
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1398ماه و آبان  مهر
 

6308089  
 

 
ی 

شر
ق ب

قو
 ح

مه
رنا

کا
ه 

ی ب
اه

نگ
یا

ت
اال

ده
تح

م
 

گل
 ان

دا،
انا

 ک
کا،

ری
آم

(  
سه

ران
و ف

س 
ی

11) 
 

ی
رد

هب
را

ش 
ار

گز
 

63
 /

98 

  
  



 2                                                                                                                                 63گزارش راهبردی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3                        (             11) آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه متحدهاالتیانگاهی به کارنامه حقوق بشری 
 

 

 

 

متحده بشر در کشورهای ایاالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نیا در

ها ها، بیانیهبر اساس مقاالت، گزارش، 1398 آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه در مهر و آبان

های المللی و رسانهنهاد و بینهای حقوق بشری مردمآمده از سازماندستبه و اخبار آشکار

صورت خالصه به به یبررس نیمهم ا یقرار گرفته است. محورها یمورد بررس، 1گروهی

 ت:اس ریشرح ز

 

 متحده آمریکاایاالت*

، در 1398آبان ماه  16شنبه الملل، در روز پنجانتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین -1

آمیز از اسکات متحده جهت رفع اتهامات کیفری اجحافخصوص درخواست از ایاالت

 اند از:نکات قابل ذکر این گزارش عبارت .وارن، امدادگر داوطلب

خطاب به مقامات آمریکا، مبنی بر  المللاز سوی سازمان عفو بین نامهارسال  الف(

درنگ اتهامات کیفری ساختگی ضرورت اقدام وزارت دادگستری این کشور، به رفع بی

منطقه مرزی  –علیه دکتر اسکات وارن، فعال داوطلب امور بشردوستانه، در ایالت آریزونا 

 آمریکا با مکزیک؛ 

الملل، مبنی بر برشمردن اقدام ین، دبیرکل سازمان عفو ب2اشاره به اظهارات کومی نایدو ب(

مجدد دولت ترامپ به مورد پیگرد قانونی قرار دادن این امدادگر داوطلب، به مثابه 

                                                           
دفتر کمیساریای عالی حقوق  (؛Euronews(؛ شبکه خبری یورونیوز )Amnesty Internationalالملل )سازمان عفو بین 1

 (؛Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)بشر سازمان ملل )

 24(؛ شبکه خبری فرانس Thomson Reuters Foundationخبرگزاری رویترز ) (؛BBC.Comخبری بی.بی.سی ) شبکه

(France 24( ؛ روزنامه ایندیپندنت)Independent؛) ( روزنامه دیلی صباحDaily Sabah ؛) شبکه خبری الجزیره

(Aljazeera( ؛ شبکه خبری سی.ان.ان)CNN News( ؛ روزنامه تلگراف)The Telegraph؛) بان حقوق بشر دیده

(Human Rights Watch؛) پایگاه خبری- ( تحلیلی میدل ایست آیMiddle East Eye؛) پایگاه خبری سازمان ملل 

(UN News؛) ( شبکه خبری دویچه ولهDeutsche Welleو ) ( شبکه خبری ان.بی.سیNBC News.) 
2 Kumi Naidoo 

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/1366/2019/en/
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دوستانه های انساناستفاده ریاکارانه از نظام قضایی، باهدف مجرمانه تلقی کردن کمکسوء»

 ؛«بخشو نجات

 10ن فعال داوطلب به تحمل متحده به محکوم کردن ایاشاره به تالش دولت ایاالت ج(

سال حبس، تنها به دلیل اقدام بشردوستانه وی در راستای فراهم آوردن غذا، آب و لباس 

 جویان نیازمند؛تمیز برای پناه

تأکید بر ضرورت اقدام مقامات آمریکا به متوقف ساختن آزار و اذیت دکتر وارن و  د(

شان و در عوض لزوم تالش دوستانهانهای انسدیگر مدافعان حقوق بشر، به دلیل فعالیت

دولت این کشور در راستای همکاری با این داوطلبان، باهدف نجات بخشیدن جان هزاران 

 ها و مخاطرات گسترده؛جوی پیشاپیش قرار گرفته در معرض خشونتپناه

نوامبر(، دکتر اسکات  12آبان ماه ) 21شنبه گفتنی است که مقامات آمریکا، در روز سه ه(

های بشردوستانه به جو و ارائه کمکوارن را، برای بار دوم، به اتهام پناه دادن به دو پناه

 ؛3ها مورد محاکمه قرار خواهند دادآن

 

، در 1398آبان ماه  14شنبه انتشار گزارش از سوی شبکه خبری بی.بی.سی، در روز سه -2

از تصمیم خود برای  متحده به مطلع ساختن سازمان مللخصوص اقدام دولت ایاالت

 : موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. نامه پاریسخروج از توافق

ساله تسلیم اطالعیه از سوی دولت آمریکا به سازمان ملل، مبتنی بر آغاز فرآیند یک الف(

خروج رسمی این کشور از توافق اقلیمی پاریس و به پایان رسیدن آن یک روز 

 میالدی؛ 2020هوری آن در سال جمازآنتخابات ریاستپس

مقابله با تغییرات  باهدفنامه، کشور جهان به امضاء این توافق 188اشاره به اقدام  ب(

 ، در قیاس بازیر دو درجه سانتیگراد میزان افزایش دما و متعهد شدن برای حفظ اقلیمی

با که  : گفتنی استدرجه 1.۵محدود کردن آن به و حتی تالش جهت  صنعتیپیشادوران 

                                                           
 زیابی در لینک: الملل. قابل باگزارش سازمان عفو بین 3

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/usa-drop-criminal-charges-against-scott-
warren/ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/usa-drop-criminal-charges-against-scott-warren/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/usa-drop-criminal-charges-against-scott-warren/
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تنها کشوری خواهد بود که به آن آمریکا برای خروج از این توافق،   ،ترامپدانلد تصمیم 

 ت؛پایبند نیس

اشاره به اظهارات مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، در خصوص متحمل شدن بار  ج(

 اقتصادی غیرعادالنه، در صورت عدم خروج از توافق مزبور؛

 2018، در دسامبر سال المللی و اروپاییه امور بینسسؤماشاره به نتایج گزارش  د(

میالدی، مبنی بر وارد شدن آسیب واقعی به توافق پاریس با خروج آمریکا و فراهم آمدن 

این تعهدات کردن از خالی شانه  برای کشورهای دیگر جهتبهانه اخالقی و سیاسی الزم 

توافق این  ءامضارغم بهکه برد می مثال، از روسیه و ترکیه نام عنوانبهاین گزارش : توافق

 ؛انداز تصویب آن در سطح ملی خودداری کرده

از پیامدهای خروج  دانشمندان و فعاالن محیط زیستاشاره به ابراز نگرانی  ه(

نامه پاریس و به شمار آوردن سیاست دولت ترامپ، به مثابه تخریب از توافق متحدهایاالت

 محیطی آمریکا؛قوانین زیست

در کربن  اکسیددیتولید  از درصد 1۵آمریکا در حال حاضر مسئول گفتنی است که  و(

که  توسعهدرحالیک منبع مهم مالی و فنی برای کشورهای  ،حالدرعیناما  ،جهان است

 ؛4آیدمی شمارکنند به برای مقابله با گرمایش تالش می

نامه پاریس، کومی ج از توافقهمچنین، الزم به ذکر است که در پی اقدام آمریکا به خرو ز(

الملل، ضمن خودخواهانه، عاری از حس مسئولیت و نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین

جمهوری دانلد ترامپ ترین اقدام ریاستنامعقول خواندن این تصمیم، آن را مخرب

شود، با توجه های روی زمین تمام میبرشمرد و تأکید نمود که این اقدام بهای جان انسان

به اینکه وی دستور کار شخصی خود را برتر از نیازهای ضروری مردم جهان قرار داده و 

                                                           
 ازیابی در لینک:گزارش شبکه خبری بی.بی.سی. قابل ب 4

 https://www.bbc.com/persian/world-50297924 

https://www.bbc.com/persian/world-50297924
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کند، چراکه شرایط کنونی اقلیمی یکی های جهانی برای نجات بشریت را تخریب میتالش

 ؛۵های پیش روی حقوق بشر در عصر حاضر استتهدید نیتربزرگاز 

ای در کشور جهان با تأیید مطالعه 1۵3هزار دانشمند از  11بیش از ح( از سوی دیگر 

رو است و هحوزه اقلیمی هشدار دادند که زمین با یک وضعیت اضطراری آب و هوایی روب

های مطالعه که درباره چگونگی تأثیر فعالیتاین  .تبعات و خطرات ناشی از آن جدی است

ای مضر گلخانهکند که انتشار گازهای بشر در زمین طی چهار دهه گذشته است، تأکید می

ها آن .اندها توجه کافی را به این بحران نشان ندادهسرعت در حال افزایش است و دولتبه

باری را گویند که دانشمندان وظیفه اخالقی دارند که هرگونه تهدید فاجعهمی حالدرعین

 ؛6ه استمنتشر شد یوساینسامجله ب های این تحقیق دربه مردم هشدار دهند. یافته انهشفاف

 

در خصوص آبان ماه،  ۷ شنبهسهدر روز بان حقوق بشر، انتشار گزارش از سوی دیده -3

کالت ، همچنین ایجاد مشداروها ازجملهتأمین مالی واردات بشردوستانه، تحدید شدید 

ها به دلیل اعمال جدی برای مردم ایران و مورد تهدید قرار گرفتن حق سالمت آن

موارد مهم این گزارش . علیه این کشور متحدهایاالتهای گسترده از سوی دولت تحریم

  اند از:      عبارت

های فشار حداکثری: آسیب تحریم»ای تحت عنوان صفحه 4۷انتشار گزارش  الف(

اتخاذ بان حقوق بشر، مبنی بر تأثیر ، از سوی دیده«سالمت ایرانیان حقبهیکا اقتصادی آمر

تأمین مالی واردات علیه ایران، بر توان این کشور جهت  مواضع تهاجمی از سوی آمریکا

 ؛تجهیزات پزشکی و داروهای حیاتی ازجملهبشردوستانه، 

برای  متحدهایاالتی دولت های در نظر گرفته شده از سواشاره به منجر نشدن معافیت ب(

های آمریکایی و اروپایی به پذیرش ها و شرکتواردات بشردوستانه به ترغیب بانک

 مخاطرات تحریمی و پیامدهای حقوقی ناشی از تعامل با ایران؛

                                                           
 الملل. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان عفو بین ۵

 https://plink.ir/Itm1R 
 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک: 6

 https://plink.ir/mpNPp 

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
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ها و درنگ عدم مواجهه شرکتبی تصریحبهتأکید بر ضرورت اقدام واشنگتن  ج(

