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

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانار به دستها و اخبار آشكبيانيه
 صورتبه يبررس نيمهم ا ياست. محورها قرارگرفته يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز

  

  آمريكا متحدهاياالت*

، در 1398 اهآذرم 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  - 1
المللي ينجنگي افغانستان در ديوان ب رائمآغاز جلسه استماع پروندة قربانيان جخصوص 

   اند از:اين گزارش عبارت ذكرقابلنكات  .روز 3و تداوم يافتن آن به مدت  كيفري
در  داده رسيدگي به جنايات جنگي رويدرخواست وكالي قربانيان اين پرونده، جهت  الف)

يي و نظاميان آمريكانستان، از سوي نيروهاي دولتي اين كشور، شبهافغا منازعاتجريان 
 ؛ميالدي 2004تا  2003هاي نيروهاي طالبان طي سال

 700 سوي ، ازعليه نيروهاي نظامي حاضر در افغانستان مربوطاشاره به طرح اتهامات  ب)
 دانند؛مي 2004تا  2003هاي كه خود را قرباني جنايت جنگي بين سال  - ي شهروند افغانستان

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده 1 Rights Watchشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronewsبان حقوق بشر اروپاهديد )؛ – 

 –پايگاه خبري  )؛The Guardian)؛ روزنامه گاردين (Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor( مديترانه
 -)؛ پايگاه خبريAljazeeraشبكه خبري الجزيره ( ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور (

)؛ BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛Daliy Mail)؛ روزنامه ديلي ميل (Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي (
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين Internationalخبرگزاري رويترز ( )؛Thomson Reuters  Foundation ؛ دفتر(

 Office of the United Nations High Commissioner for Humanكميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (

Rights (OHCHR)ي اسوشيتدپرس (خبرگزار )؛Associated Press شبكه خبري سي.بي.سي  و خبرگزاري اسپوتنيك)؛
)CBC.(  
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تن از شاكيان اين پرونده در اين دادگاه در شهر الهه هلند و  82كم اشاره به حضور دست ج)
المللي براي تصميم ديوان كيفري بين »تاريخي بودن«ها، مبني بر اظهارات يكي از وكالي آن

  ؛2تشكيل اين جلسات
، در انغانستيت شهروندان افواكنش به شكااشاره به صدور بيانيه از سوي كاخ سفيد در  د)

 ر حمايتأكيد ببه شمار آوردن اين اقدام، ضمن ت» غيرمنصفانه«سال گذشته ميالدي، مبني بر 
ز ني يكا،جمهوري آمر، رئيسلد ترامپاند قاطع دولت آمريكا از نظاميان خود: گفتني است كه

  ؛خوانده بود» پذيرشغيرقابل«آغاز دادرسي شكايت اين قربانيان را 
 و 2004و  2003هاي هزار شهروند افغانستاني در فاصله سال 32اشاره به كشته شدن بيش از  ه)

ان واهد نشش: گناه توسط نيروهاي اطالعاتي و امنيتي آمريكاافراد بيمورد شكنجه قرار گرفتن 
گناه بيشهروندان  ،متحدهاياالت و اطالعاتي هاي جاسوسيد كه كارمندان سازمانندهمي

  ؛اندد شكنجه قراردادهدر خاك اين كشور مور ،هاها و ماههفتهبراي را  يانافغانست
صالحيت صدور حكم عليه جنايات از المللي ديوان كيفري بينبايد خاطرنشان كرد كه  و)

عضو  متحدهاياالتاما از آنجا كه  برخوردار است،كشي و جنايت عليه بشريت جنگي، نسل
 ؛3خواهد كرد دشوارر را براي صدور حكم، اين ديوان نيست، اين موضوع كا

  

، در 1398 آذرماه 13انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسپوتنيك، در روز چهارشنبه  - 2
 شان ازطرح دولت آمريكا براي تصويربرداري از مسافران در زمان ورود و خروجخصوص 
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. اين كشور

مامي تبرداري از ي پيشنهادي از سوي دولت دانلد ترامپ، مبني بر تصويرارائه طرح الف)
آينده  سال ازمسافران، حتي شهروندان اين كشور، هنگام ورود به و خروج از خاك آمريكا، 

 ؛ميالدي

                                                            
حمله آمريكا به افغانستان پس از  .ميالدي افغانستان را اشغال كردند 2001نظاميان آمريكا در سال الزم به يادآوري است كه  2

  .كا، بازداشت اسامه بن الدن بودحمالت يازدهم سپتامبر همين سال آغاز شد و هدف اصلي نظاميان آمري
 گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://farsi.euronews.com/2019/12/04/afghanistan‐probe‐appeal‐begins‐at‐hague‐
international‐court 
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ر ماه دح پيشنهادي ، جهت ارائه اين طرمتحدهاياالتاشاره به قصد وزارت امنيت داخلي  ب)
، هاي تشخيص چهره و اسكن صورتدوربيندي، مبتني بر استفاده از ميال 2020ژوئيه سال 

را  تقاداتيح ان: گفتني است كه انتشار خبر مربوط به اين طرشناسايي و رديابي مسافران جهت
  از سوي نهادها و كارشناسان حقوق بشري و مدني به همراه داشته است؛

، هاي مدني آمريكاشد اتحاديه آزادي، تحليلگر سياسي ار4ستنليي اِ جِاشاره به اظهارات  ج)
 اجرادر اين زمينه، مبني بر ابراز نگراني اين نهاد نسبت به نقض حريم شخصي افراد، با به 

و قرار گرفتن مسافران در معرض تجسسي  هايفناورياستقرار گسترده درآمدن طرح 
قانون  مطابق باسفر استفاده از حق خود براي هنگام به ، يومتريكاهاي تهاجمي شناسايي بروش
   ؛اساسي

اداره مديريت و بودجه دولت  مقرراترساني و دفتر اطالعاشاره به صدور بيانيه از سوي  د)
   ؛گيري، مبني بر بهره5آمريكا

دار رخورب، جهت متوقف ساختن افراد از فناوري تشخيص چهره ،يومتريكاسيستم شناسايي ب
 ظنون بهد مفراهاي شناخته شده و يا او تروريستمجرمان از اسناد مسافرتي جعلي و شناسايي 

   ؛تروريسم
وابسته به وزارت امنيت  ،يك سخنگوي اداره گمرك و محافظت مرزي آمريكابه گفته  و)

مطابق با روال معمول اين طرح در حال حاضر در مرحله تدوين بوده و  ،داخلي اين كشور
  ؛6درباره آن را خواهند داشتفرصت اظهار نظر مردم 

  
، در 1398 آذرماه 5شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه - 3

. شهر بالتيمورسال از زنداني در  36از  پس آمريكايي، گناهبيشهروند آزادي سه خصوص 
   اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت

                                                            
4 Jay Stanley 
5 Office of Information and Regulatory Affairs Office of Management and Budge 

  گزارش خبرگزاري اسپوتنيك. قابل بازيابي در لينك: 6
 https://sputniknews.com/science/201912041077477634‐say‐cheese‐trump‐administration‐
proposes‐face‐scans‐for‐all‐travelers‐crossing‐us‐borders/ 
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، اندرو 7رد چستناتلفهاي اَ پوست آمريكايي، به ناممتهم شدن سه شهروند سياه الف)
ساله به نام دِويت  14 ميالدي به كشتن پسري 1984، در سال 9زتكيننسام وَ و رَ 8استوارت
آموزي در شهر اين قتل، نخستين شليك به دانش، به ضرب گلوله: گفتني است كه 10داكت

 ؛ها قرار گرفتبالتيمور بود و به همين دليل بسيار مورد توجه رسانه
در اين رابطه، مبني بر نوجوان بودن ، بالتيمور، دادستان 11مريلين موزبيات اشاره به اظهار ب)

سالگي از سوي دادگاه، به دليل  16شان در سن اين سه مرد در زمان بازداشت و محكوم شدن
ناگزير ساختن شاهدان به دادن  ازجمله، عملكرد نادرست پليس و دادستاني در آن زمان

رسيدن اين كودك از سوي فردي  به قتلادت افراد معتقد شهادت اجباري، عدم توجه به شه
نتوانسته بودند چهره اين نيز شاهدان ديگر و پنهان كردن اطالعات مزبور: اين در حالي بود كه 

  ؛را شناسايي كنند تنسه 
 به شمار گيري شهادت خود واشاره به اقدام تمامي شاهدان اوليه اين پرونده به بازپس ج)

ن ه درگذشتب، با توجه »وزيپير«و نه » فاجعه« مثابهبهاز سوي دادستان بالتيمور آمدن اين روند 
  نداني؛ز 3سال از زندگي اين  36سال پيش و از دست رفتن  17قاتل واقعي پرونده در 

فتن ت گراشاره به عدم وجود قانون مشخص در ايالت بالتيمور در مورد چگونگي خسار د)
  انون؛قطرح اين  رت در اولويت قرار گرفتن ارائهافراد از دولت و ضرو گونهاين
پوست از مشكالتي است كه مردان سياهبه اشتباه بازداشت و زنداني كردن گفتني است كه  ه)

هاي اتفاقاين در حالي است كه  .در چند سال اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده است
هاي ميشيگان منجر به پرداخت خسارت هاي نيويورك، اوهايو، لوئيزيانا ومشابهي در ايالت

  ؛12اندهاي زندان بودهها به اشتباه پشت ميلهميليوني به كساني شده كه دهه
  

                                                            
7 Alfred Chestnut 
8 Andrew Stewart 
9 Ransom Watkins 
1 0 DeWitt Duckett 
1 1  Marilyn Mosby 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 12
https://www.bbc.com/persian/world‐50567954 
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 28شنبه وز سهرانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  - 4
ن متهم به به عفو نظاميا متحدهاياالتجمهوري ، در خصوص اقدام رياست1398آبان ماه 

   اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. جرائم جنگي

، سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، 13صدور بيانيه از سوي روپرت كولويل الف)
مبني بر ابراز نگراني در مورد اقدام اخير دانلد ترامپ، به عفو سه تن از نظاميان متهم به ارتكاب 

مورد هدف قرار دادن و شليك كردن  ازجملهالمللي، تانه بينبه نقض جدي قانون بشردوس
جرائمي كه به  –گروهي از غيرنظاميان و اعدام يكي از اسراء وابسته به گروهي مسلح  سويبه

  اثبات رسيده بودند؛
المللي جمهوري آمريكا با نص صريح قوانين بيناشاره به متناقض بودن اقدامات رئيس ب)

  ؛پذيري افراد مرتكب به موارد نقض اين چنينيگويي و مسئوليتمبتني بر لزوم پاسخ
المللي نه بينقربانيان موارد نقض حقوق بشر و نقض جدي قانون بشردوستا حقبهاشاره  ج)

ابر به و بر حق دسترسي مؤثر ازجملهبراي دريافت غرامت و طلب جبران خسارات وارد آمده، 
ود اي خشاهده رسيدن مرتكبان جنايات به جزعدالت، حق اطالع يافتن از حقيقت و حق م

  ا از مجازات؛همتناسب با نوع و جدي بودن جرائم و نه رهايي يافتن آن
كننده به تمامي نيروهاي نظامي در اشاره به منجر شدن اين موارد عفو به ارسال پيامي نگران د)

  ؛14سراسر جهان
  

، در 1398آبان ماه  28شنبه ز سهالملل، در روانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين - 5
ميه اعال خصوص مورد مخاطره قرار گرفتن زندگي فلسطينيان ساكن مناطق اشغالي با صدور

نكات مهم . هاي رژيم اسرائيلسازيدر زمينه شهرك متحدهاياالتاخير از سوي وزير خارجه 
   اين گزارش عبارت است از:

                                                            
1 3 Rupert Colville 

  وق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش دفتر كميسارياي عالي حق 14
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25314&LangID=E 
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امدن شمار ني اي، مبني بر بهكا، به صدور اعالميهاقدام مايك پامپئو، وزير خارجه آمري الف)
ر اساس قوانين اقدامي غيرقانوني ب عنوانبههاي رژيم اسرائيل در كرانه غربي، سازيشهرك

  ؛متحدهاياالتالمللي، از نگاه دولت بين
، سخنگوي بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو 15اشاره به اظهارات فيليپ ناصف ب)
براي در نظر گرفتن جايگاهي  متحدهاياالتلل در آمريكا، در اين زمينه مبني بر تالش دولت المبين

المللي، تأييد تداوم يافتن اقدامات رژيم فراتر از قانون براي خود و رژيم اسرائيل در جامعه بين
  المللي و حقوق فلسطينيان و حمايت از اين اقدامات؛اسرائيل در راستاي نقض قانون بين

هاي اسرائيلي در كرانه غربي، تأكيد مجدد بر متناقض بودن ساخت و حفظ شهرك )ج
نگي، المللي و همسان بودن آن با ارتكاب به جرائم جالمقدس شرقي، با قوانين بينبيت ازجمله

 منطقه، اين از يك سو و منجر شدن آن به مورد مخاطره قرار گرفتن زندگي فلسطينيان ساكن
  از سوي ديگر؛

المللي در هاي بينبا توافق تنهانه، متحدهاياالتشاره به متضاد بودن اعالميه وزارت خارجه ا د)
حترام ابتني بر هاي اسرائيلي، بلكه با تعهدات قانوني اين كشور، مزمينه غيرقانوني بودن شهرك

  هاي ژنو؛و تضمين كردن كنوانسيونگذاردن به 
و تداوم يافتن  متحدهاياالتهاي دولت با اعالميه الملليتأكيد بر عدم تغيير قانون بين ه)

الملل در راستاي حصول اطمينان از محترم به جانبه سازمان عفو بينهاي همهاقدامات و تالش
المللي و موازين حقوق بشر و مسئول به شمار آمدن و مورد حمايت قرار گرفتن قوانين بين

  ؛16شمار آمدن تمامي ناقضان آن
  

، در 1398آبان ماه  24رش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه انتشار گزا - 6
، مريكاآهزينه كسب تابعيت درصدي  83جهت افزايش  متحدهاياالتخصوص قصد دولت 

   ر است:نكات مهم گزارش به شرح زي. واجد شرايط انمهاجرتن از ميليون  9براي حدود 

                                                            
1 5 Philippe Nassif 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:بين گزارش سازمان عفو 16
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/pompeo‐announcement‐on‐israeli‐
settlements‐places‐occupied‐palestinians‐at‐increased‐risk/ 



  9                        )             12( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتياحقوق بشري نگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

، مبني بر آبان ماه 23شنبه ، در روز پنجاظهارات مقامات وزارت امنيت داخلي آمريكا الف)
 هاي كسب مليت، جهت افزايش هزينهوزارتخانهاين  اداره امور مهاجرت پيشنهاد رسمي

  ري؛هاي كنوني براي مخارج خدماتي جا، با توجه به پاسخگو نبودن هزينهمتحدهاياالت
 رخواستدهزينه افزايش  ازجملهاشاره به مفاد طرح پيشنهادي وزارت امنيت داخلي،  ب)

ه اقامت دائم از هاي درخواست اجازهزينهو ارتقاء دالر  1170دالر به  640تابعيت آمريكا از 
 هزينه ارائه درخواستالوه بر افزايش ع - درصدي  79افزايش  – دالر 2195دالر به  1220

  ؛مهاجران براي اقامت موقت
ايط جدان شربه وا ،بال اعالم اين خبرجران به دنهاي مدافع حقوق مهاگروهاشاره به توصيه  ج)

 هاي خود؛تر درخواستهر چه سريع ، جهت ارائهمتحدهاياالتكسب مليت 

، در اين »ائتالف براي حقوق مهاجران«آنجليكا ساالس، مدير اجرايي اشاره به اظهارات  د)
يه افراد فقير و و گستاخانه علمند هدفتهاجمي « مثابهبهزمينه، مبني بر به شمار آوردن اين طرح، 

  ؛17»پذيرآسيب
  

، در 1398آبان ماه  22بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده - 7
هم گزارش نكات م. متحدهاياالتخصوص شرايط دهشتبار كار كودكان در بخش كشاورزي 

   به شرح زير است:
رات در خصوص مخاط انتشار پژوهشي جديد از سوي نشريه پزشكي صنعتي آمريكا، الف)

ها از اين هاي كشاورزي و ميزان عدم آمادگي و آگاهي آنجدي كار كودكان در بخش
  ها؛شرايط، به هنگام اشتغال در اين بخش

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://farsi.euronews.com/2019/11/15/us‐government‐wants‐to‐raise‐costs‐of‐becoming‐
a‐us‐citizen‐by‐83‐percent 
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يگر، دايع اشاره به باالتر بودن آمار مرگ كودكان كار در اين بخش، در قياس با صن ب)
، با توجه به متحدهاياالتدر مزارع كودك به هنگام فعاليت  33مجروح شدن روزانه  ازجمله

  هاي مربوط به ايمني كار؛ها از آموزشعدم برخورداري آن
ن امكان هاي گزير موجود در قوانين كار آمريكا به فراهم آمداشاره به منجر شدن راه ج)

و  ز والدينهاي نامحدود در مزارع، تنها با دريافت اجازه ااشتغال براي كودكان براي ساعت
زارع عدم غيبت از مدارس: گفتني است كه براي به كار گرفتن كودكان در م رطشبه

  گر مزارع محدوده سني وجود ندارد؛خانوادگي و يا دي
بايد خاطر نشان كرد كه در حال حاضر مجلس نمايندگان آمريكا، در حال بررسي  د)

اهكارهاي هاي كشاورزي از رآن كودكان كار فعال در بخش موجببهاي است كه اليحه
اعمال محدوديت براي  ازجملههاي صنعتي برخوردار شوند، حمايتي موجود در ديگر بخش

  ؛18ساعات كاري و افزايش سن مناسب براي اشتغال
  

به نقل از  ،1398آبان ماه  21شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه - 8
ر دكا در بازداشت كودكان مهاجر ركوردزني آمريخبرگزاري اسوشيتدپرس، در خصوص 

  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. ميالدي 2019سال 
الين در تتحقيقات مشترك انجام شده از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس و برنامه فران الف)

 550ار و هز 69به بازداشت  متحدهاياالتشبكه خبري پي.بي.اس، مبني بر اقدام مقامات دولت 
پژوهشگران سازمان ملل، باالترين ميزان  كه به گفته - 2019تا  2018سال كودك مهاجر طي 
و در  بودهن در مقايسه با هر كشور ديگري در جها ،از والدينو جدا شده كودكان بازداشت 

  درصدي همراه بوده است؛ 42قياس با سال گذشته مالي ميالدي، نيز با رشد 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 18

 https://www.hrw.org/news/2019/11/13/children‐working‐terrifying‐conditions‐us‐
agriculture 
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هاي استتخاذ سي، با توجه به ااز كودكانداد تعبازداشت اين اشاره به افزايش مدت زمان  ب)
اين ب رواني مخر جسمي وبا تأييد آثار  زمانهمسختگيرانه مهاجرتي از سوي دانلد ترامپ، 

  ، از سوي دولت اين كشور؛كودكان بر شرايط
ري شما اشاره به بازگردانده شدن شماري از اين كودكان به كشور خود، سپرده شدن ج)

