان آمريكا اجازه داد تا به حقوق كامل شهروندي دست يابند
  .حده مهاجرت كرده و بالفاصله صاحب فرزند شوندكند كه به اياالت مترا تشويق مي
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بسياري از كارشناسان صدور چنين كه به اعتقاد  - » ها به خاك اين كشورمرز و ورود آن
  است؛ خالف قانون اساسي آمريكا ، چراكهفرماني غيرممكن است

 عنوانبه، متحدهاياالتادرست بودن دعاوي دانلد ترامپ در خصوص برشمردن اشاره به ن ب)
اين قانون ، متحدهاياالتدر حال حاضر عالوه بر برخوردار از اين قانون در جهان:  »تنها كشور«
عالوه بر اين كشورها، در شماري . 3شناخته شده است به رسميتكشور جهان  30بيش از  در

يتيم بودن كودك يا  ازجمله، تحت شرايط ويژه» روندي به دليل تولدحق اعطاي شه«ديگر نيز 
توان به شود. از جملة اين كشورها ميشناخته مي به رسميتتولد از والديني بدون تابعيت، 

 ؛گينه بيسائو، لوكزامبورگ، آذربايجان و چاد اشاره كرد
ر صورتي ممكن است د شهروندي معموالً ءدر اكثر كشورهاي جهان، اعطا ،وجودبااين ج)

. دنباشبرخوردار شهروندي آن كشور  از حق تركم يكي از والدين كودك، پيشكه دست
» اصل خاك«هاي اخير قانون تابعيت بر اساس مانند مالت و هند در سال ،برخي از كشورها

، كودكان »اصل خون«اند. بر اساس تغيير داده» اصل خون«را به تابعيت بر اساس 
  5؛4ندبرلدين خود را به ارث ميشهرونديِ وا

 

 30هاي خبري يورونيوز و بي.بي.سي، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه -2
متحده، ، در خصوص اعالم قوانين جديد مهاجرتي از سوي دولت اياالت1398مردادماه 

 در طول مدت بررسي ،هاي مهاجربازداشت نامحدود خانوادهازجمله صدور مجوز براي 

                                                            
ربادوس، بليز، بوليوي، برزيل، كانادا، شيلي، كاستاريكا، كوبا، دومينيكا، اين كشورها عبارتند از: آنتيگوا و باربودا، آرژانتين، با 3

اناما، پاراگوئه، اكستان، پوئه، پس، جامائيكا، لسوتو، مكزيك، نيكاراگأاكوادور، السالوادور، فيجي، گرنادا، گواتماال، گويان، هندور
  .زوئالون و گوئهو، اروزانيا، ترينيداد و توباگو، تووالها، تانپرو، سنت كيتس و نوويس، سنت لوسيا، سنت وينسنت و گرنادين

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 4
 https://fa.euronews.com/2019/08/22/trump‐ending‐birthright‐citizenship‐children‐of‐
noncitizens‐illegally‐immigrated?utm_s ource=news letter&utm _medium= fa&utm_ 
content=trump‐ending‐birthright‐citizenship‐children‐of‐noncitizens‐illegally‐immigrated&_ 
ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%3D 

ميالدي قانون خود را تغيير داده است. تا آن زمان كودكان متولد شده در اين كشور  1993فرانسه نيز از سال ي است كه، گفتن 5
 18يد تا سن نون بااما اك ،كردندطور خودكار از همان زمان تولد دريافت ميه از والدين غيرفرانسوي، تابعيت فرانسه را ب

  اين سن، متقاضي دريافت شهروندي فرانسه شوند سالگي منتظر بمانند و پس از رسيدن به
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مذكور به شرح  اتموارد مهم گزارش. 6ها از سوي قاضي پروندهدرخواست پناهندگي آن
   :زير است

سير تفا اظهارات منتقدان قانون جاري آمريكا در اين زمينه، مبني بر منجر شدن الف)
مراه هها به و اقدام آن افزايش سن مهاجران غيرقانونيصورت گرفته از معاهده مزبور به 

ه خاك بانه خود، همچنين، استفاده از تسهيالت اين معاهده جهت ورود آزاد كردن فرزندان
  ؛در طول مدت بررسي درخواست پناهندگي متحدهاياالت

اين  ه دراشاره به دفاع مقامات وزارت امنيت داخلي آمريكا از اصالحات صورت گرفت ب)
، متحدهتياالابه خاك  قانون، با توجه به ممانعت به عمل آمدن از ورود مهاجران غيرقانوني

قاضي هاي متخانواده، همچنين نگاه داشته شدن به همراه داشتن كودكان خودتنها به دليل 
  ؛شانوندهبررسي پرمدت زمان چند ماهه در هاي مرزي در بازداشتگاهپناهندگي 

ه زمين در جويانپناهاشاره به ابراز نگراني نهادهاي مدني و حمايت از حقوق مهاجران و  ج)
 طوربه قانون جديد: گفتني است كه كودكان مهاجرنامحدود تبعات جسمي و عاطفي بازداشت 

ارند كه نهادهاي حامي مهاجران اميدو ، اماروز اجرايي شود 60معمول بايد پس از گذشت 
  ؛ هنگام آن شودودز ياين قانون، مانع از اجرا هاي متعدد حقوقي متوجهچالش

ي قانون ديگري در اين راستا، اجرارامپ در روزهاي اخير بر اشاره به تأكيد دانلد ت د)
ها و مند از كمك، براي مهاجران بهرهقانون ممنوعيت صدور مجوز اقامت دائمتحت عنوان 

 هاي نقديكمك مندي ازبهره ازجملهخدمات دولتي، در مدت زمان حضورشان در آمريكا، 
  ؛7درماني مسكن و خدمات رايگان بيمههزينه غذايي، كمك و

                                                            
شود كه مدت زمان بازداشت كودكان مي 1997قوانين جديد مهاجرتي دولت آمريكا جايگزين معاهده سال گفتني است كه  6

جر هاي مهاهروز خانواد 20بازداشت بيش از  ،ه بود و مطابق تفسير رايج از آنهاي آمريكا را محدود كردمهاجر توسط مقام
  .ممنوع بود

  هاي: هاي خبري يورونيوز و بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكگزارش شبكه 7
https://fa.euronews.com/2019/08/21/child‐migrants‐held‐detention‐under‐new‐trump‐
administration‐rule 
http://www.bbc.com/persian/world‐49324239 
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ر د، 1398مردادماه  28بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -3
يه متحده به تغذخصوص لزوم پايان يافتن اقدام اداره مهاجرت و امور گمركي اياالت

   اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. اجباري مهاجران زنداني در حال اعتصاب

ل هر اشاجران زنداني در حال اعتصاب غذا، از دادگاه فدرال درخواست وكالي مه الف)
 اجباري غذيهتپاسو، در ايالت تگزاس، به لغو دستور خود در زمينه قانوني به شمار آوردن 

  ؛از طريق لوله و از راه بيني) ويژهبهغذا،  زور خوراندنزندانيان (به 
غيرانساني  رفتار ظالمانه، عنوانهباشاره به دردناك بودن اين شيوه و به شمار آمدن آن  ب)

اي دست گيري و اراده الزم بربا توجه به اينكه اين افراد از قدرت تصميم –و تحقيرآميز 
  اند؛زدن به اعتصاب غذا، همچنين آگاهي از مخاطرات آن، برخوردار بوده

كم دستي جباراشاره به اقدام مقامات اداره مهاجرت و امور گمركي آمريكا، به تغذيه ا ج)
ام يق انجه تحقبتن از مهاجران زنداني، در ماه ژانويه سال جاري ميالدي، همچنين، اشاره  6

 30ك به ، در همين ماه، مبني بر وادار شدن نزديخبرگزاري اسوشيتدپرسگرفته از سوي 
زيدن ت وركشور هند و كوبا، به غذا خوردن اجباري، پس از مبادر مهاجر، عمدتًا از دو

عرض مها به اعتصاب غذا در اعتراض به وضعيت ناگوار بازداشتگاه و قرار داشتن در آن
  ارعاب و تهديد از سوي مأموران؛

اشاره به آمار اداره مهاجرت و امور گمركي آمريكا، در زمان تهيه گزارش فوق، مبني بر  د)
تن ديگر در ساير اياالت آمريكا،  4هاي ال پاسو و مرد مهاجر در بازداشتگاه 11ن دست زد

  ؛8به اعتصاب
بيش از  ، نيزمردادماه 16، در روز چهارشنبه نشريه نيوزويكه) گفتني است كه به گزارش 

با  ،پس از دست زدن به اعتصاب، يزيانائتحت بازداشت در ايالت لو جويپناه 100
كه به مدت بيش  جوپناه 115بالغ بر بر اساس اين گزارش  .خشونت مأموران مواجه شدند

 موردحملهاسپري فلفل و گلوله پالستيكي  وسيلهبه ،روز دست به اعتصاب زده بودند 5از 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 8

https://www.hrw.org/news/2019/08/19/us‐cease‐force‐feeding‐migrant‐hunger‐strikers 
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و از تماس با  هاي انفرادي منتقلهمچنين اين افراد به سلول .ران قرار گرفتندمأمو
  ؛محروم شدندنيز شان ها و وكاليخانواده

  
شنبه وز چهارصدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در ر -4

يوسته در قوع پهاي مرگبار به وتيراندازي ، در خصوص مجموعه1398مردادماه  16
هاي نژادپرستانه از هاي اخير، ضمن تأكيد بر لزوم پايان يافتن گفتمانمتحده در هفتهاياالت