داروها یا دیگر کاالهای بشردوستانه به ایران، با مرتبط با صادرات های خارجی بانک

 و ریسک حقوقی یا مالی

 بر ی خودهاآمریکا باید آثار تحریم ،المللیگفتنی است که طبق قانون حقوق بشر بین د(

 ؛۷ها رسیدگی کندهای ناشی از تحریمنقض تمامیبهحقوق ایرانیان را مد نظر قرار داده و 

 

 و در روزهای جمعه، های خبری بی.بی.سی و یورونیوزشبکهانتشار گزارش از سوی  -4

با همکاری  متحدهایاالتداری وزارت خزانهدر خصوص اقدام آبان ماه،  4و  3 شنبه

در به شفافیت مالی در راستای کمک جدید  سازوکاریبه ایجاد وزارت خارجه این کشور 

موارد مهم این گزارش . ذا و داروغ ازجملهدوستانه با ایران، اقالم انسانرابطه با تبادل 

   اند از:     عبارت

جهت حصول  سازوکاریاظهارات مقامات آمریکا در این زمینه، مبنی بر ایجاد  الف(

پوششی ادعایی  عنوانبه ،دوستانهتبادل اقالم انساناطمینان از عدم استفاده ایران از روند 

به  تهرانمتهم کردن ، ضمن الستیکهای بچون توسعه برنامه موشک ،هاییبرای فعالیت

 ؛شوییپولپشتیبانی مالی تروریسم و 

نهادهای خارجی خواهان تجارت از  متحدهایاالتاشاره به درخواست دولت  ب(

 ، جهت ارسال؛ دوستانه با ایرانانسان

شور )آمریکا(، در خود از صدور این دست اقالم به ایران، به این ک دقیقهای گزارش

 ؛هاتحریمی اجراروند با شفافانه هی همرا راستای

به ارسال  دوستانه با ایراناقالم انساناشاره به ناگزیر شدن تمامی نهادهای خواستار تبادل  ج(

از اطالعات، شامل فاکتورها و جزئیات درباره خرید « ایسابقهو بی توجهقابل»حجم ماهانه 

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش دیده ۷

 https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-sanctions-harm-
iranians-right-health 

https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-sanctions-harm-iranians-right-health
https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-sanctions-harm-iranians-right-health
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دیره و ساختار شرکت طرف معامله اطالعات ثبتی، فهرست اعضاء هیأت م، همچنین مشتریان

های سیاه سازمان افراد در فهرستاین اطمینان یابند نام  متحدهایاالتتا مقامات  - در ایران

 ملل، آمریکا یا اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته قرار نداشته باشد؛

 ازجملهمنظور،  بدین متحدهایاالتاشاره به دیگر اطالعات و مدارک درخواستی مقامات  د(

شده طرف معامله با آن اطالعات بانکی ماهانه شرکت ایرانی، فهرست نهادها یا افراد تحریم

های مالی بین فروشنده خارجی و در ایران، جزئیات اطالعات تجاری و پشتیبانی و تراکنش

طرف ایرانی و تعهد کتبی طرف ایران مبنی بر نفروختن مستقیم یا غیرمستقیم کاالهای 

 ؛شدهده به افراد و نهادهای تحریمشخریداری

تضعیف کانال ، مبنی بر تالش دولت آمریکا جهت سازوکاراشاره به نظر منتقدان این  ه(

گردآوری هرچه  ،همچنین« اینستکس»مالی ویژه میان ایران و اتحادیه اروپا موسوم به 

 ؛8بیشتر اطالعات از نظام مالی جمهوری اسالمی

 

، در 1398آبان ماه  3بکه خبری دویچه وله، در روز جمعه انتشار گزارش از سوی ش -5

نکات مهم این . های منتقدترامپ برای مقابله با روزنامهدانلد تالش جدید خصوص 

  گزارش عبارت است از:

دو ، جهت متوقف ساختن اشتراک متحدهایاالتجمهوری قصد دانلد ترامپ، رئیس الف(

به  ،سراسر آمریکافدرال در های دولتی در اداره روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست

این : گفتنی است که دو روزنامه معروفاین  افشاگرانههای انتقادی و گزارشدلیل 

 شود؛ های منتقد محسوب میعلیه رسانه ترامپترین اقدام تازه

 هایرسانه، در زمینه تاختن به جمهوری آمریکاچهل و پنجمین رئیساشاره به سوابق  ب(

به جعل خبر و نشر ها و متهم کردن آن به این دو روزنامه مهم آمریکایی ویژهبهمنتقد، 

 ؛«دشمنان مردم» عنوانبهها ، همچنین برشمردن آنهای دروغگزارش

                                                           
 های:. قابل بازیابی در لینکهای خبری بی.بی.سی و یورونیوزشبکهگزارش  8

 https://www.bbc.com/persian/iran-50172756 
https://plink.ir/RvuB9 

https://www.bbc.com/persian/iran-50172756
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اشاره به اظهارات اخیر دانلد ترامپ، مبنی بر عدم تمایل کاخ سفید برای دریافت این  ج(

های چاپی نیویورک تایمز و واشنگتن پست در نسخهکه دریافت دو روزنامه: گفتنی است 

 ؛است پذیرهمچنان امکانها اما دسترسی به نسخه آنالین آن ،شدهمتوقفکاخ سفید 

 عنوانبهها در قبال دانلد ترامپ و برشمردن وی، اشاره به اقدام متقابل رسانه د(

زم به ذکر است، که ال«: رواج دهنده و منتشرکننده خبرهای جعلی و دروغین ترینبزرگ»

های روزنامه واشنگتن پست، ترامپ در هزار روز نخست حضور خود آزماییبر پایه راستی

 ؛است بیان کردهکننده مورد اظهارات خالف واقع و گمراه 43۵هزار و  13 ،در کاخ سفید

به نیویورک تایمز و واشنگتن پست های روزنامهتاکنون مدیران و مسئوالن گفتنی است که  ه(

های دولتی واکنشی نشان خاتمه دادن به اشتراک این دو روزنامه در اداره جهتطرح کاخ سفید 

 ؛9اند و مشخص نیست چنین کاری به لحاظ حقوقی و عملی قابل اجرا باشدنداده

 

، در 1398آبان ماه  3انتشار گزارش از سوی شبکه خبری بی.بی.سی، در روز جمعه  -6

های ورزشی به دلیل ستانی در ایالت اهایو از رقابتخصوص حذف شدن دختری دبیر

 نکات مهم گزارش به شرح زیر است: . حجاب خود

پس ، در ایالت اوهایو ،ساله دبیرستانی 16دختر ، نور ابوکرم شدنمورد تبعیض واقع الف(

، با توجه به قرار نگرفتن نام وی در کیلومتر ۵ یاز رسیدن به خط پایان در مسابقه دو

 افراد برنده، به دلیل بر تن داشتن حجاب؛فهرست 

اشاره به اظهارات مسئوالن برگزاری مسابقه در این رابطه، مبنی بر تطبیق نداشتن البسه  ب(

این موضوع  ی مسئولهامقام : الزم به ذکر است کهاین مسابقات هاینامهآیینورزشی او با 

 ؛ومتر گذشته بودکیل ۵را هنگامی به نور گفتند که او از خط پایان دوی 

های نامهاشاره به دامن زدن این خبر به مباحثات مربوط به موضوع تبعیض و آیین ج(

متحده، با توجه به مطرح نشدن حجاب این دختر مربوط به نحوه پوشش در ایاالت
                                                           

 ل بازیابی در لینک:گزارش شبکه خبری دویچه وله. قاب 9

 https://plink.ir/dzqoH 
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های پوشش لباس مسابقات از سوی نامهعنوان ناقض آییندبیرستانی، تاکنون به

 برگزارکنندگان؛

مشغول بازبینی و اصالح نیز های ایالت اوهایو سازمان ورزشی دبیرستاننی است که گفت د(

های مذهبی که تا این قوانین را با آزادیاست  قوانین خود برای فصل بعدی این مسابقات

 ؛مطابقت دهد ،کید قرار گرفتهأدر قانون اساسی آمریکا مورد ت

در این زمینه تا حدودی  نیزربی نور مکه  شدهگزارش زمانهماین در حالی است که  ه(

مسابقات برای او درخواست معافیت مذهبی نکرده بوده آغاز از  پیشچرا که  ،مقصر بوده

های اوهایو و موافقت است. اما اکنون با تسلیم این درخواست به سازمان ورزشی دبیرستان

ه زنان مسلمانان تواند با استفاده از معافیت مذهبی با روسری ویژاین نهاد، نور می

 ؛10ها شرکت کندورزشکار در رقابت

 

آبان ماه، در خصوص  3انتشار گزارش از سوی شبکه خبری الجزیره، در روز جمعه  -7

های مدنی آمریکا، مبنی بر اقدام مقامات مهاجرتی اظهارات مقامات اتحادیه آزادی

مرزهای این کشور با  کودک از والدین خود، در 1۵00متحده به جدا کردن بیش از ایاالت

جمهوری دانلد ترامپ و از این رو رسیدن کل تعداد این مکزیک، در ابتدا دوره ریاست

 20۷نفر، اشاره به وجود  ۵400میالدی تاکنون، به بیش از  201۷کودکان از ماه ژوئیه سال 

 تا 201۷کودک جدا شده از والدین خود از اول ژوئیه سال  1۵۵6کودک زیر پنج سال، در 

گو به دادن دیهمیالدی، اشاره به اقدام یک قاضی فدرال در ایالت سن 2018ژوئن سال  26

های ناکافی فرصت به دولت آمریکا جهت شناسایی کردن این کودکان، با توجه به سامانه

منظور دولت در این زمینه: و این در حالی است که برخی از امدادگران داوطلب به

های مدنی آمریکا، در راستای یافتن این کودکان و والدینشان به یهمکاری با اتحادیه آزاد

 ؛11اندجستجوی خانه به خانه در کشورهای گواتماال و هندوراس پرداخته

                                                           
 گزارش شبکه خبری بی.بی.سی. قابل بازیابی در لینک: 10

 https://www.bbc.com/persian/world-50189963 
 گزارش شبکه خبری الجزیره. قابل بازیابی در لینک: 11

https://www.bbc.com/persian/world-50189963
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، در خصوص 1398آبان ماه  3بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوی دیده -8

اساس مطالعه جدید انجام شده در  متحده آمریکا، بررو به وخامت نهادن کیفیت هوای ایاالت