باقي  حالدرعينشان در آمريكا جهت آغاز تحصيل و زندگي جديد و ايهديگر به خانواده
ر تگي شماهزار كودك ديگر همچنان در بازداشت دولت، همچنين افزايش يافتن هف 4ماندن 

   ها؛ها در بازداشتگاهآن
ها به برشمردن كودكان ناگزير به زندگي در بازداشتگاه متحدهاياالتاشاره به اقدام دولت  د)
و مواجه بودن آن با شكايات » 19كودكان بيگانه بدون همراه« مثابهبهدور از والدين خود،  و به

 شان؛رد آسيب قرار گرفتن فرزندانهاي اين كودكان، به دليل موخانواده

كودك از  5400اشاره به اقدام مأموران مهاجرتي و مرزي آمريكا به جدا كردن بيش از  ه)
در مورد » تحمل صفر«سياست موسوم به  ياجرا والدين خود، پيش، طي و پس از

  ؛ 20هاي غيرقانوني به اين كشورمهاجرت
 

، در 1398آبان ماه  21شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده - 9
 متحدهاياالتخصوص نقض حقوق حريم شخصي مهاجران زنداني، در صورت اقدام دولت 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. هابه گردآوري دي.ِان.ِاي از آن
بان حقوق بشر در آمريكا، در ، مدير اجرايي ديده21هيلري - اظهارات نيكول آستين  الف)

واكنش به قانون پيشنهادي وزارت دادگستري اين كشور، مبني بر ضرورت گردآوري نمونه 
  اري ميالدي انتشار يافت؛كه در ماه اكتبر سال ج –بازداشتي  جويانپناهدي.ِان.اِي مهاجران و 

                                                            
1 9 "Unaccompanied Alien Children" (UAC) 

  گزارش شبكه خبري الجزيره، ، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  20
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/trump‐committed‐impeachable‐high‐crimes‐
legal‐scholars‐191204202256345.html 
2 1 Nicole Austin‐Hillery 
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درنگ طرح اين قانون از سوي وزارت بان حقوق بشر بر ضرورت لغو بيتأكيد ديده ب)
  دادگستري، با توجه به داليل زير:

از  جوياناهپنمتناقض بودن طرح پيشنهادي با حق برخورداري صدها هزار تن از مهاجران و  - 
  ؛متحدهتاياالدولت  موردنظرتحقق منافع ، عدم كارآمدي آن در حالدرعينحريم شخصي و 

ن ز مهاجراسازي هميشگي نمونه دي.ِان.اِي صدها هزار تن امنجر شدن طرح مزبور به ذخيره - 
  هكار مشخصي براي منسوخ نمودن آن؛، بدون ارائه راجويانپناهو 
به دليل  كه تنها –متناقض بودن اين طرح قانوني با بند چهارم از حقوق مهاجران بازداشتي  - 

  .22اندفرآيند اداري پرونده خود محبوس شده يريگيپانتظار براي طي شدن زمان 
  

  كانادا*

، در 1398 آذرماه 6انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.بي.سي، در روز چهارشنبه  - 1
رامت در تأخير انداختن موعد مقرر براي پرداخت غخصوص اقدام ديوان حقوق بشر كانادا به 

) آذرماه 19(دسامبر  سال جاري  10مربوط به خدمات رفاهي كودكان جوامع بومي از پرونده 
   ر است: نكات مهم گزارش به شرح زي. ) سال آتي ميالديماهبهمن 9ژانويه ( 29به 

ومي به هاي جوامع بومي و كانون جوامع باقدام انجمن حمايت از كودكان و خانواده الف)
ه در ادگا، منجر شدن اين شكايت به صدور حكمي از سوي دتنظيم شكايتي از دولت كانادا

عطاء اع از اا امتنميالدي، مبني بر اعمال تبعيض از سوي اتاوا عليه كودكان بومي، ب 2016سال 
به  بودجه كنار گذاشته شده براي مخارج خدمات رفاهي اين كودكان و موظف شدن آن

  جبران اين موارد؛
ميشگي هختن ا به درخواست از دادگاه فدرال جهت متوقف سااشاره به اقدام دولت كاناد ب)

ر دصميم تحكم صادر شده از سوي ديوان حقوق بشر تا زمان بررسي اين  ياجراو يا موقت 
  فرآيندي قضايي، با هدف لغو حكم مزبور؛

                                                            
  ر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشگزارش ديده 22

 https://www.hrw.org/news/2019/11/12/us‐proposal‐collect‐dna‐detained‐immigrants‐
violates‐privacy‐rights 
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رخواست هايي از سوي دولت فدرال به ديوان حقوق بشر مبني بر داشاره به ارسال نامه ج)
وص عدم شده به تاريخي نامعلوم، ابراز نگراني در خصويق انداختن زمان تعيينجهت به تع

هت جاست برخورداري دادگاه فدرال از زمان كافي براي صدور حكم در اين زمينه و درخو
  همراهي ديوان حقوق بشر با دادگاه فدرال؛

ولت ز سوي دتن ااشاره به ابراز ناخرسندي ديوان حقوق بشر كانادا از تحت فشار قرار گرف د)
و  كودكان ت ازاين كشور و انتقاد از آن به دليل خودداري ورزيدن از تعامل با انجمن حماي

جاد هاي پيشنهادي جهت ايهاي جوامع بومي و كانون جوامع بومي، در زمينه ارائه طرحخانواده
  كنندگان آن؛و تعيين دريافت توزيع غرامت و شناسايي منظوربهاي سامانه

  ؛23حكم صادر شده در زمان معين ياجرااره به درخواست ديوان حقوق بشر از دولت كانادا براي اش ه)
  

قدام آذر، در خصوص ا 5شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه - 2
  :، مبني برجنسيپرداخت غرامت يك ميليارد دالري به قربانيان آزارارتش كانادا به 

شور به كاين  از سوي دادگاه فدرالي در كانادا، مبني بر ناگزير شدن دولتصدور حكم  الف)
ر ارتش نسي دجمبلغي حدود يك ميليارد دالر به صدها قرباني تجاوز، آزار و تبعيض پرداخت 

 غرامت؛ عنوانبهآن، 

دي، مبني بر ميال 2017و  2016هاي اشاره به انجام تحقيقات مستقل در اين زمينه، در سال ب)
در ، ن جنسيزنان و دگرباشا و رويكرد متخاصمانه در قبال» فرهنگ مخفي جنسيت زده«جود و

 ي مساعداوز جنسچون آزار و تج ي،شرايط را براي رفتارهايكه  – ميان نيروهاي نظامي كانادا
  ؛كرده است

، اسلح كانادمسه مورد خشونت جنسي در ميان نيروهاي كم اشاره به وقوع روزانه دست ج)
  معمول از سوي مقامات عالي عليه زيردستان؛ ورطبه

                                                            
  ش شبكه خبري سي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گزار 23

 https://www.cbc.ca/news/indigenous/child‐welfare‐compensation‐order‐deadline‐
postponed‐1.5375740 
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در مواردي،  هزار دالر غرامت به هر يك از قربانيان و حتي 50تا  5اشاره به پرداخت  د)
هاي ناشي از اختالل ه آسيببفرد قرباني  ابتالغرامت، در صورت  هزار دالر 100پرداخت 

  ؛استرس پس از حادثه
با پرداخت غرامت به قربانيان، در راستاي ايجاد تغيير و  زمانهمهايي برنامه ياجرااشاره به  ه)

زده در ميان روابط داخلي نيروهاي نظامي و تغيير فرهنگ مخفي جنسيتتحوالتي در سيستم 
  .24اين كشور نظاميان

  

  انگليس*

صوص ، در خ1398 آذرماه 7شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه ديلي ميل، در روز پنج - 1
     ست:  ارح زير شنكات مهم گزارش به . بريتانيايي سربازان كهنهيزان خودكشي در ميان افزايش م

گير شدن و شيوع ، رئيس پيشين ارتش بريتانيا، در زمينه همه25اظهارات ژنرال لرد دانات الف)
هاي اجتماعي به سربازان اين كشور، ضمن مقصر به شمار آوردن شبكهخودكشي در ميان كهنه

  شان در قرار دادن ناخواسته نظاميان تحت فشارهاي شديد؛دليل نقش
دي سال گذشته ميال يابتداسربازان انگليس به خودكشي، از تن از كهنه 519اشاره به اقدام  ب)

  ته است؛شار نيافهاي خيريه نظامي: اگرچه كه آمار رسمي در اين زمينه انت، به گفته سازمانتاكنون
يان شي در مودكخار ر گرفتن دولت بريتانيا به دليل عدم ثبت آماشاره به مورد انتقاد قرا ج)

  نظاميان سابق؛
اين در حالي است كه بنا بر اظهارات يكي از سخنگويان دولت، سالمت افرادي كه در  د)

شود و همه نقاط اين كشور اند، امري بسيار جدي تلقي مينيروهاي نظامي بريتانيا خدمت كرده
  ؛26سربازان استهاي روحي به كهنهداراي مراكز خدمات كمك

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 24

 https://farsi.euronews.com/2019/11/26/canada‐must‐pay‐almost‐a‐billion‐dollars‐to‐
hundreds‐of‐military‐victims‐of‐sexual‐assault 
2 5 General Lord Dannatt 

  گزارش روزنامه ديلي ميل. قابل بازيابي در لينك: 26
 https://www.dailymail.co.uk/news/article‐7737287/Suicide‐rate‐military‐veterans‐
epidemic‐time‐former‐Army‐head‐warns.html 
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، در خصوص 1398 آذرماه 6انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  - 2
يافته عهرهاي توسها در ميان كشوبرخورداري جامعه بريتانيا از يكي از باالترين ميزان نابرابري