رت عبا هبيانينكات مهم اين . سوي مسئوالن اين كشور، جهت كسب آراء و يا قدرت بيشتر
  است از: 

، در زمينه ضرورت اقدام دولت 9اظهارات كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل الف)
درنگ و قاطع در راستاي نشان دادن تعهد و متحده به اتخاذ تدابير و اقدامات بياالتاي

پايبندي خود به موازين حقوق بشر، ازجمله حق برخورداري از حمايت برابر در قبال 
  ؛10هاي مرگبار به وقوع پيوسته در دو اياالت تگزاس و اهايوقانون، پس از تيراندازي

مستقيم  شناختن تأثير تيبه رسممتحده دولت اياالتتأكيد بر ضرورت اقدام  ب)
انديشي و عدم تحمل بر ارتقاء ميزان خشونت پراكني، هراسي، جزمنژادپرستي، بيگانه

افكنانه هاي تفرقهثباتي در جوامع اقليت نژادي و مذهبي و نقش گفتمانافكني و بيهراس
  مي؛هاي نژادي، مذهبي و قودر به حاشيه راندن اقليت

گرايانه سفيدپوستان، هاي افراطهاي گروهي و ايدئولوژياندازياشاره به ارتباط ميان تير )ج
  گرا؛طلبان مليرتريبهاي اجتماعي ها در شبكهگونه خشونتهمچنين ترغيب اين

                                                            
هراسي و ديگر موارد عدم كارگروه جمعيت آفريقايي تبارها و گزارشگر ويژه اشكال معاصر نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه 9

  تحمل.
كشته بر جاي  29 كم دست ،در آمريكاهاي گذشته پي در پي، در هفتهدو تيراندازي دسته جمعي در دو روز  گفتني است كه، 10

 ايالت ردر ال پاسو شهدر ابتدا  انجام پذيرفت،گرايان حامي برتري سفيدپوستان افراطكه از سوي گذاشت. اين دو تيراندازي 
نفر  9 ه شدن، موجب كشتاز آن در شهر ديتون در ايالت اوهايو زخمي بر جاي گذاشت و پس 12كشته و بيش از  20تگزاس 

و يا الت كاليفرندر ايدر شهر گيلروي ديگري، حمله مسلحانه پيش از وقوع اين حمالت، يك هفته اين در حالي است كه  .شد
  .شدندزخمي تن  15كشته و نفر  3در نتيجه آن كه  ،وال مواد غذايي رخ دادستيدر محل يك ف



  8                                                                                                                                    39گزارش راهبردي 

 

ها درنگ اين خشونتمتحده جهت مورد توجه قرار دادن بيدرخواست از دولت اياالت د)
، همچنين متوقف »طلبي و نژادپرستي سفيدپوستانبرتري«مثابه به هاو به شمار آوردن آن

افكني، جهت كسب آراء مردمي و يا برداري از عوامل نژادي، در راستاي هراسساختن بهره
گرداني كشور و حمايت به عمل آوردن از تمامي افراد جامعه، قدرت بيشتر در صحنه

  ؛11ط و شروططور برابر و عادالنه و فارغ از هرگونه شربه
 ،كايرمتحده آمدر اياالت يمرگبار و جمع يهايراندازيت شيافزا يدر پگفتني است كه،  ه)

هان به مردم ج كايدرباره عواقب سفر به آمر ،ياهيانيصدور ببا  المللنيسازمان عفو ب
 ميكنيم جهان درخواست يكشورها ياز مردم تمام«: است هشدار آمده نيهشدار داد. در ا

عفو  نيهمچن» .آورند را به عمل اطيجوانب احت كا،يآمركه هنگام مسافرت به سراسر 
يز ي عمومي نر در اماكنهنگام حضو است كه كرده هيتوص كايبه مسافران آمر المللنيب

  د؛عمل كنن يشتريبااحتياط ب
  
، در 1398مردادماه  10شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز پنج -5

ت مهم اين نكا. آمريكا متحدهاياالتهزار پناهنده سوري از  7احتمال اخراج خصوص 
 اند از:گزارش عبارت

از پناهندگان  تنبخشيدن به وضعيت حقوقي هزاران پايان عزم دانلد ترامپ براي  الف)
: در معرض خطر احتمالي اخراج از كشورها و قرار دادن آن متحدهاياالتساكن سوري 

 -  13»12موقت يتوضعيت مصون«از  از شهروندان سوري تنهزار  7حدود گفتني است كه 

                                                            
  دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل:  بيانيه 11

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24875&LangID=E 
١٢ Temporary Protected Status (TPS) 

شود و مي ءاعطا ،هستند مواجهمخاطرات جدي به پناهندگاني كه در كشور خود با  ،موقتمصونيت وضعيت گفتني است كه  13
دي براي ميال 2012ي آمريكا، در سال داخلدهد. وزارت امنيت ميرا به آنها اجازه زندگي، كار و تحصيل در اياالت متحده 

 7را براي آن ترامپ لد دان، كابينه 2018 سال در ژانويهسپس  .ويان سوري قرار دادنخستين بار اين خدمات را در اختيار پناهج
وارد ميالدي  2016 اوت سالاز  پسبه هيچ پناهنده سوري كه  نمود؛ اماتمديد ديگر ماه  18هزار پناهنده سوري به مدت 

  .وضعيت را نداد اين دريافت نام براياجازه ثبت ،كشور شده بود
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سال جاري بر سپتام 30اين وضعيت قرار است در تاريخ برخوردارند، كه  - اقامت موقت
  ؛منقضي شود) مهرماه 8(

 فتن راهكاريسوري به ترك خاك آمريكا و يا يا جويانپناهاشاره به ناگزير شدن  ب)
 به عدم متحدهاياالتجهت اخذ اقامت اين كشور، در صورت اقدام وزارت امنيت داخلي 

  ها؛تمديد وضعيت حقوقي كنوني آن
دموكرات از مايك پمپئو، وزير امور خارجه گروهي از سناتورهاي اشاره به درخواست  ج)

پناهندگان به  اطمينان دهيجهت ، داخلي، رئيس فعلي وزارت امنيت 14الينانو كوين مك
  ؛15ها، در زمينه پايبندي دولت آمريكا به حمايت از آنسوري

 

، در 1398 مردادماه 9انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -6
، در يك به جدا كردن صدها كودك از والدين خود متحدهاياالتقدام دولت خصوص ا

   :به شرح زير است نكات مهم اين گزارش. سال گذشته، در مرز اين كشور با مكزيك

به اتخاذ اقدامات غيرقانوني در قبال مهاجران در حال  متحدهاياالتمتهم شدن دولت  الف)
، ضمن 16هاي مدني آمريكااز سوي اتحاديه آزادياين كشور،  سويبهگذار از مرز مكزيك 

مدني اين نهاد هاي مدافع حقوق بشر: مورد انتقاد قرار گرفتن شديد آن از سوي سازمان
تخلف، اقدام به جدايي  ترينكوچكدولت آمريكا را متهم كرده است كه با مشاهده 

  ؛كندشان ميكودكان از والدين
يك  – هايشانخانوادهكودك از  911مپ به جدا كردن اشاره به اقدام دولت دانلد ترا ب)

تا ژوئن  2018از ژوئن سال  -نوزادان  ازجملهسال،  5كودك زير  5كودك از ميان هر 
تن با اتهامات كيفري  678كودك،  911ميالدي: گفتني كه از ميان والدين اين  2019سال 

هاي ادعايي مهاجران با گروه توان به ارتباطمواجه بودند. از ديگر داليل اين اقدام مي
                                                            

١٤ Kevin McAleenan  
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  15

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us‐politics/trump‐administration‐
syrians‐refugee‐status‐deportation‐tps‐homeland‐security‐a9032996.html 
١٦ American Civil Liberties Union (ACLU) 
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تبهكار، عدم صالحيت والدين براي سرپرستي از كودك خود، در مخاطره قرار داشتن 
امنيت كودك، بيمار بودن والدين و يا عدم امكان اثبات روابط خانوادگي ميان كودك و 

  همراهان وي، اشاره كرد؛
پيگيري اين ، جهت ضاييع قمراجاز هاي شهروندي آمريكا تحاديه آزاديدرخواست ا ج)

ي قررات جداسازمتنظيم و تدوين دقيق شان و موضوع، تحويل بالدرنگ كودكان به والدين
 ؛والدين مهاجر ازكودكان 

مقررات تخلف مهاجران، حتي در زمينه  ترينكوچكاشاره به دستاويز قرار گرفتن  د)
جدا نمودن والدين از ، جهت متحدهاياالت، از سوي مأموران مرزي راهنمايي و رانندگي

  ؛17فرزندانشان
  
مردادماه، به نقل از  8شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز سه -7

به كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل پايگاه خبري سازمان ملل، در خصوص اقدام 
در سطح  مجازات اعدام يگيري اجرااز سردانلد ترامپ، در زمينه تصميم برشمردن 

. مجازاتاين نوع المللي لغو و يا توقف روند داخلي و بينمتناقض و منافي  ،18فدرال
 :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://www.aljazeera.com/news/2019/07/aclu‐911-migrant‐children‐separated‐families‐

year‐190730205510651.html 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 18

هاي يكشنبه و ز، در روروزنامه گاردين، وابسته به كنگره آمريكا و تحليلي هيل –پايگاه خبري انتشار گزارش از سوي *
عدام براي ا، در خصوص اقدام دولت فدرال اياالت متحده به ازسرگيري اجراء مجازات 1398مرداد ماه  5و  4دوشنبه 