 نکات مهم گزارش به شرح زیر است: . این زمینه

نهاد سازمان مردم - 12های اقتصادیگزارش منتشر شده از سوی اداره ملی پژوهش الف(

متحده، پس از کاهش تدریجی مبنی بر افزایش آلودگی هوا در ایاالت –مستقر در آمریکا 

 میالدی؛ 2009آن در سال 

 6۵3میلیون بررسی روزانه وضعیت آب و هوایی در  1.8آمده از دستشاره به نتایج بها ب(

 9۷00شهرستان این کشور، مبنی بر پیامدهای افزایش آلودگی هوا، ازجمله به ثبت رسیدن 

های آن برای میالدی و تهدید 2018تا  2016های فقره مرگ پیش از موعد، در فاصله سال

هایی چون، آسم، بیمارهای ریوی و به همراه داشتن بیماری با توجه -حق بر سالمت 

حق حیات و حق برخورداری از  -قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و اختالالت تنفسی 

 محیط زیست سالم؛

 2013کننده هوا در این کشور از سال درصدی ذرات آلوده ۵.۵اشاره به افزایش  ج(

 میالدی، به دلیل بروز عواملی چون:

 ها؛در جنگل سوزییش آتشافزا -

 ی قانون فدرال هوای پاک؛اجراکاهش میزان  -

 های مربوط به نقض قانون هوای پاک؛ها و جریمهکاهش مجازات -

ویژه از زمان روی کار آمدن دانلد کاهش کلی قوانین مربوط به حفظ محیط زیست، به -

سمی حاصل از سوخت  محصول –ترامپ، ازجمله تضعیف قوانین مربوط به خاکستر ذغال 

 کننده حق بر آب، حق سالمت و حق برخورداری از محیط زیست سالم؛ذغال و تهدید

میالدی و تأثیرگذاری آن بر  2016متحده از سال های صنعتی در ایاالتافزایش فعالیت -

 ؛13تغییرات اقلیمی
                                                                                                                                                        
 https://www.aljazeera.com/news/2019/10/tally-children-split-border-tops-5400-count-
191025020652717.html 
12 National Bureau of Economic Research (NBER) 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/tally-children-split-border-tops-5400-count-191025020652717.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/tally-children-split-border-tops-5400-count-191025020652717.html
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، در 1398ه آبان ما 2شنبه انتشار گزارش از سوی شبکه خبری دویچه وله، در روز پنج -9

جهت شرکت در  متحدهایاالتخصوص عدم صدور روادید برای هیأت ایرانی از سوی 

 اجالس بانک جهانی، مبنی بر:

نمایندگان  ،ت متشکل ازأهیاقدام دولت آمریکا به عدم صدور روادید برای مشارکت  الف(

انی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران در نشست ساالنه بانک جه وزارت

به لغو سفر  و دارایی ایران یوزیر امور اقتصادو در پی آن اقدام  المللی پولصندوق بین

 تنها فرد موفق به دریافت روادید؛ –به این منظور  متحدهایاالتخود به 

اشاره به نگارش نامه از سوی  فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران، خطاب به رئیس  ب(

اعتراض به اقدام دولت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران  گروه بانک جهانی، مبنی بر

های اساس و محدودیتموانع بی» گونه اقدامات بهو تأکید وی بر منجر شدن این

 ؛«سابقه و خصمانهغیرقانونی، بی

 ازجملهاستناد وزیر اقتصاد و دارایی ایران به مفاد اساسنامه بانک جهانی در این نامه،  ج(

های اقتصادی اعزامی از کشورهای تأاتخاذ رویکرد سیاسی در قبال هیعدم »ضرورت 

 المللی پولبانک جهانی و صندوق بین ءاعضاداشتن عضو بانک و همچنین لزوم مصونیت 

 ؛«از تحرکات و اختالفات سیاسی

الملل و اصل موازین حقوق بین اشاره به منافات داشتن این اقدام دولت دانلد ترامپ با د(

و منجر چندجانبه  های توسعهکید بانکأیکی از مبانی اولیه مورد ت عنوانبه ،هادولت برابری

 ؛المللیبین توسعهدر نهادهای اصول حکمرانی عادالنه اعتبار شدن شدن آن به مخدوش و بی

های جمهوری اسالمی برای شرکت در بار نیست که مقام نخستیناین گفتنی است که  ه(

سال سپتامبر ماه شوند. در لی در آمریکا با مشکل روادید مواجه میالملهای بیننشست

روادید سرانجام اگرچه  ،و در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز جاری

                                                                                                                                                        
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش دیده 13

 https://www.hrw.org/news/2019/10/25/study-finds-deterioration-us-air-quality 

https://www.hrw.org/news/2019/10/25/study-finds-deterioration-us-air-quality
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ایران، و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه این کشور،  جمهوریرئیسحسن روحانی، آقایان 

 ؛14درآمد اجرابه  هاییها محدودیتآنتردد  صادر شد، اما برای

 

، در 1398مهرماه  28انتشار گزارش از سوی شبکه خبری ان.بی.سی، در روز یکشنبه  -10

دانشجوی ایرانی در ماه سپتامبر سال جاری  20کم خصوص لغو شدن روادید دست

 نکات مهم گزارش به شرح زیر است: . میالدی

دانشجوی ایرانی برخوردار از  20کم متحده به لغو روادید دستاقدام دولت ایاالت الف(

های صنعتی شریف های ایران، ازجمله دانشگاهسابقه تحصیالت عالی از معتبرترین دانشگاه

آنها  روادیدنفر، نماینده انبوهی از دانشجویانی هستند که  20این و تهران: گفتنی است که 

 ؛اندان شدهترامپ علیه ایردانلد های دولت لغو شده و در حقیقت قربانی سختگیری

اشاره به آمار وزارت خارجه آمریکا در این زمینه، مبنی بر کاهش یافتن تعداد روادید  ب(

 مورد در 3139از  -اعطاء شده به دانشجویان ایرانی و رسیدن میزان آن تقریباً به نصف 

 ؛میالدی 2018 سال در مورد 1643به  2016 سال

ریکا اعالم کرد هیچ تغییری در سیاستکه وزارت امور خارجه آم استاین درحالی  ج(

اداره گمرک و همچنین، دانشجویی این کشور انجام نداده است.  روادیدهای مربوط به 

دانشجویان ایرانی  مربوط به روادید هایتغییر در سیاست نیز متحدهایاالتحفاظت مرزی 

 .1۵است را انکار کرده

 

 

 

                                                           
 ل بازیابی در لینک:گزارش شبکه خبری دویچه وله. قاب 14

 https://plink.ir/rIcql 
 انتشار گزارش از سوی شبکه خبری ان.بی.سی. قابل بازیابی در لینک: 1۵

 https://www.nbcnews.com/news/world/no-plan-b-iranian-students-despair-visa-
applications-revoked-n1068671 

https://www.nbcnews.com/news/world/no-plan-b-iranian-students-despair-visa-applications-revoked-n1068671
https://www.nbcnews.com/news/world/no-plan-b-iranian-students-despair-visa-applications-revoked-n1068671
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 کانادا*

، در 1398آبان ماه  14شنبه بی.بی.سی، در روز سهانتشار گزارش از سوی شبکه خبری  -1

نکات مهم . از حد ایمن کاناداخصوص باالتر بودن میزان سرب موجود در آب شهرهای 

    گزارش به شرح زیر است:  

کشی صدها هزار خانه در شهرهای آب لولههای تحقیقات گسترده در زمینه کیفیت یافته الف(

در آب این مناطق از حد ایمن: گفتنی  میزان سرب موجودرفتن ، مبنی بر فراتر بزرگ کانادا

رسانه  10از  نگارروزنامه 120توسط  به طول انجامید، که یک سالمزبور مطالعه است که 

 ، به انجام رسید؛سسه گزارشگری تحقیقیؤدانشگاه در همکاری با م 9مختلف و 

میالدی و باالتر بودن  2018 تا 2014شده از سال هزار نمونه گردآوری 12اشاره به  ب(

 ۵ -میزان توصیه شده براساس راهنمای ملی  در قیاس با ،هایک سوم آنمقدار سرب در 

 ذره در میلیارد 1۵باالتر از  ها،درصد از نمونه 18و در  - (16بی.پی.ذره در میلیارد )پی

 ؛1۷ا(آمریک در کشیدر آب لوله سرب میزان مجاز)

ودگی به سرب به افت بهره هوشی )آی کیو( در کودکان، آلاشاره به مرتبط بودن  ج(

 ؛قلبی هایباال و بیماری فشارخون

مونترآل، دومین شهر بزرگ کانادا با  ازجملهاشاره به نواحی مورد آزمایش قرار گرفته  د(

، ثروتمند کالن شهر تورنتو مناطقویل از اوک ،هزار نفر جمعیت ۷۵0و  میلیونیک

 ؛استان ساسکاچوان و پرینس پورت در بریتیش کلمبیارجینا، مرکز همچنین 

 32تر در اشاره به اقدام محققان به آزمایش آب آشامیدنی در منازل مسکونی قدیمی ه(

برداری شده، از خانه نمونه 260درصدی میزان سرب در آب  39شهر کانادا و فراتر رفتن 

 حد ایمن توصیه شده از سوی دولت فدرال؛

دهنده اتصال – های شرکت آبها و لولههای کهنه در داخل خانهلولهن به شمار آورد و(

: سرب در شبکه آب آشامیدنی کانادامنبع  ترینبزرگ عنوانبه –ها به منابع اصلیخانه

                                                           
16 Parts per billion (ppb) 

 .سومین ذخایر بزرگ آب شیرین جهان است دارایاز نظر سرانه ملی گفتنی است که کانادا  1۷
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هزار خانه در  ۵00که حدود  برآورد کرددر گزارشی میالدی  201۷دولت کانادا در سال 

 و های کهنه هستندلولهاین کشور دستخوش مشکل انتشار سرب در 

برای مقابله با این اند که متعهد شدهل ااستان کبک و شهر مونتر گفتنی است که مقامات ز(

 ؛18نمایندمشکل اقدام 

 

، در 1398بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه اول آبان ماه انتشار گزارش از سوی دیده -2

أمین آب جوامع بومی در خصوص ضرورت اقدام دولت کانادا به قرار دادن موضوع ت

 نکات محوری این گزارش عبارتند از: . اولویت

لزوم اقدام دولت جدید کانادا به مورد توجه قرار دادن فقدان آب آشامیدنی سالم در  الف(