  جهان، مبني بر: 
، مبني بر باال بودن 27قات سياست عمومياز سوي مؤسسه تحقي گرفتهانجامپژوهش  الف)

يافته در زمينه ميزان نابرابري و اختالف طبقاتي در بريتانيا در قياس با ديگر كشورهاي توسعه
 وميرمرگوري، همچنين باال بودن ميزان مواردي چون، سالمت، اشتغال، درآمد خالص و بهره

در قياس با مناطقي در  -  29ر و هال، منچست28پولبلك ازجمله –در برخي از مناطق اين كشور 
  كشورهاي تركيه، روماني و لهستان؛

ون، عمولي چممات اشاره به تأثير پيچيدگي ميزان اين نابرابري بر فراتر رفتن آن از تقسي ب)
 خود نرها، با توجه به وجشهرها در برابر شهرستانمناطق شمالي و جنوبي و يا قرار گرفتن كالن

هاي ثروتمند و شهر لندن و در مقابل وجود شهرستانهاي مختلف كالنشبااليي از فقر در بخ
  مرفه در ميان شهرهاي مبتال به ركود؛

هاي هاي چشمگير در بريتانيا در قياس با ساير كشوراشاره به عدم وجود نابرابري ج)
ميزان  نباالتر بود حالدرعينت از زندگي و نرخ قتل و هايي چون، رضاييافته، در زمينهتوسعه

ر وري، درآمد، بيكاري، سالمت و سياست، دهايي چون، بهرهنابرابري در اين كشور در زمينه
  يافته؛قياس با ديگر كشورهاي توسعه

ف اختال ملهازجهاي اخير، اشاره به افزايش ميزان درآمدهاي نابرابر در بريتانيا در سال د)
  ن؛ناطق محروم آمين كشور در قياس با هزار پوندي ميان مناطق ثروتمند ا 48متوسط  طوربه

 يزاناشاره به درخواست اين نهاد پژوهشي و رهبران سياسي كشور، جهت ارتقاء م ه)
وري سپاري و تمركززدايي از بودجه، در راستاي كاهش شكاف موجود در نرخ بهرهقدرت
  اي؛هاي منطقهداختن به نابرابريآن و پر

                                                            
2 7 Institute for Public Policy Research 
2 8 Blackpool 
2 9 Hull 
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موضوع و مباحثات مربوط به برگزيت در سال جاري  تر شدنگفتني است كه با متالطم و)
اي و عدم اطمينان اقتصادي نيز در تمامي نقاط اين كشور هاي منطقهميالدي، ميزان نابرابري

  ؛30افزايش يافته است
  

 6به روز چهارشن تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 3
كننده هاي مشاركتهاي بريتانيا در شركتگذاري دانشگاهايه، در خصوص سرم1398 آذرماه

  از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش  .در جرائم رژيم اسرائيل
ون ميلي 579,5ميليون پوندي ( 450گذاري حدود هاي بريتانيا به سرمايهاقدام دانشگاه الف)

وي رژيم اسرائيل، وق فلسطينيان از سكننده در نقض حقهاي مشاركتدالري) در شركت
گذاري در ها براي ارتش اين رژيم و سرمايهاز طريق تأمين تسليحات و فناوري ازجمله
  هاي غيرقانوني آن؛سازيهاي اقتصادي شهركبخش

، در 31اشاره به انتشار آمار فوق در پژوهش انجام شده از سوي كارزار همبستگي فلسطين ب)
، مبتني بر آذرماه 8، در روز جمعه 32سوي سازمان مللروز جهاني همبستگي با مردم فلسطين از 

دانشگاه در اين زمينه: اين  44ميليون دالري)  167ميليون پوندي ( 129گذاري حدود سرمايه
  اند؛دانشگاه از ارائه اطالعات در اين رابطه امتناع ورزيده 53در حالي است كه 

شجويان سراسر كشور به برگزاري اشاره به انتشار نتايج اين پژوهش پس از اقدام دان ج)
، در 33اعتراضات، تظاهرات و رويدادهايي، تحت عنوان روز اقدام دانشگاهي بدون آپارتايد

گذاري و مشاركت ، در راستاي آشكار ساختن چگونگي تأثير سرمايهآذرماه 8روز جمعه 
  يل؛م اسرائالمللي و حقوق بشري از سوي رژيها بر موارد نقض متداوم قوانين بيندانشگاه

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 30

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2019/nov/27/parts‐of‐england‐have‐higher‐
mortality‐rates‐than‐turkey 
3 1 Palestine Solidarity Campaign 
3 2 UN Day of Solidarity with the Palestinian People 
3 3 Apartheid Off Campus Day of Action 
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توان به كمپاني كترپيالر اشاره كرد كه ارتش رژيم اسرائيل به ها مياز ميان اين كمپاني د)
هاي فلسطينيان پرداخته و در جنايات جنگي اين رژيم كمك بولدوزرهاي آن به تخريب خانه

  ؛34عليه مردم فلسطين شريك است
  

ه آبان ما 30شنبه ست آي، در روز پنجحليلي ميدل ايت - انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري - 4
س پ ،در عراق بريتانياآمريكا و  متحدهاياالتاز سوي هاي سري زندان، در خصوص ايجاد 1398

  ست:نكات مهم اين گزارش به شرح زير ا. ميالدي 2003 به اين كشور در سال از حمله
ق، ه در عرازندان مخفيانكم دو اقدام نيروهاي آمريكا و انگليس به ايجاد و اداره دست الف)

  ؛سرخ بازرسان صليبها از پس از حمله به اين كشور و پنهان نگاه داشتن آن
به كايت شبه  ،ترين مشاور حقوقي ارتش انگليس در عراق در آن زمانعالياشاره به اقدام  ب)

 ندودمعروف ب »ق سياهمناط«كه به  - هايي پس از پي بردن به وجود چنين مكان ،پليسمقامات 
ج تمال خارها به صليب سرخ و يا احضمن تأكيد بر احتمال معرفي نشدن زندانيان اين زندان –

 ها از كشور، با گذشت زمان؛كردن آن

ي خبر اشاره به افشاء شدن اين قضيه، پس از انجام تحقيقات مشترك از سوي شبكه ج)
د آن به امي ارشن نظو فرماندهابي.بي.سي و روزنامه ساندي تايمز، مبني بر اقدام دولت بريتانيا 

در  مردم دست داشتن سربازان اين كشور در كشتار و شكنجهپنهان كردن مدارك مبتني بر 
  ؛عراق و افغانستان

 دربارهيق و مسئول تحق افسر پليس سابق 11وي هاي اين دو رسانه از گفتگاشاره به گزارش د)
 جايگاه وجهه وگليس بر لزوم حفاظت از اتهامات جرائم جنگي، مبني بر تأكيد وزارت دفاع ان

  پيگرد قانوني در اين زمينه؛ هرگونهارتش اين كشور و عدم انجام 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  34

 https://www.middleeastmonitor.com/20191127‐uk‐universities‐invest‐580m‐in‐companies‐
complicit‐in‐israels‐crimes/ 
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، يكي نگليسمشاور حقوقي ارتش ااشاره به وجود دو زندان مخفيانه، بر اساس اظهارات  ه)
ز رمنزديكي  عراق و ديگري خارج از شهر القائم درهاي غرب بياباندر  »اچ وان«معروف به 

 يا؛ميان نيروهاي آمريكا و بريتاندر » 22ايستگاه «، شناخته شده با نام سوريه

شد كه فردي ناشناس در  ءزماني افشا »اچ وان«د بازداشتگاه در پايگاه وجوگفتني است كه  و)
هاي هوايي ارتش انگليس تماس گرفت و ادعا با يكي از پايگاه ميالدي، 2003ماه ژوئن سال 

به اين زندان برده  كهدرحاليجنگي عراقي در يكي از هواپيماهاي آن كرد كه يك اسير 
  ؛35شده، زير شكنجه جان باخته استمي
  

، در 1398 آبان ماه 27انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز دوشنبه  - 5
نگي جرائم قرار گرفتن احتمالي نيروهاي ارتش بريتانيا در رابطه با ج موردتحقيقخصوص 

    : از اندعبارتمحورهاي گزارش مذكور . عايياد
مورد  المللي در الهه به انجام تحقيق و تفحص دراحتمال اقدام ديوان كيفري بين الف)

  ارتكاب ادعايي نيروهاي نظامي بريتانيا به جرائم جنگي، براي نخستين بار؛
دام فشاء اقر ابني باشاره به برنامه پانوراماي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه، م ب)

  راق؛كاري در مورد موضوع كشتار غيرنظاميان در افغانستان و عدولت انگليس به پنهان
، مبني بر 36اشاره به مجموعه مستندات افشاء شده از سوي گروه اتهامات تاريخي عراق ج)

  دست داشتن ارتش بريتانيا در كشتار كودكان و شكنجه غيرنظاميان؛
 -  37مورلت بريتانيا به مختومه اعالم كردن فعاليت گروه و عمليات نورثاشاره به اقدام دو د)

 2017در سال  –موظف به انجام تحقيقات در زمينه وقوع جرائم جنگي ادعايي در افغانستان 
دهي ، وكيل اين پرونده، از شغل خود به اتهام رشوه38ميالدي و بركنار كردن دائمي فيل شاينر