  ساله، مبني بر 16اي محكومان به مرگ، پس از وقفه
هاي اين كشور به ، مبني بر لزوم اقدام دفاتر زندان، دادستان كل و وزير دادگستري آمريكا18ويليام باريه از سوي صدور بيان الف)
احقاق ، در راستاي بزرگساالن وبه جرم تجاوز و قتل كودكان  رگ،محكوم به م 5ريزي در خصوص اجراء حكم اعدام برنامه
 2020سال  و ژانويه 2019راي دسامبر سال حكم اعدام اين افراد بء اجراكه  ها: گفتني استآنهاي قربانيان و خانواده وقحق

  تبرنامه ريزي شده اس
، در با حكم اعدام اين كشورمحكوم در  2673ايالت آمريكا و مواجه بودن  29اشاره به قانوني بودن مجازات اعدام در  ب)

 1976از سال هاي فدرال: گفتني است كه ي دادگاهتن از اين مجرمان از سو 62حال حاضر و دريافت اين حكم از سوي 
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اه همر ، مبني بر به، سخنگوي كميسارياي عالي حقوق بشراظهارات روپرت كولويل الف)
ولت انه از سوي دگراي، همچنين برداشتن گامي واپسگناهافراد بي ه شدنخطر كشت داشتن

  ؛متحدهاياالتآمريكا، با از سرگيري اين نوع مجازات در 
ت قانوني ايالت آمريكا و يا تعيين مهل 25اشاره به برچيده شدن مجازات اعدام در  ب)

هاي گذشته ي اين نوع مجازات در سالاجرا، كاهش چشمگير روازاينجهت توقف آن و 
  ي حكم خود واجراتظار نفر در ان 62بر قرار داشتن ، تأكيد حالنيدرعو  متحدهاياالتدر 
ي اين نوع مجازات بر ايجاد هراس در ميان مجرمان، اجرااشاره به عدم تأثيرگذاري  ج)

  ؛19آميز خودجهت پرهيز از رفتارهاي مجرمانه و مخاطره
 

، در 1398مردادماه  4بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -8
. متحدههاي مهاجران اياالتجويان محبوس در بازداشتگاهرگ يكي ديگر از پناهخصوص م

  باشد: محورهاي گزارش به شرح زير مي

                                                                                                                                                            
هاي ايالتپس از آن  شده است، ءديگر حكم اعدام اجرااياالت مورد، بيشتر از  561در ايالت تگزاس با  ميالدي تا كنون،

 هاي دوم و سوم قرار دارند؛، در رتبهمورد 112و اوكالهاما با  113ويرجينيا با 

گذشته،  خالف روالظر، برمورد ن ماده مرگبار به محكومراء اين احكام، مبني بر تزريق تنها يك بار اشاره به تغيير نحوه اج ج)
  بار از اين ماده به فرد محكوم؛ 3مبني بر تزريق 

ني براز نگرامچنين ا، از اين اقدام و هجمهوري آمريكاكرات انتخابات رياستونامزدهاي دماشاره به انتقاد شديد تمامي  د)
  ها و نهادهاي حقوق بشري و مدني؛سازمانگسترده 

م را در سطح فدرال حكم اعدا ءاجرا ميالدي، 2014سال در جمهوري سابق آمريكا، ، رئيسباراك اباماالزم به ذكر است كه  ه)
پس از  .شدها در آمريكا استفاده مياعدام ءبراي اجرا اي بود كه از آنشندهمتوقف كرده بود. دليل اين امر به مشكل تأمين سم ك

هاي آمريكا ايالت ن، برخياهاي اروپايي توليدكننده از ارسال اين ماده كشنده به اياالت متحده براي اعدام محكومامتناع شركت
ر وند رنجبارني شدن و رنج شديد محكومان و طوالبا درد  ،مواد كشنده ديگري را امتحان كردند. تزريق اين مواد كشنده اما
ا صادر ر ديگريده ده كشنحكم اعدام تا زمان دستيابي به ما ءمرگ آنان همراه بود. پس از اين بود كه اباما دستور تعليق اجرا

  رسيده است.فرا عليقتاز نظر ويليام بار، وزير دادگستري دولت ترامپ، اين سم بديل موجود بوده و زمان برداشته شدن  .كرد
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.dw.com/fa‐ir/world/a‐49816728 
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 2ساله، اهل مكزيك، در روز چهارشنبه  44، 20سانتويا -ايست قلبي پدرو آرياگو  الف)
ني كه در چهارمين زندا –، در ايالت جورجيا 21مردادماه، در بازداشتگاهي در شهر المپكين

  مدت دو سال گذشته، جان خود را در اين زندان از دست داده است؛
تگاه، هاي رسمي و مطبوعاتي در مورد وضعيت ناگوار بهداشتي اين بازداشاشاره به گزارش ب)

قدام مچنين اههاي كالمي، عالوه بر قرار داشتن مداوم زندانيانِ آن در معرض آزار و اذيت و توهين
   نعت به عمل آوردن از انجام اعمال مذهبي توسط زندانيان؛مأموران به مما

 هاي گزارش شده ازاستفادهاشاره به لزوم به خاطر سپردن تحوالت ناگوار مزبور و سوء ج)
جه گيري در مورد افزايش بودها، از سوي نمايندگان كنگره، به هنگام تصميماين بازداشتگاه

 تبارركي: اين در حالي است كه شرايط دهشنهادهايي چون، اداره مهاجرت و امور گم
هاي گذشته موجب ابراز نگراني عميق نهاد حقوق بشر هاي كودكان در هفتهبازداشتگاه

  سازمان ملل و ديگر نهادهاي مدني و همچنين مردم اين كشور شده است؛
رگ مبر  اشاره به گزارش اداره مهاجرت و امور گمركي آمريكا در اين زمينه، مبني د)
ها، از زمان روي كار آمدن جويان زنداني بزرگسال در بازداشتگاهتن از پناه 26كم ستد

  اند؛ها قابل پيشگيري بودهمواردي كه بسياري از آن –دانلد ترامپ 
ين اجويان در اشاره به اقدام اين نهاد دولتي به جاي دادن تعداد زيادي از پناه ه)

ست كه بر اذيري چون، كودكان و زنان باردار: گفتني پويژه افراد آسيبها، بهبازداشتگاه
لي ل مااساس برآورد كنگره آمريكا، اداره مهاجرت و امور گمركي اين كشور، براي سا

كرده، اين در حالي است كه دولت تن را در روز بازداشت مي 48424جاري، بايد تا 
ت، با اين است نموده اس، درخو2020ميليارد دالري را براي اين نهاد در سال  2,7بودجه 

جويان را زنداني كند؛ مضاف بر اينكه به هزار تن از پناه 60توجيه كه قصد دارد در روز 
  ز دارد وهاي زنداني نيز نياهزار تخت براي خانواده 10
تأكيد بر لزوم اقدام كنگره آمريكا به رد اين درخواست و در عوض اِعمال سازوكارهاي  و)

 .22هاي تحت امر آني و شفافانه بر روي عملكرد اين نهاد و بازداشتگاهتر نظارتگيرانهسخت

                                                            
٢٠ Pedro Arriago‐Santoya 
٢١ Lumpkin 
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  كانادا*

، در 1398مردادماه  30انتشار گزارش از سوي روزنامه استار، در روز چهارشنبه  -1
المللي. وانين بينجوي خردسال سابق با قخصوص تناقض اقدام دولت كانادا به اخراج پناه

  ح زير است: نكات مهم اين گزارش به شر

 10ميالدي، در سن  1994، از سومالي به كانادا، در سال 23مهاجرت عبداللهي علمي الف)
جويي در اين كشور، پيش از ورود او به نظام مراقبت از كودكان سالگي و دريافت حق پناه

  سالگي؛ 13سرپرست، در سن بي
مات س خدو اقدام آژاناشاره به عدم موفقيت وي به دريافت شهروندي كانادا تاكنون  ب)

ابق ل سومرزي كانادا در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، به صدور حكم اخراج او، به دلي
قوق بشر، كه به بنا بر اظهارات يك وكيل ح –ساله  34تبار جوي سومالياييكيفري اين پناه

  در صورت استرداد با خطر مرگ مواجه خواهد شد؛
بشر كانادا جهت ممانعت به عمل آوردن از استرداد  اشاره به تالش گروهي وكالي حقوق ج)

تبار ديگري به نام عبدل هاي اين پرونده با پرونده فرد سومالياييجو، با تأكيد بر شباهتاين پناه
  مجوز اقامت براي وي در اين كشور؛ و سرانجام موافقت دولت با صدور 24عبدي

المللي، ضمن تأكيد بر دشوارتر بودن موقعيت اشاره به متناقض بودن اين اقدام با قوانين بين د)
هاي پيش روي وي و تنها باقي ماندن پايان رسيدن گزينه بهعلمي در قياس با عبدي، با توجه 

  ؛25جوعنوان آخرين راه، براي اين پناهراهكار ارائه طرح شكايت به سازمان ملل، به

                                                                                                                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 22

 https://www.hrw.org/news/2019/07/26/another‐needless‐death‐us‐immigration‐detention 
٢٣ Abdilahi Elmi 
٢٤ Abdoul Abdi 

  گزارش روزنامه استار. قابل بازيابي در لينك:  25
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 18وز جمعه ست مانيتور، در رتحليلي ميدل اي –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