بسیاری از جوامع بومی این کشور و تبدیل کردن آن به اولویت اضطراری خود، با توجه 

ر جامه عمل پوشاندن به تعهدات خود در این رابطه، های کانادا دبه سوابق ناکامی دولت

 سال اخیر؛ 4های صورت گرفته در رغم برخی از پیشرفتبه

بان حقوق بشر و رؤسای جوامع بومی استان اُنتاریو، به تهیه اشاره به اقدام دیده ب(

حقوقی رکن حقوق بشر در زمینه حق بر آب و  مبنی بر بررسی چهارچوب گزارشی

در راستای  هانهادهایی در رابطه با چگونگی همکاری با مقامات دولتی و دیگر توصیه

 رسمیت شناختن این حق؛به

 2016و  201۵های بان حقوق بشر در سالانجام شده از سوی دیده تحقیق اشاره به ج(

میالدی در زمینه جوامع بومی کانادا در استان اُنتاریو و دستیابی به نتایجی مبنی بر اقدام 

المللی حقوق بشری، با توجه به ای از تعهدات بیندولت این کشور به نقض مجموعه

هم آوردن آب سالم برای این جوامع: این در حالی است که از آن زمان ناکامی آن در فرا

اقداماتی از سوی دولت کانادا در راستای تأمین بودجه و ارتباط با جوامع بومی در این 

 زمینه صورت پذیرفته است؛

                                                           
 گزارش شبکه خبری بی.بی.سی. قابل بازیابی در لینک: 18

 https://www.bbc.com/persian/world-50297674 

https://www.hrw.org/node/334782/
https://www.hrw.org/report/2016/06/07/make-it-safe/canadas-obligation-end-first-nations-water-crisis
https://www.bbc.com/persian/world-50297674


 16                                                                                                                                 63گزارش راهبردی 

 

 –اشاره به تداوم یافتن وضعیت هشدارهای مربوط به آب آشامیدنی جوامع بومی  د(

، 19اکتبر سال جاری میالدی و ناگزیر شدن بومیان نسکانتاگا 4از  –د مور ۵6کم در دست

 23به تخلیه اضطراری این منطقه پس از قرار داشتن در معرض هشدارهای آبی ، به مدت 

 20.21سال، در پی ناکامی مقامات محلی در زمینه تخلیه به موقع ساکنان این جوامع

 

 انگلیس*

، در 1398آبان ماه  11ندیپندنت، در روز شنبه انتشار گزارش از سوی روزنامه ای -1

در آمدن طرح برگزیتِ  اجراخصوص کاهش یافتن درآمد مردم بریتانیا، در صورت به 

 نکات مهم این گزارش به شرح زیر است: . وزیر این کشورمورد نظر نخست

                                                           
19 Neskantaga 

 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش دیده 20

 https://www.hrw.org/news/2019/10/23/canada-make-first-nations-water-supply-priority 
 های پیشین:سوابق در گزارش 21

های کانادا به توجهی دولت، در خصوص بی1398مهر ماه  10، در روز چهارشنبه بان حقوق بشردیدهانتشار گزارش از سوی *

 بحران آب در جوامع بومی این کشور، مبنی بر:

ها به ، با توجه به ناگزیر شدن آن21ضرورت اقدام دولت آتی کانادا به جبران خسارات وارده آمده به بومیان نسکانتاگا الف(

های آن، همچنین لزوم اتخاذ ساز و کاری جهت پرداختن به ناکارآمدیهای آبی ختتخلیه این منطقه به دلیل ناکارآمدی زیرسا

 عمده زیرساختی در مناطق سکونت این جوامع؛

های مزمن و نوزادان و های دورافتادة این منطقه، از جمله سالمندان مبتالء به بیماراشاره به ناگزیر شدن ساکنان بخش ب(

رسانیِ به اضطراری، با توجه به امتناع مرکز خدمات بومیان کانادا به کمک کودکان به ترک آن، از طریق هوایی و به صورت

 موقع در این زمینه؛

رسانی به بومیان منطقه نسکانتاگا و اشاره به لزوم اقدام دولت به پذیرش مسئولیت خود، با توجه به ناکارآمدی آن در کمک ج(

 بحران؛پرداخت خسارات متحمل شده، در راستای گذار مردم از این 

میالدی، در رابطه با معضالت بهداشتی و مشکالت  2016بان حقوق بشر در سال اشاره به مطالعه انجام شده از سوی دیده د(

مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی برای جوامع بومی کانادا، مبنی بر بهداشت ذخایر آبی، فقدان مقررات مربوط به کیفیت 

 کارآمد و منابع آبی فاقد کیفیت؛ناکارآمد و کمهای آب، بودجه ناکافی، زیرساخت

نفر، با توجه به قرار  300فرد حقوق بشری پیش روی بومیان نسکانتاگا با جمعیت حدود بههای منحصراشاره به چالش ه(

ای ههای آبی مکرر و متداوم، در قبال تعهدات و وعدهسال در معرض شرایط ناسالم و هشدار 2۵ها برای مدت داشتن آن

 توخالی دولت در این زمینه؛

اشاره به ضرورت اقدام دولت کانادا در زمینه اجرایی کردن تدابیر الزم در راستای ضمانت حق بر آب جوامع بومی کانادا، از  و(

جمله تأمین ذخیره آب کافی برای تمامی مصارف غذایی و بهداشتی، فراهم آوردن منابع الزم جهت طراحی، انتقال و نظارت بر 

کارهای جایگزین در مواقع لزوم، به ویژه در رابطه با جوامع دور دست ها و راهدسترسی این جوامع به آب، برخورداری از طرح

 و غیرقابل دسترس و ضمانت سالمت و امنیت افراد جامعه.

https://www.hrw.org/news/2019/10/23/canada-make-first-nations-water-supply-priority
https://www.hrw.org/news/2019/10/02/canada-blind-eye-first-nation-water-crisis
https://www.hrw.org/news/2019/10/02/canada-blind-eye-first-nation-water-crisis
https://www.hrw.org/news/2019/10/02/canada-blind-eye-first-nation-water-crisis
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مبتنی های اقتصادی و اجتماعی، نتایج تحقیقات انجام شده از سوی مؤسسه ملی پژوهش الف(

پوند از درآمد خود، در صورت  1100بر محروم شدن ساالنه هر فرد ساکن این کشور از 

 اجرایی شدن توافق مورد نظر بوریس جانسون برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا؛

ناشی از خروج بریتانیا از بازار مشترک و گمرک میلیارد پوندی،  ۷0اشاره به برآورد هزینه  ب(

 –با تولیدات ساالنه تمام ایالت وِلز و برابر درصد تولید ناخالص ملی  3 حدود - اروپا

 ؛تاکنونمیالدی  2014ای از کسری بودجه بر کشور، از سال سابقههمچنین تحمیل حجم بی

اشاره به اقدام ساجد جاوید، وزیر دارایی بریتانیا به خودداری ورزیدن از انتشار  ج(

کاهش درصدی  3.۵هزینه  ازجملهه با پیامدهای برگزیت، های انجام شده در رابطبینیپیش

هایی از بازرگانی و کاهش ز دست رفتن بخش، به دلیل امیزان تولید ناخالص ملی در سال

میلیارد  ۵0به این خسارات، باید مبلغ : همچنین، ابرگزیتهای پسسال روند مهاجرت در

آن  ،گذردمی که از رفراندوم برگزیت میای را افزود که بریتانیا در سه سال و نیپوند هزینه

 و درصد کاهش داده است ۵/2 تولیدات ملی را را متحمل شده و

های بخش شدنمواجه ازجملهاشاره به دیگر پیامدهای برگزیت برای اقتصاد بریتانیا،  د(

تجاری و بازرگانی با موانع بیشتر در زمینه کاالها و خدمات، کاهش تولید ناخالص ملی، 

گذاری در این کشور و تداوم این روند، با توجه لیل امتناع نهادهای بازرگانی از سرمایهبه د

 ؛22های این کشورهای اقتصادی در برخی از بخشنبودن انجام فعالیت صرفهبهبه مقرون 

 

انتشار گزارش از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز جمعه  -2

در خصوص هشدار مجدد کارشناس سازمان ملل در زمینه در مخاطره ، 1398آبان ماه  10

محورهای . لیکسگر ویکیسایت افشاء گذاربنیانقرار داشتن زندگی جولیان آسانژ، 

   : گزارش مذکور عبارتند از

                                                           
 گزارش روزنامه ایندیپندنت. قابل بازیابی در لینک: 22

 https://plink.ir/XIqLc 



 18                                                                                                                                 63گزارش راهبردی 

 

، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، در رابطه با 23ابراز نگرانی نیلز ملزر الف(

 اوایلت نهادن وضعیت سالمتی جولیان آسانژ، از زمان دستگیری وی در تداوم رو به وخام

 سال جاری میالدی، ضمن هشدار در خصوص در مخاطره قرار داشتن زندگی وی؛ 

به مورد پیگرد قانونی قرار دادن آسانژ، به دلیل  متحدهایاالتاشاره به اقدام  ب(

کا به موارد جدی نقض حقوق وی در زمینه ارتکاب نیروهای نظامی آمری هایافشاگری

، برخورداری مقامات مسئول این حالدرعینبشر و جرائم جنگی در عراق و افغانستان و 

 ؛24ها از معافیت از مجازاتجنایت

اشاره به مالقات گزارشگر ویژه و گروه پزشکی همراه وی با این زندانی در ماه مه  ج(

های داشتن آسانژ در معرض شکنجهسال جاری و تأکید بر مشاهدات خود مبنی بر قرار 

درنگ اقداماتی در رابطه با روحی، ضمن درخواست از دولت بریتانیا، جهت اتخاذ بی

 مراقبت از وضعیت سالمتی و حفظ شأن وی؛

رغم بریتانیا به نادیده گرفتن حقوق و منزلت این زندانی، به دولتاشاره به اقدام  د(

رابطه با ضرورت قرار دادن وی تحت اضطراری گزارشگر ویژه، در  درخواست

 المللی؛های پزشکی و درمانی و از این رو نقض حقوق او بر اساس قوانین بینمراقبت

اشاره به پاسخ دولت انگلیس به درخواست کارشناس سازمان ملل، مبنی بر مردود  ه(

کمک به  های وی در این زمینه و یاهای گزارشگر ویژه، نادیده گرفتن توصیهشمردن یافته

 ارائه اطالعات بیشتر در این رابطه؛

اشاره به تداوم یافتن حبس جولیان آسانژ در شرایط ظالمانه و انزوای کامل و تحت  و(

های جانبه، ضمن خاطرنشان کردن اقدام مقامات بریتانیا به اعمال محدودیتمراقبت همه

ر این زمینه و از این رو، حقوقی و مستندات الزم د مشاورهشدید در زمینه دستیابی وی به 