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: -پايگاه خبريگزارش  35

 https://www.middleeasteye.net/news/uk‐and‐us‐forces‐ran‐secret‐prisons‐iraq‐after‐2003‐
invasion 
3 6 Iraq Historic Allegations Team (IHAT) 
3 7 Operation Northmoor 
3 8 Phil Shiner 
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وكل جديد: اين در حالي است كه به گفته برخي از كارآگاهان، به مردم عراق جهت يافتن م
  دولت انگليس از اين بهانه براي خاتمه دادن به روند تحقيقات استفاده كرده است؛

مور ت نورثمليااشاره به منجر نشدن هيچ يك از تحقيقات گروه اتهامات تاريخي عراق و يا ع ه)
كيفري  امات ديوانضايي: اين در حالي است كه مقهاي قبه انجام پيگردهاي قانوني و دادرسي

هاي افشاء مستقل يافته طوربهاند كه اين اتهامات را بسيار جدي تلقي كرده، المللي اظهار داشتهبين
كاري پنهان ن ازشده در برنامه بي.بي.سي را مورد ارزيابي قرار داده و در صورت اطمينان يافت

  اي براي آن تشكيل خواهند داد؛وندهدولت بريتانيا در اين زمينه، پر
المللي در زمينه معتبر بودن اتهامات وارده هاي پيشين ديوان كيفري بينگيرياشاره به نتيجه و)

رفتار وءطه با سراب به نيروهاي نظامي بريتانيايي در زمينه ارتكاب به جرائم جنگي در عراق، در
  استفاده جنسي؛شتم، شكنجه و سوء ضرب و ازجملهبا زندانيان، 

وزير سابق انگليس، به مورد عتاب و سرزنش قرار دادن فعاالن و اشاره به اقدام ترزا مي، نخست ز)
  ؛ 39وكالي حقوق بشر چپگرا، به دليل ايجاد اضطراب و نگراني در ميان نظاميان سابق و كنوني

  

، در 1398اه مآبان  27انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  - 6
اين گزارش  ذكرقابلنكات . اتانيهاي تشخيص چهره در برينصب دوربينخصوص افزايش 

  اند از: عبارت

هاي مداربسته نصب دوربين پليس بريتانيا به تداوم بخشيدن به اقدام بسيار محتاطانه الف) 
 در اين رابطه؛ هاي گسترده عموميمخالفت باوجود ،داراي فناوري تشخيص چهره

يكي  و وآمدرفتاي پر منطقه - لندن » كينگز كراس«منطقه اشاره به نصب دو دوربين در  ب)
 2018تا  2016هاي در فاصله سالتنها  –عمومي پايتخت بريتانيا  ونقلحملهاي ز قطبا

                                                            
  ره. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري الجزي 39

 https://www.aljazeera.com/news/2019/11/british‐troops‐investigated‐alleged‐war‐crimes‐
191118104441860.html 
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نصب غيرقانوني در مورد روزنامه فايننشيال تايمز براي نخستين بار ميالدي: گفتني است كه 
  ه بود؛كرد گريها افشااين دوربين

بارزه مكمك به «ردن ها، مبني بر برشماشاره به دعاوي شركت پشتيبان نصب اين دوربين ج)
سعه اري براي توقراردادي تجتنها هدف اين اقدام و عدم وجود  عنوانبه» پليس با جرائم

 ها ميان طرفين؛همكاري

ري اي فناودار هايدوربينميزان به كارگيري اشاره به نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه  د)
 يد منچستر ومراكز خرها در ن، مبني بر نصب تعداد ديگري از اين دوربيتشخيص چهره

 ؛اي در شفيلدموزه
شده  عات ثبتاطال اشاره به اظهارات مقامات پليس لندن در اين رابطه، مبني بر استفاده از ه)

باال بودن درصد شباهت  شرطبه همآن، تعقيب مجرمان جهت تنهاها توسط اين دوربين
 ؛اطالعات ثبت شده با شواهد در اختيار پليس

گيري سعه بهرهتون ه به اعتراض فعاالن حقوق بشري به اين اقدامات با توجه به انجاميداشار و)
 وطبيعي  رفتار، به ناگزير شدن شهروندان به اقدام به خودسانسوري و تغيير از اين فناوري

  آزادانه خود در جامعه؛
ي در خصوص نياز ميالد 2017اشاره به استناد پليس بريتانيا به تحقيقات انجام شده در سال  ز)

در صورت نصب اين ميزان هزار دوربين نظارتي و تجسسي: گفتني است كه  420لندن به 
شهرهاي دوربين، لندن پس از پكن، پايتخت چين، بيشترين تعداد دوربين را در ميان كالن

   ؛40هزار دوربين نظارتي در شهر پكن فعال است 470جهان خواهد داشت. در حال حاضر 
  

آبان ماه  25، در روز شنبه 41مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش از سوي انتشار  - 7
، در خصوص ابراز نگراني جدي اين نهاد حقوق بشري از شرايط غيرانساني جاري در 1398

  از:  اندعبارتنكات محوري اين گزارش . در ايرلند جويانپناهمراكز نگاهداري 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 40

  https://farsi.euronews.com/2019/11/18/facial‐recognition‐makes‐subtle‐advance‐britain 
4 1 Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 



  21                        )             12( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتياحقوق بشري نگاهي به كارنامه 
 

 

  

 

يابي مان ارززداركات تا در مراكز ت جويانپناهنگاه داشتن  اقدام مقامات دولت ايرلند به الف)
حتي  جويانپناهانجامد و برخي از ماه به طول مي 14متوسط حدود  طوربهكه  –ها وضعيت آن

  شوند؛داري ميسال در اين مراكز نگاه 4تا مدت 
، عالوه بر تاكنون يشسال پ 20اين برنامه از  ياجرااشاره به اقدام دولت ايرلند به تدوين و  ب)

باقي  به جويانناهپتأكيد بر شرايط دهشتبار اين مراكز، همچنين اشاره به ناگزير شدن برخي از 
دم ه دليل عاين كشور، ب جوييپناهشان در نظام ماندن در اين مراكز، حتي پس از پذيرفته شدن

  ها در تهيه مسكن براي خود؛توانايي آن
 سفبارمراكز تحت مالكيت بخش خصوصي و توصيف شرايط ااشاره به قرار داشتن اين  ج)

  :ازجملهحاكم بر آن، 
پوند براي هر  9.60بزرگسال و  جويانپناهپوند در هفته به  19,10اختصاص يافتن تنها  - 

  دهد؛ترين نيازهاي آنان را نيز تحت پوشش قرار نميكه اساسي –كودك 
ي ها به خوردن غذاود و ناگزير شدن آنبه تهيه غذا براي خ جويانپناهمجاز نبودن  - 

  كيفيت و نامناسب اين مراكز؛كم
  شي؛صيلي و آموزبه يافتن شغل و يا برخورداري از مزاياي تح جويانپناهمجاز نبودن  - 
هاي كوچك و اقبه زندگي در ات جويانپناههاي بزرگي از ها و گروهناگزير شدن خانواده - 

راد، ها از در، براي حفظ فضاي شخصي و خصوصي افز اتاقجا و عدم برخورداري برخي اكم
  ؛هاهمچنين كهنه و كثيف بودن وسائل و اثاثيه موجود در آن

 44ين مرگ ماه، همچن 6درصد از ساكنان اين مراكز به افسردگي پس از گذشت  90 ابتال - 
زمينه علل تحقيقات در  هرگونهميالدي، بدون انجام  2017تا  2007هاي نفر در فواصل سال

  مرگ اين افراد؛
ند و هاي منتشر شده از سوي كميته ناظر بر خدمات عمومي ايرلگفتني است كه گزارش د)

مراكز ن ، ايسازمان اطالعات و كيفيت بهداشت در رابطه با اين مراكز حاكي از آن است كه
  ند؛افكمي ي كودكان را به مخاطرهمناسب نبوده و زندگ جويانپناهبراي نگاهداري 
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در ايرلند را، با  جوييپناهالزم به ذكر است كه سازمان ملل نيز چگونگي مديريت نظام  ه)
  ؛42توصيف كرده است» نقض شديد حقوق بشر«عنوان 

  

، مبني بر 1398آبان ماه  22بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده - 8
ري اين هندگان بريتانيايي در انتخابات سراسدهاي حقوق بشري رأيجايگاه و اهميت دغدغه

ها در مورد موضوع برگزيت يا )، عالوه بر نگراني2019دسامبر  12( آذرماه 21كشور، در روز 
   نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:. خروج اين كشور از اتحاديه اروپا

 ه تماماًك –اري ميالدي تر شدن مناقشات سياسي كشور با نزديكتر شدن پايان سال جپررنگ الف)
  :ازجملهگير آن شده است، ميالدي، گريبان 2016از پس از برگزاري رفراندوم برگزيت در سال 

  الي؛عوان تعليق پارلمان بريتانيا از سوي دولت بريتانيا و بازگشايي آن با حكم دي - 
ردن ير ككار و احزاب مخالف جهت ناگزايجاد اتحاد ميان برخي از اعضاء حزب محافظه - 

  تر كردن زمان عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا؛دولت به تالش براي طوالني
  دگان خود؛تن از نماين 20از دست دادن اكثريت از سوي دولت و اقدام آن به اخراج  - 
  الفات عميق در ميان احزاب سياسي؛بروز اخت - 
  بندهاي در كشور؛بروز قطب - 

 الوه برا، عاشاره به تأثيرگذاري مستقيم نتايج انتخابات آتي بر حقوق مردم بريتاني ب)
هاي دهي به برگزيت، با توجه به مواجه بودن اين كشور با چالشآفريني آن در شكلنقش

ر ري دحقوق بشري داخلي متعدد، همچنين اهميت جايگاه آن در مديريت مباحث حقوق بش
  به افزايش مناقشات جهاني؛ المللي، با توجهسطح بين