ر در ، در خصوص متهم شدن كانادا به ناديده گرفتن موارد نقض حقوق بش1398مرداد 
رياض،  –وتار و شدن روابط اتاوا رغم تيرهي خريد نفت از اين كشور و بهازاعربستان در 

  :به دليل كارنامه حقوق بشري عربستان، در سال گذشته، مبني بر

ميليون بشكه نفت در عربستان، از اوائل ماه مارس سال جاري ميالدي،  16الف) بارگيري  
و به  -  27بزرگترين پااليشگاه كانادا در سنت جان – 26جهت انتقال به پااليشگاه اروينگ

  ؛»پوشي از نقض حقوق بشرنفت در برابر چشم«عبارت ديگر تداوم روابط دو كشور بر مبناي 
ه دليل رياض، در سال گذشته ب –روابط اتاوا شدن  وتارتيرهب) خاطرنشان كردن 

جانبه كانادا از فعاالن حقوق زنان و اعتراض شديد مقامات اين كشور به هاي همهحمايت
شان: درنگدن بيحبس سمر بداوي، همچنين درخواست براي آزاد كر ويژهبهها، حبس آن

و  ستانشدن سفير عربتحولي كه منجر به اخراج سفير كانادا از عربستان و فراخوانده 
  هزاران دانشجو از كانادا و لغو روابط تجاري ميان دو كشور شد؛

ودن دو ب مستثنا ، تأكيد برحالدرعينج) اشاره به تالش دو كشور براي بهبود روابط خود و 
و  حوزه واردات نفت و صادرات تسليحات، از تمامي دعاوي حقوق بشري كانادا

  هاي ديپلماتيك؛بحران
هاي جامعه مدني ره به تحت فشار قرار گرفتن دولت جاستين ترودو، از سوي گروهد) اشا

رساني به مردم كانادا در مورد قراردادهاي تسليحاتي ميليارد و حقوق بشري، جهت اطالع
 28.29انتخاباتدالري خود با عربستان سعودي، پيش از برگزاري 

                                                                                                                                                            
https://www.thestar.com/halifax/2019/08/21/deportation‐of‐former‐child‐refugee‐a‐
violation‐of‐international‐law‐canadian‐human‐rights‐lawyer.html 
٢٦ Irving Oil Refinery 
٢٧ St. John 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –پايگاه خبري گزارش  28
https://www.middleeastmonitor.com/20190809‐canada‐accused‐of‐ignoring‐saudi‐abuses‐
in‐return‐for‐oil/ 
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 16هارشنبه چو  28ز، در روزهاي دوشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيو -1
قوع واحتمال ، در خصوص ايجاد تغيير در سياست مهاجرتي بريتانيا و 1398مردادماه 

كتبر ا 31 اين كشور، به محض خروج آن از اتحاديه اروپا، در روزكمبود مواد غذايي در 
  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . آبان ماه) 9سال جاري ميالدي (

ز اوزير بريتانيا، براي ممانعت به عمل آوردن عزم دولت بوريس جانسون، نخست الف)
ز ااصله پس ، بالفاتحاديه اروپا كشورهاي آزاد شهروندان ميان اين كشور و وآمدرفت
  ي برگزيت در پايان ماه اكتبر، با يا بدون توافق؛اجرا
، ابرگزيتان پسمحور در دور -تيازاشاره به بنيان نهاده شدن نظام مهاجراتي جديد و ام ب)

هاي باالتر و تخصص بيشتر، همچون نظام در راستاي پذيرش افراد داراي شايستگي
  تر بر جرائم؛گيرانهمهاجرتي استراليا، همچنين نظارت سخت

ويژه خروج بدون توافق آن، به اشاره به منجر شدن خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، به ج)
قابل توجه در زمينه مواد غذايي و اختالالت جدي در تأمين مايحتاج مردم بروز كمبودهاي 

  هاي متمادي؛ها و يا ماهاين كشور، براي هفته
                                                                                                                                                            

اتيد ي از اسدرخواست گروه، در خصوص 1398تير ماه  10، در روز دوشنبه شبكه خبري يورو نيوزانتشار گزارش از سوي *
  ي بر، مبنتوقف فروش سالح به عربستان ، جهتهاي كارگري كاناداو اتحاديه هادانشگاه

اي هنتشار ناما هب ،انادهاي كارگري و فعاالن حقوق بشر كادانشگاه، نمايندگان اتحاديه اتيدگروهي متشكل از اساقدام  الف)
كارگيري تالش و نفوذ جهت به -ميليون كارگر  3متشكل از  – اين كشور» كنگره كارگران«، مبني بر درخواست از سرگشاده

  ؛فروش تسليحات به عربستان سعوديخود در راستاي مقابله با 
قف ا، به متوكاناد رجاستين ترودو، نخست وزي اشاره به اظهارات مخالفان فروش سالح به عربستان، مبني بر ضرورت اقدام ب)

 به تصويب وكشور  ساختن روند صادرات تسليحات به رياض، با توجه به عدم مداخله وي در امضاء قرارداد تسليحاتي با اين
 ؛دييارد دالر سالح گرم به عربستان سعويازده ميلمبتني بر صادرات قراردادي  -وزير پيشين رسيدن آن در دوره نخست

حتمال ين حال، اعو در  اشاره به پافشاري دولت كانادا در زمينه تداوم بخشيدن به اين روند و ناديده گرفتن افكار عمومي ج)
  ي وتغيير آن با توجه به نزديك شدن زمان انتخابات پارلماني در اين كشور در ماه اكتبر سال جاري ميالد

، سعودي تقدگار منپس از ماجراي قتل جمال خاشقجي، روزنامه ن آلمان، گفتني است كه برخي از كشورهاي غربي، از جمله د)
از زمان  ،لل متحدبر اساس آمارهاي سازمان م. همچنين، از فروش سالح به اين كشور خودداري خواهند كرداعالم كردند كه 

ين كشور دهند در اتشكيل مي ها را غيرنظاميانبه يمن حدود ده هزار نفر كه اغلب آنعربستان آغاز حمالت نظامي ائتالف 
  د.انكشته و بيش از شصت هزار نفر نيز مجروح شده
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اختصاص  بريتانيا از طريق واردات و درصد از مواد غذايي 60اشاره به تأمين شدن  د)
ت گفتني اس :غذايي نايعصبه اين كشور  هاي بخش توليد دردرصد از كل فعاليت 19يافتن 

ين بزرگتر را گزيتهزار نفر در اين بخش مشغول به كارند و اين افراد بر 450بيش از كه 
  ؛دانندسو ميچالش خود از زمان جنگ جهاني دوم به اين

 هايارتاختار نظاجراء گذاشتن ساشاره به بيانيه اتحاديه اروپا مبني بر اقدام اين نهاد به  ه)
 اينورود و خروج  بر نظارتمواد غذايي، همچنين مربوط به  هاي ايمنيگمركي و بازرسي

د با ايي خودر مرزهاي زميني و دريايي و هو ،اروپامعيارهاي قانوني مطابق با  كاالها،
شود يموجب اقدام ماين ، در صورت خروج بدون توافق اين كشور از اين اتحاديه: بريتانيا

شت پطوالني در  زمان يجات براي مدتمانند ميوه و سبز ،كه مواد غذايي فاسد شدني
  ؛مرزها باقي بمانند

و ال نستأكيد بر جدي بودن اين معضل براي مردم انگليس، با توجه به فرا رسيدن  و)
اد ميالدي، پس از گذشت زمان كوتاهي از اجراء برگزيت و افزايش ميزان مصرف مو

افزايش  روازاينو  ال جديدسهاي كريسمس و غذايي در اين دوران، با توجه به جشن
شود در يبيني محتي پيشديگر:  وابستگي بريتانيا به مواد غذاييِ وارداتي بيش از هر زمان

  ؛افزايش يابدنيز برخي اقالم غذايي بهاء ، برگزيتاز  پس نخستچند ماه 
اشاره به اقدام فعاالن بخش مواد غذايي به تالش براي كاستن از پيامدهاي منفي  ز)

ميليون پوندي اين  100تأكيد بر هزينه هفتگي حدود  حالبااينن توافق و برگزيتِ بدو
كنندگان جديد، همچنين هزينة گسترش فضاي انبارها و استفاده از توزيع ازجملهاقدامات، 

  ؛30ضرر ناشي از اتالف بخشي از مواد غذايي در مرزها
مردادماه  7وشنبه بان حقوق بشر، نيز در گزارش خود در روز دگفتني است كه ديده ح)

، به پيامدهاي ناگوار خروج بدون توافق بريتانيا از برگزيت براي حقوق بشر پرداخته 1398
  توان به موارد زير اشاره كرد:است كه ازجمله مي

                                                            
  هاي: هاي شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينكگزارش 30

https://fa.euronews.com/2019/08/19/uk‐immigration‐australian‐style‐points‐based‐system‐
boris‐johnson 
https://fa.euronews.com/2019/08/07/uk‐industry‐trade‐body‐warned‐no‐deal‐brexit‐food‐
shortages‐fresh‐produce 
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  به مخاطره افتادن واردات دارو و مواد غذايي؛ -
  احتمال افزايش جرائم ناشي از نفرت و انزجارپراكني؛ -
  هاي مدني در ايرلند شمالي؛ها و تنشناآرامياحتمال وقوع  -
ديه اي اتحااكن ديگر كشورهاحتمال به مخاطره افتادن امنيت شهروندان بريتانيايي س -