 زیر پا گذاشتن حق بنیادین وی در زمینه دفاع از خود؛

                                                           
23 Nils Melzer 

، به دلیل درخواست دولت آمریکا از بریتانیا جهت استرداد وی به 2019آوریل سال  11زم به یادآوری است که آسانژ از ال 24

 امنیتی این کشور محبوس شده استاتهام ارتکاب به جرائم جاسوسی، در زندان فوق
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تأکید بر حاکی بودن اقدامات خودسرانه و متداوم قوای مجریه و قضائیه بریتانیا از  ز(

 دیگرعبارتبهفاصله گرفتن هشدارآمیز این کشور از تعهدات حقوق بشری و قانونی خود: 

ازمان ملل، هدف از تشکیل این پرونده هرگز مبتنی بر اثبات از نگاه گزارشگر ویژه س

در زمینه  افشاگریگناهی یا تقصیر آسانژ نبوده، بلکه تنها بهایی است که وی باید برای بی

 ب به فساد و جرائم جنگی بپردازد؛اقدامات غیرقانونی، شامل احتمال ارتکا

کند تا اً به دولت انگلیس توصیه میاین کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، در انتها، قوی ح(

را مردود شمرده، این زندانی را آزاد و  متحدهایاالتدرخواست استرداد جولیان آسانژ از سوی 

 ؛2۵ای وی را فراهم آوردامکانات الزم جهت بهبود سالمت و تجدید ساختار زندگی حرفه

 ،جولیان آسانژ، مهرماه 29، در روز دوشنبه شبکه خبری یورونیوزهمچنین، به گزارش  ط(

در اولین جلسه دادرسی دادگاه خود در لندن با سردرگمی کامل حاضر شد تا جایی که نام 

این اولین  .با لکنت بیان کردن را آآورد و و سن خود را در پاسخ به قاضی به یاد نمی

هنگامی که قاضی . ویکی لیکس در جلسه دادگاه در لندن است گذاربنیانحضور عمومی 

داند چه اتفاقی افتاده است و چرا بازداشت شده در پایان جلسه از او پرسید که آیا می

از شرایط موجود  ویکی لیکس گذاربنیان زمانهم«. دقیقاً خیر،»است، آقای آسانژ پاسخ داد 

 ؛26نیست« درست فکر کردن»در زندان شکایت کرد و گفت که قادر به 

                                                           
 گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک:  2۵

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249&LangID=E 
 های پیشین:سوابق در گزارش 26

شهریور و  23و  22در روزهای جمعه و شنبه  خبرگزاری اسپوتنیکو  شبکه خبری بی.بی.سیانتشار گزارش از سوی *

 وی، مبنی بر:جولیان آسانژ با وجود اتمام دوران محکومیت ، در خصوص آزاد نشدن 1398مهر ماه  8دوشنبه 

گذار سایت افشاگر جولیان آسانژ، بنیاندر بریتانیا، به صدور حکمی مبنی بر آزاد نشدن  مینیستروستدام قاضی دادگاه اق الف(

او، به دلیل بیم دادگاه از متواری شدن وی، همزمان با در جریان  اتمام دوران محکومیت فرا رسیدن زمانبا وجود  ،لیکسویکی

 درماهه محکومیت آسانژ به جرم نادیده گرفتن قرار وثیقه،  20دوران او: گفتنی است که  قرار داشتن پرونده درخواست استرداد

 ؛26شهریور ماه( به پایان رسیده است 31)برابر با یکشنبه سپتامبر  22

پسرش در مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن ، مبنی برخبرنگاران  ، در گفتگو باآسانژ انیپدر جولاشاره به دعاوی  ب(

 ؛سیزندان انگل

https://farsi.euronews.com/2019/10/21/the-first-session-of-julian-assange-tribunal-in-london
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249&LangID=E
https://www.bbc.com/persian/world-49694816
https://ir.sputniknews.com/world/201909145221221-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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، در 1398آبان ماه  10انتشار گزارش از سوی شبکه خبری الجزیره، در روز جمعه  -3

نکات . بیماری اوتیسم ازجملهحبس نوجوانان مبتال به ناتوانی،  باردهشتخصوص شرایط 

 از:  اندقابل ذکر این گزارش عبارت

گزارش کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در مورد شرایط اسفبار نگاهداری  الف(

نوجوانان مبتال به اوتیسم یا اختالل یادگیری و درخواست جهت ضرورت ایجاد تغییرات 

 ها؛ساختاری در نظام ارزیابی درمان آن

مان در رفتن استخوان و عدم اشاره به مواردی چون، بستن بازوی نوجوانی به پشت وی تا ز ب(

ساعت بعد و نگاهداری نوجوان دیگری برخوردار از معضالت جدی  24ارجاع او به درمانگاه تا 

 اضطرابی در انزوا، تا زمان اقدام وی به کوبیدن سر خود به دیوار از سر ناچاری؛

ون درخواست اعضاء کمیته مزبور از نمایندگان پارلمان جهت ایجاد تغییر در قان ج(

به  مبتالسالمت ذهنی بریتانیا، در راستای ممانعت به عمل آوردن از حبس نوجوانان 

ها، همچنین تشکیل واحدی زیر نظر مستقیم دولت، برخوردار از مسئولیت ناتوانی گونهاین

 ؛2۷به اوتیسم یا دیگر اختالالت یادگیری مبتالایجاد اصالحات و حمایت از حقوق جوانان 

 

آبان ماه، در  9شنبه از سوی شبکه خبری سی.ان.ان، در روز پنج انتشار گزارش -4

گیری در حال کنارهافزایش شمار زنان نماینده خصوص ابراز نگرانی فعاالن حقوق زن از 

نکات محوری این گزارش . به دلیل آزارهای جنسی از مقام خود در پارلمان بریتانیا،

 عبارتند از: 

                                                                                                                                                        
با « برخورد متعصبانه»، مبنی بر حاکی بودن حکم اخیر دادگاه انگلیس، از سردبیر تارنمای ویکی لیکساشاره به اظهارات  ج(

ین کشور، ضمن تأکید بر شرایط نگهداری وخیم وی در زندان و ممانعت به عمل بنیانگذار ویکی لیکس در نظام قضایی ا

 یه از سوی آسانژ برای ارائه به دادگاه؛آوردن مقامات از تنظیم دفاع

شیوه برخورد با او  نیز اظهارا داشته که، است یک کارشناس سازمان ملل که در زندان با آسانژ دیدار کردهکه  گفتنی است د(

 ت.اس« شکنجه روانی»معادل 

 قابل بازیابی در لینک: گزارش شبکه خبری الجزیره.  2۷

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/young-people-autism-held-horrific-conditions-
uk-191101174136441.html 

https://www.radiozamaneh.com/465231
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/young-people-autism-held-horrific-conditions-uk-191101174136441.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/young-people-autism-held-horrific-conditions-uk-191101174136441.html
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ینده زن پارلمان انگلیس، از دنیای سیاست و مقام خود، به نما 12تاکنون  گیریکناره الف(

 های جنسی؛دلیل آزار و اذیت

های اشاره به قرار داشتن نمایندگان زن در معرض مواردی چون، دریافت پست ب(

ادبانه و گستاخانه و آمیز و مرغوبانه، مواجهه با رفتارها و برخوردهای بیالکترونیکی تهدید

 ها در مبارزات انتخاباتی؛جانی، در صورت مشارکت آنهای یا حتی تهدید

های مربوط به موارد ذکر شده به مقامات هر دو حزب کارگر و اشاره به ارائه گزارش ج(

 درپیپیوزیرهای های مزبور از سوی نخستنادیده گرفتن گزارش حالبااینکار و محافظه

 این کشور؛

قوق زنان در خصوص امتناع ورزیدن تدریجی اشاره به ابراز نگرانی فعاالن حامی ح د(

های گروهزنان از ورود به پارلمان انگلیس و دنیای سیاست به دلیل جو حاکم بر آن: 

گویند که اوضاع سیاسی و سرگردانی خروج انگلیس از اتحادیه حقوق بشری همچنین می

 ؛شدن آزار و اذیت جنسی نمایندگان زن شده است تروراروپا باعث شعله

استفاده ، در معرض باالترین میزان سوءپوسترنگیننمایندگان زن اشاره به قرار داشتن  ه(

 ؛28رفتار در فضای مجازیو سوء

 

، در 1398انتشار گزارش از سوی روزنامه تلگراف، در روز چهارشنبه اول آبان ماه  -5

. نسیاستفاده جدقیقه در معرض سوء ۷خصوص قرار داشتن کودکان بریتانیایی در هر 

 نکات مهم این گزارش به شرح زیر است: 

آمار انتشار یافته از سوی نیروهای پلیس، بر اساس قانون آزادی اطالعات و  الف(

، مبنی بر افزایش میزان 29آمده از سوی انجمن ملی ممانعت از ظلم به کودکاندستبه

                                                           
 گزارش شبکه خبری سی.ان.ان. قابل بازیابی در لینک: 28

 https://edition.cnn.com/2019/10/31/uk/female-mps-standing-down-uk-election-intl-
gbr/index.html 
29 The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) 

https://edition.cnn.com/2019/10/31/uk/female-mps-standing-down-uk-election-intl-gbr/index.html
https://edition.cnn.com/2019/10/31/uk/female-mps-standing-down-uk-election-intl-gbr/index.html
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افزایش  –فر ن ۷6204ماه گذشته و رسیدن آمار آن به  12حمالت جنسی علیه کودکان در 

 نفری پنج سال پیش؛ 46۷38درصدی در قیاس با آمار  63

 –نفر  16۷۷3اشاره به سنین کودکان مورد تعرض قرار گرفته، ازجمله تعلق داشتن  ب(

نفر به کودکان زیر  341سال و  10سال و زیر  10از آمار ذکر شده به کودکان  -پنجم یک

 یک سال؛

دهی در مورد این ای مجازی برای ثبت و ضبط و گزارشاشاره به تأثیر استفاده از فض ج(

گونه آزارها ازاینبرداری بیشتر کودکحال بهرهها و درعینها و تعرضاستفادهدسته از سوء

میالدی،  2019و  2018ها جهت تماس حاصل کردن با کودکان: ازجمله در سال فناوری

نوعی در رابطه با ست که بهموردحمله جنسی به کودکان به ثبت رسیده ا 86۵6حدود 

موردی سال  ۷362درصدی در قیاس با آمار  18فضای مجازی بوده، که این آمار افزایشی 

 آید؛شمار میگذشته به

ها اشاره به مواجه بودن جامعه بریتانیا با بحرانی گسترده در این رابطه و نیازمندی ده د(