حزاب سياسي اپرسش و ارائه آن به  8بان حقوق بشر به تدوين اشاره به اقدام سازمان ديده ج)
ها، ي و چالشمباحث حقوق بشر ترينمهمها در زمينه نظرات آنبريتانيا، جهت دريافت نقطه

  :ازجمله، هاي پيش روي آنمخاطرات و فرصت

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهديدگزارش  42

 https://euromedmonitor.org/en/article/3228/Euro‐Med‐Monitor‐Seriously‐Concerned‐
About‐Inhumane‐Conditions‐of‐Irish‐Direct‐Provision‐Centres 
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  ن داخلي حمايت از حقوق مردم كشور؛قانون حقوق بشر: قانو - 
  پيامدهاي حقوق بشري برگزيت؛ - 
  تغيير و تحوالت اقليمي و حق اعتراض در اين زمينه؛ - 
  هاي غذا و حق بر غذا؛بانك - 
  صادرات تسليحات به عربستان سعودي و ديگر كشورها؛ - 
  همبستگي با مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان؛ - 
  تجاري؛ هايحقوق بشر و سياست - 
اب ارتك در مواقع ازجملهعدالت براي جرائم جنگي و شكنجه،  ياجراحصول اطمينان از  - 

  نظامي بريتانيايي به اين جرائم؛ نيروهاي
حل تمامي ، علت و يا راهعنوانبهتأكيد بر ضرورت عدم به شمار آوردن برگزيت  د)

ها و ف و تصريح شيوهمشكالت پيش روي اين كشور و لزوم اقدام سياستمداران به توصي
  ؛43هاي آتي حقوق بشريرويكردهاي خود جهت مواجهه با چالش

 

ص اقدام آبان ماه، در خصو 14شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه - 9
وران به مأم قوقياِم.آي.فايو، سازمان اطالعات و امنيت داخلي بريتانيا، به اعطاء مصونيت ح

هاي روهكاب به جرائم جدي و به چالش كشيده شدن اين امر از سوي گخود در زمينه ارت
   اند از:اين گزارش عبارت ذكرقابلنكات . حقوق بشري

، »44مسير سوم«هاي محرمانه، تحت عنوان اقدام سازمان ِام.آي.فايو، به اتخاذ سياست الف)
براي مأموران اين مبتني بر فراهم آوردن امكان ارتكاب به جرم و انجام اعمال مجرمانه 

ها از سوي اين شكنجه و قتل: گفتني است كه اگرچه مباني اين سياست ازجملهسازمان، 
جزئيات در مورد وجود محدوديت براي انجام اعمال  ترينمهمسازمان به چاپ رسيده، اما 

  مجرمانه در آن محرمانه باقي مانده است؛
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 43
 https://www.hrw.org/news/2019/11/13/uk‐elections‐are‐about‐more‐brexit 
4 4 “the third direction” 
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كالي وي وسوني بودن اين اقدامات از اشاره به مورد پرسش قرار گرفتن محدوده و قان ب)
العاتي، هاي حقوق بشري، در دادگاه ويژه شكايت از نهادهاي تجسسي و اطائتالفي از گروه

ستور ين دضمن تأكيد بر برخورداري مأموران اطالعاتي از مصونيت از مجازات بر اساس ا
  كار، با توجه به محرمانه باقي ماندن جزئيات آن؛

تن از مقامات  20پليس بريتانيا به مورد پيگرد قانوني قرار دادن بيش از  اشاره به توصيه ج)
عدالت، به دنبال  ياجراربايي، شكنجه و ممانعت از ارشد متهم به ارتكاب به قتل، آدم

، در زمينه اقدامات مأموران اطالعاتي به »45عمليات كنووا«تحقيقات انجام شده تحت عنوان 
  هاي ايرلند شمالي؛خواه ايرلند، در دوران ناآراميريكار گرفته شده در ارتش جمهو

 –قدامات ين اااشاره به اظهارات وكيل دولت و نهادهاي اطالعاتي، مبني بر توصيف كردن  د)
ناپذير ببخش اجتنا عنوانبه –كه از آن تحت عنوان منابع اطالعات انساني محرمانه ياد شده 

يو مجوز از سوي سازمان اِم.آي.فا عدم صدورهاي امنيتي، ضمن تأكيد بر وظايف سرويس
  شكني و معافيت از مجازات كيفري؛براي نقض قانون حقوق بشر، قانون

، مبني بر نقش حياتي نهادهاي 47، مدير نهاد حقوق بشر ريپريو46اشاره به اظهارات مايا فوآ ه)
براي هايي آشكار ، لزوم وجود محدوديتحالدرعيناطالعاتي در حفظ امنيت كشور و 

ها به اعمال اقدامات مأموران سازمان اطالعات و امنيت داخلي بريتانيا، در مورد ارتكاب آن
  .48اي چون شكنجه و قتلمجرمانه

  
 

  فرانسه*
، در 1398 اهآذرم 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  - 1

   :ير استزم گزارش مذكور به شرح موارد مه. حمله به قبرستان يهوديان در فرانسهخصوص 

                                                            
4 5 Operation Kenova 
4 6 Maya Foa 
4 7 Reprieve 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  48
https://www.theguardian.com/uk‐news/2019/nov/05/mi5‐policy‐gives‐agents‐legal‐
immunity‐to‐commit‐serious‐crimes 
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ه صليب شكست«خود، به كشيدن نشان  تترين موج از حمالتازهاقدام يهودستيزان فرانسه، در  الف)
، در وستفوفن در شهر شرقي ،متعلق به يهوديان يصد قبر در گورستانيكروي بيش از » هانازي

 ؛ي مجاورروستا اي مشابه درحادثهوقوع چند روز پس از  ،نزديكي استراسبورگ
، مبني ا حمله مزبورب، در رابطه فرانسه جمهوريرئيسامانوئل مكرون، اشاره به اظهارات  ب)

فتني هاي خود: گهبر تداوم يافتن مبارزه با يهودستيزي تا زمان آرامش يافتن مردگان در مقبر
ان در ديهزار يهودي است كه بزرگترين جمعيت يهو 550فرانسه محل زندگي حدود است كه 

  ؛دهدرا تشكيل مي يييك كشور اروپا
 مال شرقيشدر  ،منطقه آلزاسهاي اخير در اشاره به وقوع اقداماتي عليه يهوديان در ماه ج)

  ؛در مرز با آلمان ،فرانسه
هاي ارهاي گروهمربوط به شع –در اين حمله » 14عدد «د) اشاره به مورد استفاده قرار گرفتن 

 ؛»ب شكستهصلي« اننش عالوه بر  - نژادپرست 
ين ارشمردن بي بر ، در اين رابطه، مبنكريستف كاستنر، وزير كشور فرانسهاشاره به اظهارات  ه)

  ؛»ا تنفرمقابله ب« جهت نيروي ويژه پليسو قصد دولت براي ايجاد » نفرت پراكني« مثابهبهحمله 
اي را قطعنامه يسنوپيش، آذرماه 12شنبه شب سه ، درمجمع ملي فرانسهگفتني است كه  و)

شماري كند، كه البته تلقي ميستيزانه اسرائيل را رفتاري يهودرژيم تصويب كرد كه نفرت از 
  ؛49اندي مخالف دادهأبه تصويب اين قطعنامه ر ،از نمايندگان پارلمان از حزب حاكم فرانسه

  

، در 1398 اهآذرم 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  - 2
حقيق كميسيون ت ، در زمينه تشكيلفرانسه غيردولتي از پارلمان سازمان 5درخواست خصوص 

      از:    اندموارد مهم اين گزارش عبارت. هاي اين كشورمهاجران در مرزوضعيت درباره 
حقوق ، مبني بر وجود موارد متعدد نقض پنج سازمان غيردولتيصدور بيانيه از سوي  الف)

فقدان هرگونه امكانات بهداشتي و اجتماعي،  ازجملهي فرانسه، مهاجران در مرزهااساسي 

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  49

https://www.bbc.com/persian/world‐50661796 
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درخواست پناهندگي، پيش روي اعطاء ها، موانع تخريب پناهگاهاقدام مأموران مرزي به 
مهاجران و  ، سركوب سيستماتيككودكان و نوجوانان بدون سرپرستاز  حمايتعدم
  امدادگران داوطلب؛آزار و اذيت  ها ونه عليه آنمتخاصما هايرفتاراعمال ، جويانپناه
 الملل، سازمان امدادي سيماد،ينعفو بها، ازجمله سازمان اشاره به اسامي اين سازمان ب)

دگان از نماينها و درخواست آن گروه امدادي كاتوليك پزشكان جهان، پزشكان بدون مرز و
ها و افتهيتكميل اين ، در راستاي يكميسيون تحقيق پارلمان ، جهت تشكيلپارلمان فرانسه

 ؛جوپناهاساسي افراد  وحقوقحقهاي مشخص مطابق با اقدامتخاذ ا ،ويژهبه
 ،هاي اخيرفتههدر » فرانسة تسليم ناپذير«چند نماينده عضو حزب چپگراي اشاره به تالش  ج)

  و  هادرخواست آنو البته رد شدن از مناطق تحت حفاظت پليس مرزي جهت بازديد 
ميالدي در  1993حزب با اشاره به تعداد افرادي كه از سال اين هاي نمايندهگفتني است كه  د)

 37314«اند، از اواسط نوامبر كارزاري را با عنوان مرزهاي اروپايي جان خود را از دست داده
يشتر به توجه ب، اين كارزار از ايجاد هاهدف آن .انداندازي كردهدر اين زمينه راه »شده كشته

قصد دارند از ها آن و كه خواهان پناهندگي در كشور فرانسه هستنداست با افرادي  بدرفتاري
  ؛50را متوقف سازندهاي خالف قانون ، اقداممزبور كارزار اندازيطريق راه