  اروپا؛
به مخاطره افتادن امتيازات حمايتي و يا حقوق حريم شخصي و مقابله با تبعيض، در  -

   32؛31مورد كارگران شاغل در بريتانيا
 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 31

 https://www.hrw.org/news/2019/07/29/no‐deal‐brexit‐looming‐disaster‐rights 
  هاي پيشين:تحول مشابه در گزارش 32

ديد ج، در خصوص لزوم پايبندي دولت 1398مرداد ماه  3شنبه ، در روز پنجبان حقوق بشرديدهانتشار گزارش از سوي *
هاي رفاهي، روابط تجاري و فروش تسليحات، ها، از جمله برگزيت، سياستبه موازين حقوق بشر در تمامي عرصهبريتانيا 
  مبني بر

وزير جديد بريتانيا، مبني بر ضرورت بان حقوق بشر به بوريس جانسون، نخستارسال نامه سرگشاده از سوي ديده الف)
بشري  هاي حقوقر خود بر مباني حقوق بشري و ناديده نگرفتن ارزشحصول اطمينان دولت جديد از تمركز الزم دستور كا

  قتصادي و موارد مربوط به قانون اساسي كشور؛اهاي عميق سياسي و در پاسخ به چالش
ها براي حقوق بشر، آميز بودن شرايط كنوني اين حوزهاولويت موضوعي، با توجه به ميزان مخاطره 5شناسايي و برشمردن  ب)

  شامل
ز ا  ز خروجرورت حمايت از حقوق بشر در ساختار برگزيت، به ويژه از طريق اجتناب ورزيدن از مخاطرات ناشي اض - 

پا، حتي پس وانين اروقتج از اتحاديه اروپا بدون دستيابي به توافق، همچنين لزوم حصول اطمينان از پايبندي بريتانيا به حقوق من
  از خروج كشور از اين نهاد؛

هاي ه به نهادوابست اطمينان از فراهم آمدن مواد غذايي كافي، به ويژه با توجه به افزايش تعداد شهروندان ضرورت حصول -
ر زمينه يجاد شده دنهاد، جهت تأمين مايحتاج اوليه خود، از جمله از طريق پرداختن به پيامدهاي منفي تغييرات اخيريه و مردم

  ها؛ن و خانوادهارائه خدمات رفاهي و اجتماعي دولت به كودكا
هاي حقوقي براي قربانيان ها و ضمانتضرورت حمايت از زنان و دختران در قبال خشونت، به كمك فراهم آوردن حمايت -

  هاي جنسي در مناقشات؛المللي بريتانيا در مقابله با خشونتهاي خانگي و تداوم بخشيدن به نقش بينخشونت
قوق حهاي خارجي و تجاري بريتانيا، از جمله در نظر گرفتن مباني ر سياستبخشيدن به حقوق بشر د ضرورت اولويت -

به دليل  نگاران زندانيبشري در تمامي مبادالت تجاري جديد و جاري و حمايت آشكارا از مدافعان حقوق بشر و روزنامه
  آميز؛هاي مسالمتانجام فعاليت

ق آمده از نقض مكرر حقو، با توجه به مستندات به دستضرورت متوقف ساختن صادرات تسليحات به عربستان سعودي -
  ر خالل جنگ يمن ؛بشر توسط ائتالف به رهبري عربستان د

  جهان. شورهايكتأكيد بر لزوم رعايت و پايبندي به موازين حقوق بشري چه در بريتانياي پسابرگزيت و چه در ديگر  ج)
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، در 1398مردادماه  27از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه انتشار گزارش  -2
هايي از تسليحات ساخت بريتانيا در يمن، توسط كارشناسان سازمان خصوص كشف بخش

     :به شرح زير استموارد مهم گزارش . ملل

هاي موشكي ليزري دستيابي هيأتي از متخصصان سازمان ملل به قطعات سامانه الف)
ر نقض من و تأكيد بيقرار گرفته در  موردحملهبريتانيايي، در يكي از مناطق شونده هدايت

 2016المللي: گفتني است كه اين حمله در سپتامبر سال شدن قانون بشردوستانه بين
 يتانيا، ازبه وقوع پيوست كه بوريس جانسون، وزير خارجه وقت بر ازآنپسميالدي و 

ات سليحيت كرده بود، با علم بر اينكه اين تصادرات تسليحات به عربستان ابراز رضا
  احتماالً در جنگ يمن مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛

هاي با قدرت انفجار باال، ساخت اشاره به دستيابي سازمان ملل به قطعات بمب ب)
بمب بر سر صنعا، پايتخت يمن، در روز  4، پس از فرو ريختن 33شركتي در شهر برايتون

كه  –، همچنين قطعات موشك ساخت همان كارخانه بريتانيايي 2016سپتامبر سال  13
  ؛34روز پس از حمله دوم به مجتمع السونيدر 9 –در آمده  متحدهاياالتالبته به مالكيت 

اين  وجيهاشاره به اظهارات سخنگوي نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان، مبني بر ت ج)
هيه تمينه زودن اين مجتمع و فعاليت آن در نظامي ب«حمالت، با توجه به (به ادعاي وي) 

  ؛»هاي داخلي، براي نيروهاي انصارا...هاي مخصوص جهت ساخت موشكلوله
بني بر ميت، اشاره به اذعان هيأت كارشناسان سازمان ملل در گزارش خود به شوراي امن د)

ي نظام يك هدف عنوانبهفقدان مدارك و مستندات كافي جهت به شمار آوردن اين مكان، 
افزار در آن، همچنين خارج شدن آن از فعاليت از سال شده و يا ساخت سختشناخته
ب به يمه شميالدي: بر اين اساس، تنها به اين دليل كه حمالت مزبور كمي پس از ن 2014

  وقوع پيوسته، تلفاتي به همراه نداشته است؛
، حاليندرعميالدي و  2018ل ت در ژانويه ساهاي اين تحقيقااشاره به علني شدن يافته ه)

 المللي؛ناديده گرفته شدن آن از سوي جامعه بين

                                                            
٣٣ EDO MBM Technology Ltd 
٣٤ Alsonidar 
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كم اشاره به صدور مجوز صادرات تسليحات به عربستان، از سوي دولت بريتانيا، دست و)
ميليارد پوند، از زمان آغاز جنگ يمن و مستندات سازمان ملل، مبني بر  4,7به ارزش 

هدف خود عليه اين كشور و هاي بيدر بمبارانها توسط رياض كاربرد اين سالح
غيرنظاميان آن: اين در حالي است كه در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، دادگاه استينافي در 

  ؛35لندن، صدور تسليحات به عربستان را به همين دليل غيرقانوني اعالم كرد
بريتانيا با كنار ، همردادما 9همچنين به گزارش شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  ز)

زارت دفاع بريتانيا . وزدن روسيه، به جايگاه دومين صادركننده سالح در جهان بازگشت
اين رقم  .چهارده ميليارد پوند سالح صادر كرده است 2018اعالم كرد اين كشور در سال 

، تيبتراينبهرود. يك ركورد تاريخي براي فروش جنگ افزار در تاريخ بريتانيا به شمار مي
آمريكا به  متحدهاياالتپس از  ،به بعدميالدي  2014براي نخستين بار از سال بريتانيا، 

گزارش، قطر، اين ل شده است. براساس يبدتدومين صادركننده بزرگ تسليحات در جهان 
از درصد  80امارات عربي متحده، عربستان سعودي و ديگر كشورهاي خاورميانه مشتري 

  37؛36هستندكشور  صادراتي اينتسليحات 
                                                            

  امه گاردين. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزن 35
 https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/un‐experts‐discover‐british‐made‐
bomb‐parts‐in‐yemen 

  شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: گزارش 36
 https://fa.euronews.com/2019/07/31/uk‐reclaims‐place‐as‐world‐s‐second‐largest‐arms‐
exporter‐after‐usa‐ksa‐qatar‐uae 

  هاي پيشينسوابق در گزارش 37
ر خصوص تداوم د، 1398تير ماه  31، در روز دوشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور –پايگاه خبري انتشار گزارش از سوي *

  :ي برنگار منتقد سعودي، مبنيافتن فروش تسليحات از سوي بريتانيا به عربستان پس از مرگ جمال خاشقجي، روزنامه
سليحات به ميليون دالر)، جهت صادرات ت 810ميليون پوند ( 648صدور مجوز از سوي دولت بريتانيا، به ارزش  الف)

رغم اقدام انگليس به به -ميالدي  2019تا مارس  2018كتبر ا -ماه پس از قتل جمال خاشقجي  6عربستان سعودي، طي 
  ر؛داد دهشتبااللحن اين جنايت و مستندات سازمان ملل، مبني بر نقش مستقيم وليعهد عربستان در اين رويمحكوم كردن شديد

، از جمله ML4هاي دسته از سالح ميليون دالر) 686(ميليون پوند  551اشاره به مشتمل بودن اين مجوزها بر فروش  ب)
، ML10 هاي دستهسالحاز ميليون پوند  9,2همچنين فروش  ،منفجرهمواد و تجهيزات ها، اژدرها و ها، راكتها، موشكبمب

  ؛به منظور استفاده و تجهيز ويژه نيروي دريايي ،شده يا تغييريافته براي ارتشناوهاي طراحياز جمله 
ل به احتما ا توجهبه تشديد انتقادات از عملكرد دولت بريتانيا در زمينه فروش تسليحات به عربستان سعودي، ب اشاره ج)