گفتنی است که سال گذشته حدود های الزم در این زمینه: هزار کودک به ارائه کمک

برابر آمار  3استفاده جنسی از کودکان به ثبت رسیده که این رقم بیش از مورد سوء 69۵43

 ؛30است 2008و  200۷های نفری به ثبت رسیده در سال 20698

 

، در 1398بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه اول آبان ماه انتشار گزارش از سوی دیده -6

. پراکنانه در قبال دگرباشان جنسی در بریتانیابرانگیز جرائم نفرتعجبخصوص میزان ت

 اند از:نکات قابل ذکر این گزارش عبارت

آور حوادث به وقوع پیوسته در قبال در رابطه میزان بهت آمدهدستبهآمار جدید  الف(

آشکار دگرباشان جنسی و مورد هدف قرار گرفتن این افراد در بریتانیا، ضمن اشاره به 

 های آموزشی در این زمینه در مدارس این کشور؛ها و دورهشدن ضرورت گنجاندن کالس

                                                           
 گزارش روزنامه تلگراف. قابل بازیابی در لینک: 30

 https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/23/children-sexually-abused-every-seven-
minutes-nspcc-reveals-figures/ 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/23/children-sexually-abused-every-seven-minutes-nspcc-reveals-figures/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/23/children-sexually-abused-every-seven-minutes-nspcc-reveals-figures/
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فقره جرم  14491اشاره به آمار به ثبت رسیده از سوی مأموران پلیس، مبنی بر وقوع  ب(

میالدی،  2019تا  2018علیه شهروندان بریتانیایی، به دلیل گرایشات جنسیتی از سال 

ورد دیگر آزار و اذیت، توهین و اقدامات غیرقانونی در قبال افراد م 2333همچنین وقوع 

استفاده و تواند شامل سوءپراکنانه میتراجنسیتی: الزم به یادآوری است که جرائم نفرت

های کالمی، ارعاب و تهدید، آزار و اذیت، حمله فیزیکی و حتی آسیب وارد آوردن اهانت

 به اموال افراد شود؛

پراکنانه علیه دگرباشان جنسی جرم نفرت ۵زارش شدن تنها یک جرم از هر اشاره به گ ج(

ها در مجموع، دهی و ثبت گزارشرغم افزایش یافتن میزان گزارشبه مقامات پلیس، به

 همچنین کاهش یافتن تعداد موارد مورد پیگرد قانونی قرار گرفته؛

ینه در برنامه تحصیلی مدارس های آموزشی در این زماشاره به ضرورت گنجاندن برنامهد( 

ها، ازجمله خارج گونه برنامهشدن با واکنش شدید والدین در قبال ایناز یک سو و مواجه

 کردن فرزندان خود از مدارس مزبور، از سوی دیگر؛

صورت اجباری در نظام گفتنی است که دولت بریتانیا قصد دارد این برنامه را به ه(

آموزشی مدارس خود بگنجاند و در مقابل برای والدینی که در این زمینه از خود بردباری 

پراکنانه قابل تحمل نبوده و مورد دهند، پلیس باید تصریح نماید که جرائم نفرتنشان نمی

 ؛31رفتپیگرد قرار خواهند گ

 

 29تحلیلی میدل ایست آی، در روز دوشنبه  -انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری -7

، در خصوص رها شدن کودکان بریتانیایی برخوردار از والدین عضو گروه 1398مهرماه 

 : موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. داعش در سوریه

  

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش دیده 31

 https://www.hrw.org/news/2019/10/23/uk-lgbt-hate-crimes-stats-make-shocking-reading 

https://www.hrw.org/news/2019/10/23/uk-lgbt-hate-crimes-stats-make-shocking-reading
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، مبنی «نجات کودکان»یا « را نجات دهید کودکان»نهاد اظهارات مقامات سازمان مردم الف(

در  –سال  ۵عمدتاً زیر  –کودک برخوردار از والدین داعشی  60بر رها شدن بیش از 

 جویی موقت و در شرایط ناگوار در سوریه؛های پناهاردوگاه

ها و اختالالت روحی، با ها به آسیبی کودکان سنین باالتر این اردوگاهابتالاشاره به  ب(

باری چون، گردن زدن ها و رویدادهای خشونتبه قرار داشتن در معرض صحنه توجه

 زندانیان توسط اعضاء گروه داعش؛

رغم مجرم شمرده شدن والدینشان و گناهی این کودکان، بهخاطرنشان کردن بی ج(

درخواست از دولت بریتانیا جهت بازگرداندن این کودکان به کشورشان از مناطق ناامن 

 ها؛حتی بهای مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن والدین آن زده،جنگ

های ها در زمینه امنیت کودکان داعشی محبوس در اردوگاهاشاره به افزایش یافتن تنش د(

 ویژه پس از حمالت ترکیه به این منطقه؛کردهای مستقر در شمال سوریه، به

هایی جهت ی یافتن راهاشاره به اظهارات مقامات بریتانیایی مبنی بر تالش برا ه(

با توجه به اینکه این کشور در قیاس با دیگر کشورهای اروپایی  –بازگرداندن این کودکان 

تمایل چندانی برای مسترد داشتن کودکان بریتانیایی ساکن سوریه از خود نشان نداده و 

 ؛32تنها در یک سال گذشته تعداد محدودی از این کودکان را بازگردانده است

تا فوره، مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان نین، الزم به ذکر است که هنریههمچ و(

آبان صادر کرد، اظهار داشت که  13ای که در روز دوشنبه ملل متحد )یونیسف(، در بیانیه

کشور جهان، عمدتاً در  60هزار کودک در بیش از  28در حال حاضر نزدیک به 

هزار کودک در عراق. وی در ادامه  20شامل تقریباً  –جویی سکونت دارند های پناهاردوگاه

تأکید نمود که کودکان نباید در مناطق شمال شرقی و یا دیگر مناطق سوریه رها شوند، 

 ویژه تا زمانی که سایه جنگ بر سر این کشور تداوم یافته است؛به

                                                           
 تحلیلی میدل ایست آی. قابل بازیابی در لینک: -پایگاه خبریگزارش  32

 https://www.middleeasteye.net/news/more-60-children-born-members-stranded-
northern-syria 

https://www.middleeasteye.net/news/more-60-children-born-members-stranded-northern-syria
https://www.middleeasteye.net/news/more-60-children-born-members-stranded-northern-syria
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درصد  80 های این نهاد سازمان ملل، بیش ازوی خاطرنشان نمود که بر اساس گزارش ز(

سال هستند  ۵سال بوده و نیمی نیز زیر  12از کودکان رها شده در شمال شرقی سوریه زیر 

و از این رو، مقامات کشورهای جهان باید منافع این کودکان را در اولویت قرار دهند. بر 

جا هزار کودک سوری به تازگی در سطح منطقه بی 40اساس گزارش یونیسف حدود 

های خود و برخی نیز به علت مجروحیت و دلیل جدایی از خانواده اند، برخی بهشده

 .33معلولیت ناشی از خشونت

 

 فرانسه*

 1۵های خبری بی.بی.سی و یورونیوز، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوی شبکه -1

 گیری فرانسه در قبال مهاجران، مبنی بر:، در خصوص سخت1398آبان ماه 

گیرانه در قبال مهاجران، ازجمله ه برای اعمال قوانین سختتصمیم دولت فرانس الف(

جویی، تعیین سهمیه برای حضور کارگران خارجی و های پناهآوری برخی از کمپجمع

 جویان جدید به خدمات بهداشتی غیراضطراری؛لغو دسترسی پناه

به ها آن کنترل ورود، کار جویانپناهپذیرش  بندیاشاره به مواردی چون، طرح سهمیه ب(

تا زمان  جویانپناهدوره انتظار از زمان ورود ، ایجاد هایشانتواناییکیفیت و ، کمیتلحاظ 

: گفتنی است که جویانپناهکاهش زمان رسیدگی به پرونده و  بیمه پزشکی حقبهدسترسی 

کاهش مدت پوشش توان به می ،در بخش دیگری از طرح جدید مهاجرتی دولت فرانسه

ها به پایان رسیده فراد بدون مدارک هویتی یا افرادی که مهلت اقامت مجاز آنبرای ا بیمه

افرادی که در فرانسه مدارک هویتی ندارند، کسانی که مدت  ترتیباینبه. ، اشاره کرداست

دیگر  پسازایناند، که پاسخ منفی قطعی گرفته جویانیپناهها به پایان رسیده و نیز اقامت آن

 ؛ماه تحت بیمه دولت خواهند بود 6ه تنها ماه، بلک 12نه 

                                                           
 گزارش پایگاه خبری سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک: 33 

 https://news.un.org/en/story/2019/11/1050561 

https://news.un.org/en/story/2019/11/1050561
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های انتخاباتی امانوئل مکرون، دغدغهصورت گرفتن این تغییرات در راستای اشاره به ج(

امانوئل مکرون : گفتنی است که جمهوری این کشور در رابطه با موضوع مهاجرانرئیس

جمهوری فرانسه رئیس عنوانبهبار دیگر میالدی،  2022 سال کند که در انتخاباتتالش می

دهند که او در این زمینی رقابت نزدیکی با مارین ها نشان میانتخاب شود و نظرسنجی

 ؛خواهد داشت ،لوپن، رهبر حزب راست افراطی

های رو و قرار داشتن سیاستفردی میانه عنوانبهشمار آمدن مکرون بهاشاره  د(

، حاکی بودن حالدرعینو اش همواره تحت فشار از جانب جناح راست مهاجرتی

مانند  ،اروپاییهای ، به همراهی وی با سایر دولتجمهوری فرانسهجدید رئیسهای طرح

تر در قبال گیرانههای سختها برای اعمال سیاستو تالش آن بریتانیا، ایتالیا و سوئد

 3۵؛34مهاجران
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 https://www.bbc.com/persian/world-50318036 
https://farsi.euronews.com/2019/11/06/france-prime-minister-announced-details-of-new-
immigration-policy 

وزیر فرانسه از ، در خصوص حمایت نخست1398مهر ماه  16شنبه ، در روز سهشبکه خبری الجزیرهانتشار گزارش از سوی  3۵

 های مهاجرتی، مبنی بر:بندیسهمیه

یرش گیرانه در راستای کاهش پذوزیر فرانسه، به اعالم حمایت خود از مجموعه تدابیر سختاقدام ادوارد فیلیپه، نخست الف(

بندی در این زمینه، در اظهارات خود در پارلمان ملی فرانسه، در روز تعداد مهاجران به کشور، از جمله راهکار انجام سهمیه

 مهر ماه؛ 1۵دوشنبه 

 تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیری در زمینه پدیده مهاجرت، با توجه به اشباع شدن ظرفیت فرانسه در زمینه پذیرش پناهجو؛ ب(