  

، در 1398ه آبان ما 26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه  - 3
. زردها در پاريسسالگرد تشكيل جنبش جليقهشيده شدن تظاهرات خصوص به خشونت ك

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:

 آبان 25روز شنبه ، در زردها در پاريسسالگرد تشكيل جنبش جليقهبرگزاري تظاهرات  الف)
شيده تش كآماه و به خشونت كشيده شدن آن پس از درگيري معترضان با مأموران پليس، به 

و  هاي اتوبوسهاي ايستگاهشيشهه شدن ، شكستهاي زباله و چند دستگاه خودروطلسشدن 
  تخريب اموال عمومي؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  50

https://farsi.euronews.com/2019/12/04/five‐ngos‐call‐for‐parliamentary‐inquiry‐
commission‐on‐border‐management 
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رضان معت شمردن اين براشاره به اظهارات كريستف كاستنر، وزير كشور فرانسه، مبني  ب)
ت نفر در جريان اين اعتراضا 264و دستگير شدن » مغزها، قلدرها و سبكواوباشاراذل« مثابهبه

  ها در پاريس بازداشت شدند؛از آنتن  173كه  –در شهرهاي مختلف فرانسه 
به ورود به  ، در روز يكشنبه،زردهامعترضان جنبش جليقهها تن از اشاره به اقدام ده ج)

و استقرار در طبقه دوم آن، جهت اعتراض  در مركز پاريس» گالري الفايت«فروشگاه معروف 
  ؛51گرايانه در جامعه فرانسهرفرويكردهاي مصبه روند جاري 

  
 4وشنبه دآبان و  22هايي از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه انتشار گزارش - 4

  ، در خصوص افزايش خشونت خانگي در فرانسه، مبني بر:1398 آذرماه
از ابتداي سال جاري  هاي خانگيرسيدن تعداد زنان به قتل رسيده بر اثر خشونت الف)
نفر بيشتر، در  10 –نفر  131، به رن در ناحيه آلزاس- زني در شهرستان بااخير با قتل ، 52يميالد

 قياس با آمار سال گذشته؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  51

https://plink.ir/8sWGF 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 52

، در 1398مهر ماه  28و  27هاي شنبه و يكشنبه ، در روزبي.بي.سيو  يورونيوزهاي خبري انتشار گزارش از سوي شبكه*
  ن صدها زن به اقدامي نمادين در اعتراض به خشونت خانگي عليه زنان، مبني بر:خصوص دست زد

معه و وجه جاتاقدام صدها تن از زنان در شهر پاريس به دراز كشيدن بر روي زمين، به حالت مرده، با هدف جلب  الف)
ر درانسه را گي در فيان خشونت خانمعترضان نام هر كدام از قربانمقامات كشور به خشونت خانگي عليه زنان: گفتني است كه 

  ؛»نه يكي ديگر«شدند و فرياد كشيدند: دست داشتند و يك به يك روي زمين افتادند و سپس بلند 
سال  از ابتداء ،نسهزن در فرا 120بيش از مبني بر كشته شدن محلي، نهادهاي برخي از اشاره به آمار ارائه شده از سوي  ب)

  ؛يجه مستقيم خشونت خانگيدر نت ،تاكنونميالدي جاري 
شريك زندگي  از سويمورد قتل زنان  121ثبت رسيدن  اشاره به آمار اعالم شده از سوي وزارت كشور فرانسه، مبني بر به ج)

زندگي خود  زن به دست همسر يا شريك 130، 2017در سال : الزم به ذكر است كه ميالدي 2018در سال ، فعلي يا سابق
  ؛بوده است نفر 123 ميالدي، 2016در سال  كه  اين آماردر حالي ،كشته شدند

 ، از»خانگي مبارزه با خشونت«موضوع  با ،هايي در سراسر كشورمجموعه نشست اشاره به اقدام دولت فرانسه به برگزاري د)
ن ارچوب ايهچقرار است در نخستين اقدام انجام گرفته در راستاي حل اين معضل: گفتني است كه  –ماه گذشته ميالدي 

  و از خشونت فراهم آيد نوعارزه با اين ها، امكانات جديدي براي مبن دولت و انجمنانديشي نمايندگاها و با همنشست
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 در راستايهايي طرحبه پيگيري مجلس سناي فرانسه و دولت اين كشور، اشاره به اقدام  ب)
و » ت جمعيشكس«با اذعان به  ،آذرماه 4 دولت فرانسه روز دوشنبه: 53كاهش خشونت خانگي

گانه را اقداماتي چهلكه در مقابله با خشونت عليه زنان در اين كشور، اعالم كرد » ناكارآمدي«
  ؛در جهت بهبود اين وضعيت در دستور كار قرار خواهد داد

با  ،ذرماهآ 2نبه شبه برگزاري تظاهراتي، در روز نهادهاي حامي حقوق زنان ج) اشاره به اقدام 
كاري مك«م اين وضعيت و در شهرهاي بزرگ فرانسه در اعتراض به تداوها هزار تن حضور ده

ان ي خواهتظاهركنندگان در اين راهپيمايدر اين زمينه: گفتني است كه  »و اهمال دولت
  ؛اي يك ميليارد دالري براي مقابله با خشونت عليه زنان شده بودنداختصاص بودجه

در كنفرانسي  ،ذرماهآ 4 روز دوشنبه ، درير فرانسهوزفيليپ، نخست دادوارد) اشاره به اظهارات 
خط  يكاد ايج ازجملهدر اين راستا،  اجرا، مبني بر برشمردن اقدامات در دست مطبوعاتي

ك به قربانيان مختص كم ،روز هفته 7 ، برايساعته 24 صورتبه 3919تلفن ويژه با شماره 
تل قصورت ارتكاب وي به  ، همچنين سلب حق حضانت و كفالت از پدر درخشونت خانگي

تا  ،رياهاي پليسدفتر كنوني در كميسا 271عالوه بر  ،دفتر امداد اجتماعي 80همسرش و ايجاد 
  ميالدي؛ 2021سال 

ميليون يورو، جهت مبارزه با پديده خشونت عليه زنان در سال  360ه) اشاره به اختصاص مبلغ 
  ؛54آتي ميالدي

  

                                                                                                                                                            
ت تبط با خشوندر برابر وقوع جرايم مرتر گيرانهاشاره به اقدام دستگاه قضايي فرانسه، به در پيش گرفتن رويكردي سخت ه)

وي سهاي گشوده شده درباره خشونت خانگي، حتي بدون ثبت شكايت از هاي اخير شمار پروندهكه در ماهطوريبه - خانگي
  .قرباني افزايش يافته است

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 53
 https://plink.ir/uP5ao 

  شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: گزارش 54
 https://farsi.euronews.com/2019/11/25/france‐government‐announces‐40‐measures‐for‐
elimination‐of‐violence‐against‐women 
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، در 1398ن ماه آبا 20يورونيوز، در روز دوشنبه  انتشار گزارش از سوي شبكه خبري - 5
م اسال«راست و چپ افراطي فرانسه به برگزاري تظاهرات عليه احزاب واكنش خصوص 

  نكات مهم گزارش به شرح زير است: . »هراسي
س، پايتخت در پاريآبان ماه،  19روز يكشنبه  ، دربيش از سيزده هزار نفرتظاهرات  الف)
يي، شعارها ، همراه با سر دادن»اسالم هراسي«عليه  اين كشور،جنوب مارسي در  و فرانسه

گي رورت زندض«، »ينه به اسالم هراس«، »داربله به انتقاد از دين، نه به نفرت از دين«همچون 
  ؛»همبستگي با زنان محجبه«و » در كنار يكديگر

و » اسالم هراسي جمعيت مقابله با«از سوي خاطرنشان كردن چاپ فراخوان اين تظاهرات  ب)
  ؛55به دنبال حمله به مسجد بايون روزنامه چپگراي ليبراسيوندر  »داريحزب نوين ضد سرمايه«

گيري در مورد تصميم، در زمينه شكاف عمده در ميان چپگرايان فرانسهاشاره به بروز  ج)
ژان لوك  ازجمله ،چپگرارهبران گروهي از  كهدرحالي: شركت يا تحريم اين تظاهرات

حزب سوسياليست اعالم  ازجمله ،برخي از احزاب ،النشون، در اين تظاهرات شركت كردندم
  ؛56دنكنكه از آن حمايت نمي نمودند

                                                            
 ين:هاي پيشسوابق در گزارش 55

، در خصوص تيراندازي آبان ماه 8و  6، در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه 24نس شبكه خبري فرااز سوي  هاييگزارشانتشار *
  مقابل مسجدي در جنوب غرب فرانسه، مبني بر:

در  نطقه بايون،، به حمله و تيراندازي به مسجدي در مسابق حزب راست افراطي ساله، از نامزدهاي 84اقدام مردي  الف)
  ؛كه جراحت يكي از آنها شديد گزارش شده است -تن جنوب غربي فرانسه، منجر به زخمي شدن دو 

ور مزبرود اين دو فردي كه در جريان حمله گمان مياشاره به تالش وي براي به آتش كشيدن ساختمان اين مسجد:  ب)
اصابت  زدن مسجد ديده و تالش كردند تا وي را متوقف كنند كه موردمرد مهاجم را حين تالش براي آتش ،اندزخمي شده

 ؛لوله وي قرار گرفتندگ
 16ر كونتش دسدر نزديكي محل اشاره به دستگير شدن مرد مهاجم توسط مأموران پليس كمي بعد از وقوع اين حادثه،  ج)