ستفاده از اتهم شدن رياض به ارتكاب به جرائم جنگي با م –ها در جنگ يمن و كشتار غيرنظاميان كاربرد برخي از اين سالح
  تسليحات ساخت انگليس؛
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، در 1398مردادماه  20انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -3
خصوص اقدام دولت بريتانيا به زدن دستبند و پابند به صدها تن از مهاجران اخراج شده از 

   اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارت. ها به يكديگراين كشور و يا زنجير كردن آن

ه همراه هاي كمري و يا تمامي اين ابزارها باده از دستبند و پابند يا زنجيراستف الف)
 2018سال  نفر از آوريل 447جويان اخراج شده از بريتانيا، ازجمله يكديگر، در مورد پناه

ارلمان و پميالدي و محكوميت اين اقدام از سوي برخي از نمايندگان  2019تا مارس سال 
  فعاالن حقوق بشر؛

ره هاي به چاپ رسيده در سال جاري و گذشته ميالدي، از سوي ادااره به گزارشاش ب)
 جويان اخراجي عازمها، مبني بر استفاده از غل و زنجير براي پناهسلطنتي بازرسي زندان

جويان فاقد هاي طوالني و حتي در مورد پناهنيجريه، غنا و جامائيكا، براي مدت زمان
  ؛ريتانيارت كشور ب، در پروازهاي چارتري تأييد شده از سوي وزاويژهسوابق پرمخاطره و به

هاي اشاره به اظهارات مقامات وزارت كشور، مبني بر اقدام اين وزارتخانه به بررسي روش ج)
كه از  –ها در اين زمينه جويان اخراجي و حصول اطمينان از كاربرد بهترين شيوهامن انتقال پناه

  ، همچنان استفاده از زنجير و دستبند و پابند است؛ نگاه مسئوالن وزارت كشور
اشاره به دستورالعمل وزارت كشور در اين زمينه، مبني بر لزوم حفظ شأن و آبروي  د)

ها به كشورشان، همچنين عدم معافيت خودكار سالمندان، زندانيان در زمان استرداد آن
اني و ذهني از اين قواعد: گفتني معلوالن و بيماران، ازجمله افراد مبتال به اختالالت رو

وي نيز  انياطرافاست كه در اين موارد ميزان خطر ناشي از فرد دربند براي خود و 

                                                                                                                                                            
دادگاه تجديدنظر در ماه گذشته ميالدي، به دولت بريتانيا، مبني بر ضرورت متوقف ساختن صدور خاطرنشان كردن دستور  د)

هاي الزم در مورد امكان نقض قانون بشردوستانه كم بدون انجام ارزيابيهر گونه مجوز صادرات تسليحات به عربستان، دست
  المللي در حوادث به وقوع پيوسته در يمن؛بين
كه عليه دولت انگليس به اقامه دعوا در  - » يمقابله با تجارت تسليحاتكمپين «، سخنگوي اندرو اسميتات اشاره به اظهار ه)

هاي ساخت اين كشور در بمباران يمن و كشتار غيرنظاميان اين كشور، ضمن مبني بر نقش ويرانگر سالح -اين زمينه پرداخت 
  روشنده تسليحات، همچون بريتانيا؛هاي فهاي دولتو پشتيباني تأكيد بر ناممكن بودن اين اقدامات دهشتبار بدون حمايت

يحات از سوي انگليس به عربستان ، مبني بر غيرقانوني بودن فروش تسلحكم دادگاه تجديدنظررغم گفتني است كه به و)
بزرگترين  –المللي تجهيزات دفاعي و امنيتي سعودي، دولت بريتانيا از هيأت نمايندگي اين كشور براي بازديد از نمايشگاه بين

  شود، دعوت به عمل آورده است.كه در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي برگزار مي –رويداد تسليحاتي جهان 
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گيرد، ازجمله در مورد زنان باردار و افراد معلول و مبتال به ناتواني موردبررسي قرار مي
آميز و حقيررفتارهاي ت«اي از جسمي، تا اطمينان حاصل شود كه اين موارد خود نمونه

  رود؛به شمار نمي» غيرانساني
رد ويژه در صورت كاربهاي وارده توسط اين ابزارها به زندانيان دربند، بهاشاره به آسيب ه)

ها از سوي فعاالن حقوق بشر و برخي از ها با يكديگر و به شمار آمدن اين شيوهتمامي آن
 رت خود در اين زمينه ونهاد دولتي از قداستفاده اين عنوان سوءگذاران اين كشور، بهسياست

  ودند؛نجير شده بزنيز به يكديگر  هاآن كهيدرحال –به خاطر آوردن تصاوير اجداد اين افراد 
اين در حالي است كه سخنگوي وزارت كشور اظهار داشته كه شأن و آسايش اين  و)
اي برخوردار است. العادهشان از اهميت فوقها و افراد همراهجويان، همچنين امنيت آنپناه

كند روش روش ادامه داده، ضمن اينكه اطمينان حاصل مياين وزارتخانه به استفاده ازاين
  ؛ 38شودمزبور به درستي و براي كمترين زمان ممكن اعمال مي

  
ر ، د1398 مردادماه 8شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -4

 هاي بيشتر از قربانيان قاچاقولت بريتانيا جهت ارائه حمايتخصوص درخواست از د
نكات مهم اين . پذيري بيشتر اين افرادهاي آن در آسيبانسان، با توجه به نقش سياست

  گزارش به شرح زير است:

نهاد هاي مردمانتشار گزارش از سوي سازمان صليب سرخ بريتانيا و ديگر سازمان الف)
زان ش ميه مناسبت روز مبارزه با قاچاق انسان، مبني بر افزايمستقر در اين كشور، ب

چراكه  –ها پذيري قربانيان قاچاق، در صورت نامعلوم بودن وضعيت اقامتي آنآسيب
ها مندي آنداري مدرن لزوماً موجب بهرهقربانيان قاچاق يا برده عنوانبهها شناخته شدن آن

  شود؛از حق اقامت در اين كشور نمي

                                                            
  گاردين. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه 38

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2019/aug/11/shackles‐and‐restraints‐used‐on‐
hundreds‐of‐deportees‐from‐uk 
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هاي ماهه، در راستاي ارائه حمايت 12كم شاره به لزوم فراهم آوردن فرصت دستا ب)
رصت فتخصصي، جهت ممانعت از بازگشت اين افراد به شرايط ناگوار گذشته، همچنين، 

ا ماهه در بريتانيا در صورت عدم برخورداري از شهروندي انگليس و ي 30اقامت 
  كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي؛

ذيرش پبه  ه آشكار شدن ضرورت مزبور، پس از ناگزير شدن وزارت كشور بريتانيااشاره ب ج)
خانماني و ورود مجدد به چرخه قاچاق پذيري قربانيان اين معضل در برابر بيمسئوليت آسيب

  ها؛روزه به آن 45نها تارائه مهلت  - انسان، با توجه به اجراء سياست كنوني دولت 
بر عدم  هاي وزارت كشور، مبنيه در اين گزارش بر اساس دادهاشاره به آمار ارائه شد د)

هاي چاق انسان، بين سال، بازماندگان قاعنوانبهشده تن از افراد شناخته 752برخورداري 
تن از  4ها ننفر آ 10كه از ميان هر  –ميالدي، از حق اقامت در بريتانيا  2017تا  2015

عمومي  دماتخنبوده و در نتيجه از حق دسترسي به  مليت بريتانيايي يا اروپايي برخوردار
  يافتن مشاغل قانوني نيز محرومند؛و 
اي جهت افزايش مدت زمان حمايت از قربانيان اشاره به مورد مباحثه قرار گرفتن اليحه ه)

ماه، در  12به  –شامل مسكن، مشاوره حقوقي و بهداشت و درمان  –داري مدرن برده
  ؛39يتانيا براي دومين بارمجلس عوام پارلمان بر

  
ر ، د1398مردادماه  7بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -5

خصوص گرسنگي حدود يك ميليون كودك بريتانيايي در دوران تعطيالت تابستاني 
  :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. مدارس

برگزاري نشستي در زمينه گزارش اخير اقدام اخير گروهي از نمايندگان پارلمان به  الف)
هاي بان حقوق بشر در زمينه حق بر غذا در بريتانيا، در خصوص تأثير عميق سياستديده

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 39

 https://www.aljazeera.com/news/2019/07/uk‐urged‐provide‐support‐trafficking‐survivors‐

190730114309907.���� 
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هاي رياضتي اقتصادي بر بودجه خدمات رفاهي و در نتيجه نياز بسياري از خانواده
  هاي مواد غذايي؛درآمد انگليسي به دريافت كمك از خيريهكم

ها از يك وعده غذاي گرم از نهارخوري مند شدن كودكان اين خانوادههرهاشاره به ب ب)
ر رو، گرسنه ماندن تا يك ميليون كودك دمدارس، در مدت زمان سال تحصيلي و ازاين

  زمان با تعطيلي مدارس؛فصل تابستان و هم
ين جمعنوان پنخاطرنشان كردن جايگاه اقتصادي بريتانيا در ميان كشورهاي جهان، به ج)

قبال  ر دراقتصاد بزرگ دنيا و برخورداري آن از منابع فراوان، همچنين وظيفه اين كشو
 به مواد المللي حقوق بشر، مبتني بر حصول اطمينان از دسترسي تمامي شهروندانقانون بين

ر رسميت شناختن حق بر غذا د بهغذايي مكفي، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام دولت 
  اركان حقوق بشر؛ نيترمهمعنوان يكي از قوانين داخلي خود، به