میالدی، در قیاس با  2018های پناهجویی در سال درصدی سهمیه درخواست 22ه به اقدام دولت فرانسه به افزایش اشار ج(

میالدی نیز، بیش از یکصد هزار نفر در  201۷درصدی آن در دیگر کشورهای اروپایی: گفتنی است که در سال  10کاهش 

 شدگان این فرآیند اعالم نشده است؛ن پذیرفتهاند، اگرچه که میزافرانسه درخواست پناهندگی ارائه داده

 –برانگیز دولت برای مورد پوشش قرار دادن کارگران فاقد اسناد و مدارک قانونی زیر سؤال بردن برنامه درمانی بحث د(

ات و در دولت سوسیالیست لیونل ژوسپَن ارائه شده و هزینه یک میلیارد یوروریی تأمین خدم 2000ای که در سال برنامه

 هزار تن از این قشر از جامعه را، بر دوش دولت نهاده است؛ 300درمانی برای حدود 

های مهاجران و اشاره به ضرورت اقدام نهادهای دولتی به تجدیدنظر درباره مفاد روادید مربوط به پیوند اعضاء خانواده ه(

تواند برای همراه کردن همسر و فرزندان اشد، میکه بر اساس آن در صورتی که یکی از والدین ساکن فرانسه ب –پناهجویان 

هزار مهاجر وارد خاک فرانسه  90سال خود درخواست روادید دهد: گفتنی است که بر اساس این طرح ساالنه  18زیر 

 شوند؛می

تی که مورد اظهارا –های اخیر در این زمینه جمهور فرانسه، در هفتهخاطرنشان کردن مواضع مشابه امانوئل مکرون، رئیس و(

برداری از موضوع انتقاد رقبای سیاسی وی قرار گرفته و مارین لو پن، رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی، وی را متهم به بهره

 مهاجرت در راستای دستیابی به اهداف انتخاباتی کرده است؛

https://www.bbc.com/persian/world-50318036
https://farsi.euronews.com/2019/11/06/france-prime-minister-announced-details-of-new-immigration-policy
https://farsi.euronews.com/2019/11/06/france-prime-minister-announced-details-of-new-immigration-policy
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/france-prime-minister-signals-support-immigration-quotas-191008011749419.html
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، 1398بان ماه آ 16انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز چهارشنبه  -2

در حاشیه  جویانپناهعملیات گسترده تخلیه به انجام پلیس فرانسه در خصوص اقدام 

. در این کشور های جدید مهاجرتی محدود کنندهیک روز پس از اعالم سیاست ،پاریس

  اند از:     موارد مهم این گزارش عبارت

نوامبر(  ۷آبان ) 16شنبه د پنجبامدا 6ساعت از  مأمور پلیس فرانسه 600حدود الف( اقدام 

ای دیگر در در شمال و منطقه« پورت دوالشاپل»در  جویانپناهیورش به دو محل تجمع  هب

این : گفتنی است که جویانپناهتخلیه و واقع در شمال شرقی پاریس « دنیالسن سن»

 ؛در حاشیه بزرگراه کمربندی پاریس در زیر پل چادر زده بودند جویانپناه

نفر و به نقل از خبرگزاری فرانسه حدود  1200تا  600اشاره به شمار این افراد، بین ب( 

که در پاریس و حومه در خیابان  جویانیپناهشمار کلی نفر: گفتنی است که  1۵00

 ؛هزار نفر است 3خوابند حدود می

وبوس اتبامداد با چندین  ۷ج( اشاره به انتقال افراد ساکن این چادرها از حدود ساعت 

ایدالگو، شهردار پاریس هفته : گفتنی است که برای اسکان موقت به چند سالن ورزشی

 100گذشته از گشایش یک سالن در نزدیکی پورت دوالشاپل برای اسکان موقت حدود 

 جویانپناهخبر داده و گفته بود که اولویت استفاده از این مکان برای  جویانپناهنفر از 

 ؛دخواهد بو« پذیرآسیب»

و انجام عملیات  جویانپناهد( اشاره به بارش باران در پاریس به هنگام تخلیه مکان تجمع 

گزارشی از مقاومت های دیگر شهر پاریس: الزم به ذکر است که مشابه آن در محله

                                                                                                                                                        
راهم آمدن امکان پرداختن به نیازها گیرانه در قبال پدیده مهاجرت، در راستای فتأکید بر ضرورت حمایت از مواضع سخت ز(

 خانمان؛و معضالت داخلی فرانسه، از جمله معضل افراد بی

درصد  2تنها  -دهند درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می 10الزم به ذکر است که در حال حاضر مهاجران کمتر از  ح(

ی پناهجویی در این کشور از کشورهای دیگر افزایش هاو اگرچه میزان درخواست –میالدی  19۷۵تر از میزان آن در سال بیش

 شود.یاد می« کشور امن»شود، با توجه به اینکه از کشور مبدأ، به عنوان ها پذیرفته نمییافته، اما بخش اعظم آن
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های برای ماندن در محل یا بروز درگیری با پلیس موجود نیست، اما رسانه جویانپناه

 ؛36اندا به شکل وسیعی پوشش دادهفرانسه این رویداد ر

 

، 1398آبان ماه  1۵انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز چهارشنبه  -3

نکات مهم این گزارش . در خصوص قرار داشتن زنان مسلمان فرانسه در معرض تبعیض

  عبارت است از:

شتر زنان مسلمان اعالم نتیجه نظرسنجی مؤسسه ایفاپ، در زمینه قرار داشتن بی الف(

 4۵ شدنمواجه دیگرعبارتبهفرانسوی در معرض تبعیض، در قیاس با مردان جامعه، 

درصد از  3۵کم یک بار با تبعیض، در قیاس با درصد از زنان مسلمان فرانسوی دست

نظرسنجی از شهروندان مسلمان فرانسوی پیش از مردان مسلمان: گفتنی است که این 

 ؛در شهر بایون انجام شدحمله اخیر به مسجدی 

کاریابی، اجاره مسکن، کافه  ازجملهرو شدن مسلمانان در موارد متعدد، بهاشاره به رو ب(

سسه نظرسنجی ؤم: نشینی و حتی راه رفتن در خیابان با تبعیض از سوی شهروندان دیگر

 ،ارندنفرمسلمان فرانسوی که باالی پانزده سال د 100۷ایفاپ برای انجام این تحقیق با 

 ؛مصاحبه کرده است

های این نظرسنجی، در دهندگان پرسشدرصد از پاسخ 42اشاره به قرار گرفتن بیش از  ج(

درصد توسط  28معرض اهانت و تبعیض به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی، بازجویی 

درصد با تبعیض به هنگام جستجوی برای  22 شدنمواجهکنترل هویت،  منظوربهپلیس 

 درصد در زمان کاریابی؛ 24ن و یافتن مسک

اشاره به قرار گرفتن یک نفر از هر چهار مسلمان مورد توهین و آزار کالمی و مواجهه  د(

ها با درصد از فرانسوی 9این در حالی است که تنها ها با آزار فیزیکی: درصد از آن ۷

  ؛3۷اندشده مواجهچنین مشکلی 

                                                           
 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک: 36

 https://farsi.euronews.com/2019/11/07/france-important-operation-migrant-camps-
evacuation-in-paris-north-east 

https://farsi.euronews.com/2019/11/07/france-important-operation-migrant-camps-evacuation-in-paris-north-east
https://farsi.euronews.com/2019/11/07/france-important-operation-migrant-camps-evacuation-in-paris-north-east


 29                        (             11) آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه متحدهاالتیانگاهی به کارنامه حقوق بشری 
 

 

 

 

، در 1398آبان ماه  8باح، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوی روزنامه دیلی ص -4

نکات مهم گزارش به شرح . تصویب الیحه ضدحجاب در مجلس سنای فرانسهخصوص 

 زیر است: 

ای مبنی بر، ممانعت به عمل آوردن از اقدام مجلس سنای فرانسه به تصویب الیحه الف(

ز محیط مدرسه: های خارج ادر مراسم و گردش فرزندانشانهمراهی مادران محجبه با 

یک های اخیر، در هفتهدر اخبار برجسته شد که  ازآنپساین موضوع گفتنی است که 

به حضور مادری محجبه که فرزندش را در یک جلسه شورای  گراراستسیاستمدار 

 ؛38ای همراهی کرده بود، اعتراض کردمنطقه

                                                                                                                                                        
 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک:  3۷

https://farsi.euronews.com/2019/11/06/discrimination-against-muslim-women-in-france-
45-percent-of-them-say-they-already-experien 

 های پیشین:وابق در گزارشس 38

جنجال در وقوع پیوستن ، در خصوص به1398مهر ماه  23شنبه ، در روز سهشبکه خبری یورونیوزانتشار گزارش از سوی *

 ، مبنی برمحجبه در حضور فرزندش ینسه بر سر حمله کالمی به زنفرا

ای سرگشاده به انتشار نامه ، بههای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی و هنری فرانسهنفره از شخصیت 90جمعی اقدام  الف(

ولت در محکومیت ددرنگ از سوی ی بیاقدامدرخواست از وی برای انجام  جهت، جمهوری این کشورامانوئل مکرون، رئیس

 ؛محجبه یگرا به زنیک نماینده راست« تعرض»

بر ضد مادر « اجتماع ملی»گرای اقدام جنجالی یک نماینده حزب راستدر واکنش به این نامه،  ءتدوین و امضااشاره به  ب(

ود برای ورود به ، مبتنی بر ضرورت برداشتن حجاب خمرکز فرانسهدر ای آموز در ساختمان شورای منطقهمحجبه یک دانش

اسالم رغیبت»سالن را ترک و از آنچه  نماینده مزبور در همراهی با نیزحزب این دیگر نمایندگان سالن این شورا: گفتنی است 

 ؛خوانده شده ابراز انزجار کردند« گرایی

خطاب قرار دادن امانوئل با  -های روزنامه لوموند منتشر شده که در یکی از ستون -کنندگان این نامه امضاءدرخواست  ج(

 ، جهت:مکرون

 آمیز این نماینده در قبال زنی محجبه؛محکوم کردن قاطعانه اقدام اهانت -

تصریح موضع خود، مبنی بر برخورداری تمامی زنان از جایگاه قابل احترام در جامعه فرانسه، از جمله زنان مسلمان با و یا  -

 ؛بدون حجاب و به طور کلی تمامی مسلمانان

 محکومیت برچسب زدن، طرد کردن و مورد استهزاء قرار دادن شهروندان مسلمان به دلیل عمل به دستورات دینی خود و -