  ، به همراه يك فقره سالح و يك كپسول گاز در خودروي وي وكيلومتري شمال بايون
ي نوان اقدامين حمله و برشمردن آن به عحكوم كردن شديد اجمهوري فرانسه، به ماشاره به اقدام امانوئل مكرون، رئيس د)
ات استاي مجازپراكني در فرانسه، انجام تمامي اقدامات الزم در ر، همچنين تأكيد وي بر عدم پذيرش انزجار و نفرت»فجيع«

  عامل اين حمله و متعهد شدن به دفاع از مسلمانان فرانسه.
برگزار خواهد » نژادپرستي«تظاهراتي عليه  ،به طور جداگانه ،ه است كه به زوديحزب سوسياليست اعالم كردگفتني است كه  56

  .كرد
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ه اين باكنش ودر  ،»اجتماع ملي«مارين لوپن، رهبر حزب راست افراطي اشاره به اظهارات  د)
و  »سياسالم هرا«با  قياسدر  »گرايياسالم«، مبني بر قرباني دادن بيشتر فرانسه به دليل تظاهرات

ال، گابريل آتگفتني است كه »: كاريفريب«تظاهرات مزبور به  برگزاركنندگانمتهم كردن 
ا ر» سياسالم هرا«نيز برگزاري تظاهرات عليه  ،وزير مشاور در امور جوانان فرانسه

  ؛ارزيابي كرده است» تحملغيرقابل«
كه استفاده ميالدي  2004و قانون مصوب سال حجاب زنان مسلمان اين در حالي است كه  ه)

همچنان در  ،كرداز پوشش حجاب و ديگر عالئم مذهبي را در مدارس دولتي ممنوع مي
  58؛57آيدبه شمار مي برانگيزفرانسه موضوعي بحث

آبان ماه  19، در روز يكشنبه 59مديترانه -  بان حقوق بشر اروپاهديدانتشار گزارش از سوي  - 6
 جوييپناههاي جديد مهاجرتي و ص ابراز نگراني اين نهاد در زمينه سياست، در خصو1398

    نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . 60دولت فرانسه

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 57

دحجاب در ضتصويب اليحه ، در خصوص 1398آبان ماه  8، در روز چهارشنبه نامه ديلي صباحروزانتشار گزارش از سوي *
  ، مبني بر:مجلس سناي فرانسه

شان ا فرزندانباي مبني بر، ممانعت به عمل آوردن از همراهي مادران محجبه اقدام مجلس سناي فرانسه به تصويب اليحه الف)
هاي در هفتهر اخبار برجسته شد كه از آن دپس اين موضوع گفتني است كه سه: هاي خارج از محيط مدردر مراسم و گردش

ود، اي همراهي كرده بيك سياستمدار راستگرا به حضور مادري محجبه كه فرزندش را در يك جلسه شوراي منطقهاخير، 
 ؛اعتراض كرد

رأي  114در مقابل  رأي موافق 163خواه، با اشاره به تصويب اين اليحه، ارائه شده از سوي گروهي از نمايندگان جمهوري ب)
با  ، جهت همراهيآموزان مدارس دولتي فرانسهمادران دانش، مبتني بر فراهم آمدن امكان براي رأي ممتنع 40مخالف و 

  هاي جانبي خارج از مدرسه، تنها در صورت برداشتن حجاب خود؛شان در فعاليتفرزندان
ه البته ك -دن رايي شه در مجلس نمايندگان فرانسه، به منظور تبديل شدن به قانون و اجاشاره به ضرورت تصويب اين اليح ج)

ه كحزب حاكم  زيرا نمايندگان ،رسدبرخي تحليلگران معتقدند تصويب اين اليحه در مجلس نمايندگان فرانسه بعيد به نظر مي
  و وندتوانند مانع تصويب آن شنابراين مياكثريت را در اين مجلس در اختيار دارند، با چنين قانوني مخالفند و ب

نان، مسلماكه  آن است فرانسه دارايي بيشترين اقليت مسلمان در اروپا است و برآوردها حاكي ازالزم به يادآوري است كه  د)
خستين ن، به عنوان انسه، فر، اين در حالي است كهدهندميليون نفر از كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي 67پنج ميليون از 
  دهاي عمومي ممنوع اعالم كرپوشيدن برقع و نقاب را در مكان ميالدي، 2010در سال كشور اروپايي 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  58
https://farsi.euronews.com/2019/11/10/thousans‐take‐to‐streets‐of‐paris‐to‐protest‐
against‐islamophobia 
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ده وارد ش هاجرماقدام اخير دولت فرانسه به در نظر گرفتن سهميه براي تعداد كارگران  الف)
ل با توس جويانپناهاهش تعداد به اين كشور از كشورهاي غيراروپايي و تالش آن در راستاي ك

  تر؛هاي سختگيرانهبه سياست
ي ناپذيري دسترسامكان ازجملهسه در اين زمينه، هاي دولت فراناشاره به برخي از سياست ب)
 اين كشور و جويانپناهها در فهرست آن نامثبتبه خدمات درماني رايگان از زمان  جويانپناه

پزشكي اوليه، مگر در  ماه، جهت دريافت خدمات 3مدت زمان ها براي لزوم انتظار كشيدن آن
 –ست اكه در حال حاضر توضيح مشخصي درباره شرايط آن داده نشده  –موارد اضطراري 

  وني؛غيرقان جويانپناههمچنين، لغو دسترسي به خدمات درماني و پزشكي براي مهاجران و 
در  رفتهقرارگپيش و مهاجرانِ پيشا انجويپناهاشاره به رو به وخامت نهادن درد و رنج  ج)

من ابير، ضن تدمعرض مخاطرات متعدد تا رسيدن به مقصد، با اقدام دولت فرانسه به اتخاذ اي
  د؛ها از حقوق يكسان با شهروندان كشورهاي ميزبان خوتأكيد بر لزوم برخورداري آن

راستاي فراهم  اشاره به درخواست از كشورهاي اروپايي جهت مشاركت با يكديگر در د)
گريزان از منازعات و پيگردهاي حقوقي در كشورهاي  جويانپناهآوردن امنيت و ايمني براي 

                                                                                                                                                            
، در خصوص 1398 آبان ماه 15، در روز چهارشنبه يورونيوزو  بي.بي.سيهاي خبري انتشار گزارش از سوي شبكه*

  گيري فرانسه در قبال مهاجران، مبني بر:سخت
هاي آوري برخي از كمپگيرانه در قبال مهاجران، از جمله جمعصميم دولت فرانسه براي اعمال قوانين سختت الف)

  اري؛يراضطرپناهجويي، تعيين سهميه براي حضور كارگران خارجي و لغو دسترسي پناهجويان جديد به خدمات بهداشتي غ
كيفيت و  ،كميتبه لحاظ ها كنترل ورود آن، رپذيرش پناهجويان كا بندياشاره به مواردي چون، طرح سهميه ب)

سيدگي به رش زمان كاهو  دوره انتظار از زمان ورود پناهجويان تا زمان دسترسي به حق بيمه پزشكي، ايجاد شانهايتوانايي
ش كاهش مدت پوشتوان به مي ،در بخش ديگري از طرح جديد مهاجرتي دولت فرانسه: گفتني است كه پرونده پناهجويان

يب ه اين ترت. بكرد ، اشارهها به پايان رسيده استبراي افراد بدون مدارك هويتي يا افرادي كه مهلت اقامت مجاز آن بيمه
ي قطعي پاسخ منف اني كهها به پايان رسيده و نيز پناهجويافرادي كه در فرانسه مدارك هويتي ندارند، كساني كه مدت اقامت آن

  ؛هند بودماه تحت بيمه دولت خوا 6ماه، بلكه تنها  12 اند، از اين پس ديگر نهگرفته
 جمهوري اين كشور در رابطههاي انتخاباتي امانوئل مكرون، رئيسدغدغهاشاره به صورت گرفتن اين تغييرات در راستاي  ج)

عنوان  گر بهبار ديميالدي،  2022 سال كند كه در انتخاباتامانوئل مكرون تالش مي: گفتني است كه با موضوع مهاجران
دهند كه او در اين زميني رقابت نزديكي با مارين لوپن، رهبر ها نشان ميجمهوري فرانسه انتخاب شود و نظرسنجيرئيس

  ؛خواهد داشت ،حزب راست افراطي
جانب  اش همواره تحت فشار ازهاي مهاجرتيرو و قرار داشتن سياستشمار آمدن مكرون به عنوان فردي ميانهاشاره به به د)

 ،اروپاييهاي وي با ساير دولت ، به همراهيجمهوري فرانسهجديد رئيسهاي جناح راست و در عين حال، حاكي بودن طرح
  تر در قبال مهاجران.گيرانههاي سختها براي اعمال سياستو تالش آن مانند بريتانيا، ايتاليا و سوئد
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ها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا: اين در خود، با توجه به تداوم يافتن مناقشات و خشونت
هاي ستحالي است كه چند كشور اروپايي در واكنش به هجوم مهاجران به اين كشورها، سيا

  اند؛تري را اتخاذ كردهگيرانهسخت
هاي ستاشاره به ابراز نگراني در خصوص تحت تأثير قرار گرفتن هر چه بيشتر سيا ه)

اهان كاهش پيشاپيش خو –گرا مهاجرتي از سوي رويكردهاي احزاب راست افراطي و عوام
 هارايشحبوبيت اين گبا توجه به افزايش م – جويانپناهشان از مهاجران و حمايت كشورهاي

  در برخي از كشورها؛
 جويانپناهاشاره به ابراز نگراني در خصوص ناديده گرفته شدن سالمت و امنيت مهاجران و  و)

 .61در سايه اهداف سياسي و انتخاباتي
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