هاي آزمايشي در اين زمينه، ازجمله اشاره به اقدام دولت بريتانيا به اجراء طرح د)
 2019ميليون پوند در سال  9و تعهد به اختصاص  2018ميليون پوند در سال  2اختصاص 

وم يافتن پايبندي ميالدي، ضمن تأكيد بر محدود بودن منابع مزبور و عدم اطمينان از تدا
  ؛40دولت به تعهدات خود در اين رابطه

ميليون  4,5حدود  ،41گزارش اخير كميسيون سنجش اجتماعيبراساس از سوي ديگر  ه)
درصد از كودكان  33ه رقمي ك - كننددر حال حاضر در فقر زندگي ميبريتانيايي، كودك 

، همچنين يوركشايرو منطقه  لندن، كه عمدتاً در شهر دهدكشور را تشكيل مياين 
 از بيش مناطق اين در  ؛كنندآن زندگي ميشمال شرقي و شمال غربي  هايي از مناطقبخش

كنند. بخش ديگر اين گزارش به افزايش تعداد مي زندگي  فقر زيرخط هاخانواده درصد 20
هزار  130خانمان در انگليس اشاره كرده، كه بر اساس آن در حال حاضر حدود بي كودكان
 ديگرهستند. دغدغه اسكان موقت  ارايداين كشور در كودك در هر مدرسه)  5(كودك 

هايي هستند اين است كه بسياري از اين كودكان فقير از خانواده گزارش مطرح شده در اين
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش از سوي ديده 40
 https://www.hrw.org/news/2019/07/29/kids‐will‐go‐hungry‐during‐uk‐school‐holidays 
٤١ Social Metrics Commission (SMC) 
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اكنون به  »شاغلين فقير« تعداد  اغل است. به عبارت ديگرش شانوالديناز  ييك كمدستكه 
  ؛هاي اخير رسيده استباالترين حد خود در دهه

 

، در 1398شنبه اول مردادماه انتشار گزارش از سوي نشريه كانوِرسيشن، در روز سه -6
مسلح بريتانيا و معضل ثبت  يهاي جنسي در نيروهاخصوص افزايش ميزان آزار و اذيت

  باشد: محورهاي مهم گزارش به شرح زير مي. ا در اين زمينههگزارش

درصدي تحقيقات مربوط به موارد آزارهاي جنسي در وزارت دفاع  35افزايش  الف)
درصد از آن متعلق به ارتش اين كشور بوده  60كه  –بريتانيا در بيش از دو سال گذشته 

دي، عمدتًا در زمينه ميال 2018تحقيق در سال  153به عبارت ديگر انجام  –است 
  هاي جنسي منجر به تجاوز؛تعرض

اي، در ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، در زمينه وجود صفحه 41اشاره به چاپ گزارش  ب)
در معرض ارعاب، تبعيض و آزار و اذيت  ويژهبهرفتارهاي نامناسب در نيروهاي مسلح، 

ها، هاي اقليتزنان و گروه ويژهبهه، از كاركنان اين وزارتخان توجهيقابلقرار داشتن تعداد 
ها و اطالعات الزم در اين زمينه و يا عدم ثبت صحيح و كامل مدارك همچنين فقدان داده

  مربوط به اتهامات مزبور؛
هاي جنسي در ارتش بريتانيا در اشاره به آمارهاي به دست آمده از گزارش آزار و اذيت ج)

هاي اجتماعي)، مبني بر مواجه شدن در شبكه MeToo#(پس از شروع جنبش  2018سال 
شونده با اظهارات لفظي نامناسب و ناخوشايند، برخورداري درصد از زنان مصاحبه 73
درصد در معرض  8ها از تجربه آزار جنسي فيزيكي، همچنين قرار گرفتندرصد از آن20

تنها  درصد در معرض تعرض و تجاوز جنسي: اين در حالي است كه 3حمالت جنسي و 
درصد از نتايج به  70هادرصد از اين افراد اقدام به شكايت رسمي نموده و از ميان آن 10

  اند ودست آمده از شكايات خود رضايت نداشته
قرار گرفتن  ازجملهاشاره به جاري بودن اين معضل در ديگر اماكن و مشاغل بريتانيا،  د)

هاي جنسي، در معرض آزار و اذيتهاي مختلف، نيمي از زنان شاغل اين كشور در بخش
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توسط شبكه خبري بي.بي.سي: همچنين بر اساس تحقيق  شدهانجامبر اساس تحقيقات 
درصد از  4درصد از زنان و  20نگليس و ولز، در زمينه ميزان جرم و جنايت در ا شدهانجام

 3,4به عبارت ديگر  -اند سالگي، شكلي از حمالت جنسي را تجربه كرده 16مردان از سن 
  42.43هزار مرد 631ميليون زن و 

  

 فرانسه*

، 1398دماه مردا 27انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز يكشنبه  -1
 فرانسه و ناتواني دولت اين كشور در كشي در ميان پليسدر خصوص افزايش نرخ خود

  نكات مهم اين گزارش به شرح زير است: . مواجهه با آن

                                                            
  گزارش نشريه كانِورسيشن. قابل بازيابي در لينك:  42

https://theconversation.com/sexual‐harassment‐is‐a‐real‐problem‐in‐the‐armed‐forces‐and‐

offences‐are‐not‐being‐properly‐recorded‐120619 
 هاي پيشينتحول مشابه در گزارش 43

وام ع، در خصوص مواجهه كاركنان مجلس 1398تير ماه  20شنبه ، در روز پنجخبرگزاري رويترزانتشار گزارش از سوي *
  هاي جنسي، مبني براستفادهپارلمان بريتانيا با آزار و اذيت و سوء

حت نظارت ورزان تحقيقات مستقل جما وايت، وكيل بريتانيايي، مبني بر مواجه شدن كاركنان و كارنشر گزارش رسمي ت الف)
استفاده، هاي جنسي، ارعاب، توهين و سوءگذاران انگليسي مجلس عوام، با رفتارهاي غيرقابل پذيرشي، چون آزار و اذيتقانون

اي چون، از دست دادن جويانهقرار گرفتن در معرض اقدامات تالفي زها از افشاء اين موارد، به دليل هراس اهمچنين امتناع آن
  شغل خود؛

هاي جنسي، بددهني و توهين و ناسزاگويي استفادهها و مشتمل شدن آن بر، حمالت و سوءاشاره به طيف اين آزار و اذيت ب)
  شان؛ود با كاركنانخندگي زناشويي مشاركت گذاردن جزئيات زها به بهگذاران، همچنين اقدام آنقانون گوييتا هرزه

عوام بريتانيا و ثبت  تن از كاركنان مجلس 200اشاره به اقدام خانم وايت به تهيه اين گزارش، پس از مصاحبه با بيش از  ج)
  ؛ترين نهادهاي حكومتي اين كشورها در زمينه گستردگي و تداوم قدمت اين سوابق ناخوشايند، در يكي از عالياظهارات آن

ها به انجام كارهاي شخصي و شان، از جمله موظف نمودن آنهاي اعضاء مجلس عوام از كاركناناشاره به ديگر درخواست د)
  هاي پستي، خريد اقالم خانگي و...؛خانگي، همچون مراقبت از فرزندان و حيوانات خانگي، دريافت بسته

ين اهاي آموزشي داوطلبانه جهت مقابله با لمان به مشاركت در دورهقانونگذار پار 650تن از  35اشاره به رضايت دادن تنها  ه)
ند ذكر اخوشاينمعضل و در عين حال، واكنش كميسيون مجلس عوام به اين رسوايي، مبني بر محكوم كردن تمامي رفتارهاي 

  ديدگان؛ز تمامي قربانيان و آسيبشده و ابراز آمادگي در زمينه حمايت ا
ر من تأكيد بضهاي اين تحقيق، خنگوي ترزا مي، نخست وزير بريتانيا، مبني بر دهشتبار بودن يافتهاشاره به اظهارات س و)

   درنگ رياست پارلمان در اين زمينه.ضرورت پاسخگويي كامل و بي



  26                                                                                                                                    39گزارش راهبردي 

 

ي سال جاري ميالدي ابتداتن از نيروهاي پليس به خودكشي از  64اشاره به اقدام  الف)
 –هاي اخير و تداوم يافتن اين روند صعودي تن در هفته 8تاكنون، ازجمله اقدام 

سال  30ترين سال براي نيروهاي پليس، در مدت توان وخيمرا مي 2019كه سال طوريبه
  گذشته، ناميد؛

 هرهاياز تمامي ش –اشاره به افزايش يافتن آمار خودكشي در ميان نيروهاي پليس  ب)
گ رمدر قياس با  - فرانسه و تمامي سنين، حتي در ميان مأموران صاحب فرزند و خانواده 

 هاي بيشتر به ايننجام وظيفه، ضمن تأكيد بر لزوم اختصاص يافتن كمكها حين اآن
  بخش، جهت مقابله با اين معضل؛

يالدي مشته اشاره به انتشار داليل متعدد مندرج در يك نظرسنجي پارلماني در ماه گذ ج)
شناختي، در ميان هاي روان(ژوئيه)، در زمينه افزايش ميزان استرس، نااميدي و آسيب

  ازجملهاي پليس، نيروه
 2015افزايش ساعات كاري پس از وقوع مجموعه حمالت تروريستي، از ژانويه سال  -

  ميالدي؛
و عمدتاً همراه با  - موسوم به جليقه زردها  –تداوم اعتراضات ضددولتي هفتگي  -