 آمیز؛گونه رفتارها و اقدامات توهینمقابله با این -

 ؛«بی سابقه گراییخشونت»و « پراکنینفرت»مصداق بارز ضمن برشمردن این اقدام به عنوان  -

در خصوص فهرست ،نامه همچنین اظهارات کریستف کاستانر، وزیر کشور فرانسهاین کنندگان امضاءاست که  الزم به ذکر د(

کید کردند که این اعمال تنها برگرفته از أگری را محکوم و تبه عنوان نشانه گرایش به افراطی ،اعمال مذهبی از بندی برخی

 د.به انجام آن مبادرت می ورزن دستورهای مذهبی است که مسلمانان معتقد به طور معمول

https://farsi.euronews.com/2019/11/06/discrimination-against-muslim-women-in-france-45-percent-of-them-say-they-already-experien
https://farsi.euronews.com/2019/11/06/discrimination-against-muslim-women-in-france-45-percent-of-them-say-they-already-experien
https://farsi.euronews.com/2019/10/15/90-personalities-ask-macron-to-condemn-an-assault-on-a-veiled-woman
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، با خواهجمهوریدگان از سوی گروهی از نماین شدهارائهاشاره به تصویب این الیحه،  ب(

، مبتنی بر فراهم آمدن امکان رأی ممتنع 40رأی مخالف و  114رأی موافق در مقابل  163

در  فرزندانشان، جهت همراهی با آموزان مدارس دولتی فرانسهمادران دانشبرای 

 های جانبی خارج از مدرسه، تنها در صورت برداشتن حجاب خود؛فعالیت

به  شدنتبدیل منظوربهیب این الیحه در مجلس نمایندگان فرانسه، اشاره به ضرورت تصو ج(

که البته برخی تحلیلگران معتقدند تصویب این الیحه در مجلس  -قانون و اجرایی شدن 

زیرا نمایندگان حزب حاکم که اکثریت را در این  ،رسدنمایندگان فرانسه بعید به نظر می

 ؛توانند مانع تصویب آن شوندو بنابراین می اندمخالفمجلس در اختیار دارند، با چنین قانونی 

فرانسه دارایی بیشترین اقلیت مسلمان در اروپا است و الزم به یادآوری است که  د(

میلیون نفر از کل جمعیت این  6۷پنج میلیون از مسلمانان، برآوردها حاکی از آن است که 

نخستین کشور اروپایی  عنوانبه، ه، فرانس، این در حالی است کهدهندکشور را تشکیل می

 ؛39های عمومی ممنوع اعالم کردپوشیدن برقع و نقاب را در مکان میالدی، 2010در سال 

 

، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه 24هایی از سوی شبکه خبری فرانس انتشار گزارش -5

ات مهم نک. آبان ماه، در خصوص تیراندازی مقابل مسجدی در جنوب غرب فرانسه 8و  6

   گزارش به شرح زیر است:  

، به حمله و تیراندازی سابق حزب راست افراطی ساله، از نامزدهای 84اقدام مردی  الف(

که  -، در جنوب غربی فرانسه، منجر به زخمی شدن دو تن 40به مسجدی در منطقه بایون

 ؛است شدهگزارشجراحت یکی از آنها شدید 

رود این دو گمان میکشیدن ساختمان این مسجد:  اشاره به تالش وی برای به آتش ب(

زدن مرد مهاجم را حین تالش برای آتش ،اندزخمی شدهمزبور فردی که در جریان حمله 

 ؛مسجد دیده و تالش کردند تا وی را متوقف کنند که مورد اصابت گلوله وی قرار گرفتند

                                                           
 گزارش روزنامه دیلی صباح. قابل بازیابی در لینک:  39

https://www.dailysabah.com/europe/2019/10/30/french-senate-bans-mothers-wearing-
headscarves-from-school-trips 
40 Bayonne  

https://www.dailysabah.com/europe/2019/10/30/french-senate-bans-mothers-wearing-headscarves-from-school-trips
https://www.dailysabah.com/europe/2019/10/30/french-senate-bans-mothers-wearing-headscarves-from-school-trips
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عد از وقوع این حادثه، اشاره به دستگیر شدن مرد مهاجم توسط مأموران پلیس کمی ب ج(

، به همراه یک فقره سالح و یک کیلومتری شمال بایون 16در نزدیکی محل سکونتش در 

 کپسول گاز در خودروی وی؛

جمهوری فرانسه، به محکوم کردن شدید این حمله اشاره به اقدام امانوئل مکرون، رئیس د(

ر عدم پذیرش انزجار و ، همچنین تأکید وی ب«فجیع»اقدامی  عنوانبهو برشمردن آن 

پراکنی در فرانسه، انجام تمامی اقدامات الزم در راستای مجازات عامل این حمله و نفرت

 ؛41متعهد شدن به دفاع از مسلمانان فرانسه

 

، 1398الملل، در روز چهارشنبه اول آبان ماه انتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین -6

رسانی به گران داوطلب، به دلیل کمکدر خصوص محکومیت یکی دیگر از امداد

 نکات محوری این گزارش عبارتند از: . جویانپناه

تسهیل »، راهنمای مناطق کوهستانی، متهم به 42برگزاری جلسه دادگاه پییر مومبر الف(

 جویانپناه، به دلیل قرار دادن چای و لباس گرم در اختیار جویانپناه« ورود غیرقانونی

 قه کوهستانی آلپ؛غرب آفریقا در منط

الملل از مقامات دادگاه، برای تغییر دادن رأی خود، با توجه به درخواست سازمان عفو بین ب(

 های امدادگرانه وی در مناطق کوهستانی مرز فرانسه و ایتالیا؛ستایش بودن فعالیتقابل

از تأکید بر عدم ارتکاب این امدادگر داوطلب به جرم و حاکی بودن محکومیت وی  ج(

استفاده مقامات فرانسه از قوانین مبارزه با قاچاق انسان در راستای مجرمانه به شمار سوء

المللی که بر اساس قوانین فرانسه و قوانین بین –دوستانه امدادگرانآوردن اقدامات انسان

 آید؛اقدامی قانونی به شمار می

                                                           
 های:. قابل بازیابی در لینک24های شبکه خبری فرانس گزارش 41

 https://www.france24.com/en/20191028-man-with-rightwing-links-tries-to-burn-french-
mosque-shoots-two-1 
https://www.france24.com/en/20191030-frenchman-84-charged-over-mosque-attack 
42 Pierre Mumber 

https://www.france24.com/en/20191028-man-with-rightwing-links-tries-to-burn-french-mosque-shoots-two-1
https://www.france24.com/en/20191028-man-with-rightwing-links-tries-to-burn-french-mosque-shoots-two-1
https://www.france24.com/en/20191030-frenchman-84-charged-over-mosque-attack
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یالدی، از سوی دادگاه گفتنی است که این امدادگر داوطلب در ژانویه سال جاری م د(

 ؛43ماه حبس تعلیقی شد 3تحمل  بهمحکومکیفری 

 

های شنبه و های خبری یورونیوز و بی.بی.سی، در روزانتشار گزارش از سوی شبکه -7

، در خصوص دست زدن صدها زن به اقدامی نمادین در 1398 مهرماه 28و  2۷یکشنبه 

 ین گزارش به شرح زیر است: نکات مهم ا. اعتراض به خشونت خانگی علیه زنان

اقدام صدها تن از زنان در شهر پاریس به دراز کشیدن بر روی زمین، به حالت مرده،  الف(

جلب توجه جامعه و مقامات کشور به خشونت خانگی علیه زنان: گفتنی است که  باهدف

به از قربانیان خشونت خانگی در فرانسه را در دست داشتند و یک  هرکداممعترضان نام 

 ؛44«نه یکی دیگر»شدند و فریاد کشیدند: یک روی زمین افتادند و سپس بلند 

بیش از مبنی بر کشته شدن محلی، نهادهای برخی از از سوی  شدهارائهاشاره به آمار  ب(

 ؛در نتیجه مستقیم خشونت خانگی ،تاکنونمیالدی سال جاری  ابتدااز  ،زن در فرانسه 120

 121ثبت رسیدن  ده از سوی وزارت کشور فرانسه، مبنی بر بهاشاره به آمار اعالم ش ج(

: الزم به ذکر میالدی 2018در سال ، از سوی شریک زندگی فعلی یا سابقمورد قتل زنان 

در  ،زن به دست همسر یا شریک زندگی خود کشته شدند 130، 201۷در سال است که 

 ؛ستبوده ا نفر 123 میالدی، 2016در سال  که  این آمارحالی

با  ،هایی در سراسر کشورمجموعه نشست اشاره به اقدام دولت فرانسه به برگزاری د(

نخستین اقدام انجام گرفته در  –، از ماه گذشته میالدی «مبارزه با خشونت خانگی»موضوع 

ها و با ارچوب این نشستهقرار است در چراستای حل این معضل: گفتنی است که 

از  نوعها، امکانات جدیدی برای مبارزه با این و انجمناندیشی نمایندگان دولت هم

 ؛خشونت فراهم آید

                                                           
 الملل. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان عفو بین 43

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/france-conviction-of-man-who-offered-
tea-and-warm-clothes-to-asylum-seekers-must-be-reversed/ 

 .علیه زنان در آرژانتین شکل گرفت در اعتراض به خشونت 201۵کارزاری است که در سال « نه یکی دیگر» 44

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/france-conviction-of-man-who-offered-tea-and-warm-clothes-to-asylum-seekers-must-be-reversed/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/france-conviction-of-man-who-offered-tea-and-warm-clothes-to-asylum-seekers-must-be-reversed/


 33                        (             11) آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه متحدهاالتیانگاهی به کارنامه حقوق بشری 
 

 

 

 

در تر گیرانهاشاره به اقدام دستگاه قضایی فرانسه، به در پیش گرفتن رویکردی سخت ه(

های اخیر شمار که در ماهطوریبه - برابر وقوع جرایم مرتبط با خشونت خانگی

انگی، حتی بدون ثبت شکایت از سوی قربانی های گشوده شده درباره خشونت خپرونده

 .4۵افزایش یافته است

                                                           
 های: بی.سی. قابل بازیابی در لینکهای خبری یورونیوز و بی.های شبکهگزارش 4۵

https://farsi.euronews.com/2019/10/19/women-gather-in-paris-to-protest-against-deadly-
domestic-violence 
https://www.bbc.com/persian/world-50112027 

https://farsi.euronews.com/2019/10/19/women-gather-in-paris-to-protest-against-deadly-domestic-violence
https://farsi.euronews.com/2019/10/19/women-gather-in-paris-to-protest-against-deadly-domestic-violence
https://www.bbc.com/persian/world-50112027