  خشونت، از ماه نوامبر سال گذشته ميالدي؛
افه كار، از ماه دسامبر سال گذشته ميليون ساعت اض 23عدم دريافت دستمزد به ميزان  -

  ها؛ متمركز بودن مقامات ارشد بر آمارهاي كمي، چون تعداد بازداشت حالدرعينميالدي و 
، جهت مقابله با »زنگيبهباش و گوشآماده«لزوم قرار داشتن مأموران پليس در حالت  -

  ا؛هحمالت تروريستي احتمالي و تأثير آن بر افزايش ميزان اضطراب آن
در ميالدي،  2016وقوع رويدادهايي، همچون حمله مرگبار به يك زوج پليس در سال  -

منزل و مقابل چشمان فرزندشان و ايجاد واهمه در ميان نيروهاي پليس در خصوص امنيت 
 استعفاكه منجر به نقل مكان، تغيير محل مأموريت و يا  – هايشانخانواده يجاني اعضا
  خود شد؛ ها از مشاغلبرخي از آن
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دين هاي پليس، همچنين مشاركت چنكمبود ادوات و تجهيزات و وضعيت نابسامان اداره -
  ؛شانيخودروهاها به خوابيدن در پليس در مكاني كوچك براي زندگي و يا ناگزير شدن آن

ه همچنين، اشاره به گزارش تهيه شده توسط مجلس سناي فرانسه، در سال گذشت د)
نيروهاي  درصدي نرخ خودكشي در ميان 36، مبني بر باالتر بودن ميالدي، در اين زمينه

 در: پليس در قياس با ميزان جمعيت اين كشور و همچنين در قياس با كشورهاي ديگر
روي پليس ني 167، 2018كه پنج برابر فرانسه جمعيت دارد، طي سال  متحدهاياالت

  و اندبه اين اقدام زده ، دستتاكنوننفر  111نيز  در سال جاريخودكشي كردند و 
 ازجمله –شناسان ساعته روان 24اشاره به تعهد دولت به ايجاد ساختاري براي فعاليت  ه)

جهت كمك به مأموران پليس تا ماه ژوئن سال جاري  - برقراري خطوط تلفني اضطراري 
  ؛44و البته آماده نشدن آن تا ماه سپتامبر

  
المار، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه صدور بيانيه از سوي اگنس (اَنيِس) كا -2

، در 1398مردادماه  21زده و خودسرانه، در روز دوشنبه هاي فراقضايي، شتاباعدام
، در انتظار اجراء حكم 45فرانسوي تبار 7خصوص ابراز نگراني عميق در زمينه سرنوشت 

  نكات مهم اين بيانيه به شرح زير است: . اعدام خود در عراق

 قي وواست كاالمار از دولت فرانسه جهت تحت فشار قرار دادن مقامات عرادرخ الف)
 - متهم به عضويت در سازماني تروريستي  – نفر 7ها به بازگرداندن اين ناگزير ساختن آن

  ها در كشورشان؛و برگزاري دادگاه عادالنه براي آن
ها به نيه، انتقال آتبارها توسط نيروهاي دموكراتيك سوراشاره به دستگيري فرانسوي ب)

ها در آن عراق به درخواست ادعايي دولت فرانسه و يا مداخله ادعايي آن و قرار گرفتن
  هاي دريافتي؛رفتارها، بر اساس گزارشمعرض شكنجه يا ديگر سوء

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  44

https://www.apnews.com/aa2ac2c871a349ecbdb98313b644634b 
٤٥ Fodil Tahar Aouidate, Mourad Delhomme, Karam El Harchaoui, Bilel Kabaoui, Léonard 
Lopez, Brahim Nejara and Vianney Ouraghi 
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هاي اشاره به وجود اتهامات جدي در خصوص صدور احكام اعدام مزبور در دادگاه ج)
ر هاي كنسولگري اين كشومتهمان به وكيل مدافع و يا كمكغيرمنصفانه و عدم دسترسي 

  در عراق؛
ضايي قن نظام بود تأكيد بر غيرقانوني بودن انتقال اين افراد به عراق، با توجه به مواجه د)

 اين كشور با معضالت ساختاري جدي و معمول بودن صدور حكم اعدام براي اعضاء
ا بام حكم اعد زده، همچنين متناقض بودنسابق گروه داعش، در فرآيندهاي قضايي شتاب

  المللي؛قوانين بين
ها و اقدامات درخواست گزارشگر ويژه سازمان ملل از دولت فرانسه جهت ارتقاء تالش ه)

هاي تبارهاي محبوس در زنداننفر و ديگر فرانسوي 7خود در راستاي نجات جان اين 
ها از حق حيات خود و امكان نعراق و حصول اطمينان از عدم محروميت خودسرانه آ
  ؛46ها در كشورشانبرگزاري روند قضايي عادالنه و مطابق با قانون براي آن

  

 16و چهارشنبه  12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روزهاي شنبه  -3
پليس فرانسه با معترضان شهر نانت در مراسم ، در خصوص درگيري 1398مردادماه 

     :به شرح زير استموارد مهم گزارش . 47يو كانسيوبزرگداشت است

 كنندگانشركتشماري از جهت مقابله با آور پليس شهر نانت از گاز اشكاستفاده  الف)
 24استيو كانيسو جوان : مردادماه 12، در روز شنبه در مراسم بزرگداشت استيو كانسيو

ناپديد و  ،فرانسه سيقيومصادف با جشن م، خردادماه 31 شبجمعه اي بود كه درساله
جان او توسط قايقرانان در رودخانه بدن بيتيرماه،  8روز شنبه روز بعد در  38سرانجام 

  ؛در حدود يك كيلومتري نانت پيدا شد 48لوآر

                                                            
بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل:  46

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24887&LangID=E  
٤٧ Steve Canico 
٤٨ Loire  
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يري درگ اشاره به ادعاي افتادن اين جوان در رودخانه و غرق شدن وي، پس از بروز ب)
 يقي وز پليس براي متفرق كردن يك گروه موسدر آن شب ني: در نزديكي رودخانه لوآر

دثه، ان آن حاآور استفاده كرد. در جرياز گاز اشك ،تماشاگران آن كه استيو يكي از آنان بود
  ؛چهارده نفر به رودخانه افتادند

ر ين داشاره به بروز مجدد خشم مردم در قبال رفتارهاي پليس در سراسر كشور: ا ج)
در قبال  نيز به دليل خشونت ازاينپيشپليس فرانسه  دولت و نيرويحالي است كه 

بشر  ان حقوقويژه از سوي مدافعهب ،با انتقادات بسياري» جليقه زرد«معترضان موسوم به 
  ؛مواجه بودند

 شنبه ر روزددر جريان راهپيمايي بزرگداشت استيو كانيسو اشاره به مشاركت صدها نفر  د)
ز كي ايخشونت نيروهاي پليس، ساخت سنگر بر سر  و اقدام راهپيمايان به محكوم كردن

هاي روز شنبه، مقامات نانت برخي درگيري با اوج گرفتنها: ها و آتش زدن زبالهچهارراه
  ؛در شهر را بستند وآمدرفتمسيرهاي 

هاي اجتماعي جهت حمايت از اشاره به درخواست جليقه زردها از مردم در شبكه ه)
وز ، در روزير فرانسهنخست ،، ادوارد فيليپر حالي است كهمعترضان شهر نانت: اين د

ليس پتباطي ميان رفتار گزارشي را منتشر كرد كه ادعا داشت هيچ ار ،مردادماه 10شنبه پنج
در  اي قضايي؛ هر چند كه پروندهنانت و ناپديد شدن و مرگ استيو كانسيو وجود ندارد

  اين زمينه به جريان افتاده است؛
ر پي انت داز شدت عمل پليس عليه تظاهركنندگان در نه بروز انتقادات جديد اشاره ب و)

ليس در اين عكس يك پ: مور پليس در حال بازداشت يك معترضأانتشار عكسي از يك م
. نگه داشته است را روي زمين انداخته و با دست وي را يشود كه مردمسلح ديده مي

  و دهدكه با خشونت همراه است نشان مي ويدئوي منتشره همچنين صحنه دستگيري او را
پس از اعزام  ،ساله كه برونو كائيك نام دارد 51بنا بر گزارش روزنامه ليبراسيون، اين فرد 

به بيمارستان به بازداشتگاه انتقال يافت و سپس ساعتي بعد در همان روز با قرار ضمانت 
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آب به سمت خالي شه پليس گفته است كه علت دستگيري وي، پرتاب يك شي آزاد شد.
  و 49موران بوده استأم

ه برگزاري مردادماه، در آستان 31شنبه ، در روز پنجالمللسازمان عفو بينگفتني است كه  ز)
ان در فرانسه، از مقامات دولت اين كشور درخواست نمود، تا معترض 7اجالس سران جي

ها ممانعت به عمل گروهي آن به اين اجالس را مورد خشونت قرار نداده و از بازداشت
شنبه و اند كه در پايان هفته (نيز اعالم كرده زردها قهيجلآورد. اين در حالي است كه 

 پيوندند.مي 7شهريور) به معترضان اجالس جي 3و 2يكشنبه، 
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https://fa.euronews.com/2019/08/03/french‐police‐clash‐tear‐gas‐protesters‐nantes‐
tributes‐steve‐canico 
https://fa.euronews.com/2019/08/07/french‐police‐criticized‐over‐using‐violence‐against‐
protesters‐in‐nantes?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=french‐
police‐criticized‐over‐using‐violence‐against‐protesters‐in‐
nantes&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D
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