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

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

  ت:اس ريخالصه به شرح ز

  

  آمريكا متحدهاياالت*

، در 1398 ماهدي 15انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز يكشنبه  -1
هاي ييبازجوانجام ها ايراني در مرزهاي آمريكا و كانادا و بازداشت غيرقانوني دهصوص خ

  اند از:اين گزارش عبارت ذكرقابلنكات  .هامختلف از آن
هاي دارنده تبار و يا ايرانيهاي ايرانيمورد پرسش قرار گرفتن برخي از آمريكايي الف)

 ، از سويمتحدهاياالتمبادي ورودي  ني درطوال زمانمدتاقامت دائمي اين كشور، براي 
  شور؛كتنش ميان دو  دربارهها هايي از آنمأموران مرزي و اقدام مأموران به طرح پرسش

هاي فعال در زمينه حقوق سازمان، از 2اسالمي -شوراي روابط آمريكايياشاره به بيانيه  ب)
در مرز زميني  هاتباراز ايرانيبازداشت موقت تعدادي ، مبني بر مدني مسلمانان در آمريكا

  ؛آمريكادر ميان استان بريتيش كلمبيا در كانادا و ايالت واشنگتن 

                                                            
پايگاه مهاجر خبرگزاري آناتولي؛  )؛Euronewsشبكه خبري يورونيوز ( )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده 1

شبكه خبري  ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبري InfoMigrantsنيوز (
)؛ روزنامه گاردين Foreign Policy)؛ نشريه فارين پاليسي (Open Canadaكانادا ( )؛ نشريه اُپنFrance 24( 24فرانس 

)The Guardian) ؛ روزنامه اينديپندنت(Independentشبكه خبري بي.بي.سي ( ؛خبرگزاري اسپوتنيك )؛BBC.Com؛( 
 Russiaاشيا تودي (شبكه خبري ر؛ )New York Times( مزيتا وركيويروزنامه ن)؛ Aljazeeraشبكه خبري الجزيره (

Today (RT) روزنامه واشنگتن پست () وWashington Post.(  
2 Council on American‐Islamic Relations (CAIR) 
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 ور گمركياقدام سازمان ام حالدرعينابراز نگراني چند نماينده كنگره در اين رابطه و  ج)
زداشت ر رد خبر بابه انتشار توئيتي در عصر يكشنبه، مبني ب متحدهاياالتو حفاظت مرزي 
 ؛ها به خاك آمريكاآمريكايي و ممانعت به عمل آمدن از ورود آن –شهروندان ايراني 

را رد كرده  بارهدرايننامه اين سازمان همچنين صدور هرگونه بخشگفتني است كه  د)
ايت ن حكهاي اجتماعي از آاز كاربران شبكه رخيهاي باين در حالي است كه نوشته .است

اند تا به در مبادي ورودي به آمريكا معطل شده گذشتهي هادارد كه برخالف تجربه
 ند وموران پاسخ دهأم هايپرسش

اند، درباره ها معطل بودهاز ايرانيان حاضر در مرز كه براي ساعت رخياز بهمچنين،  ه)
  ؛3ال شده استؤهاي اجتماعي سها در شبكههاي كاربري آنحساب

  
، در 1398 ماهدي 10شنبه ين، در روز سهانتشار گزارش از سوي روزنامه گارد -2

از سوي يكي از مقامات ارشد سازمان ملل به  متحدهاياالتخصوص متهم شدن دولت 
موارد مهم . تحليلگر اطالعاتي سابق ارتش آمريكا، 4استفاده از شكنجه، عليه چلسي مَنينگ

  :گزارش مذكور به شرح زير است
اي در سازمان ملل در زمينه شكنجه، به انتشار نامه، گزارشگر ويژه 5نيلز ملزر اقدام الف)

مبني  –است  اي شدهرسانه ماهدي 10شنبه كه در روز سه –ميالدي  2019ماه نوامبر سال 
اكنون به دليل شهادت ندادن همكه  –بر استفاده دولت آمريكا از شكنجه عليه اين زنداني 

  يا در ويرجينيا محبوس است؛در زندان الكساندرليكس عليه سايت افشاگر ويكي
ي و در گيرانه گريزناپذير و اجباراشاره به قرار داشتن منينگ در معرض تدابير سخت ب)

ميز يا رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآشكنجه يا ديگر رفتارهاي بيتطابق با تمامي جوانب 
 ؛مجازات

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://www.bbc.com/persian/iran‐51003344 
4 Chelsea Manning 
5 Nils Melzer 
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ي ستادي، در رااشاره به اقدام مقامات قضايي به محروم كردن اجباري وي از آزا ج)
  ارعاب و زورگويي؛ باهدفتحميل عمدي درد و رنج رواني و عاطفي بر او، 

ماني پيامدهاي رواني و جس دربارهاشاره به هشدارهاي گزارشگر ويژه سازمان ملل  د)
مدت، ضمن تأكيد وي بر غيرقانوني بودن بازداشت منينگ و به هاي اجباري طوالنيبازداشت

  د؛درنگ اين رون، همچنين لزوم متوقف ساختن بي»شكنجه« عنوانبهم شمار آوردن اين اقدا
ويرجينيا مصمم هستند كه به تحت فشار قرار دادن منينگ  هايدادستانگفتني است  ه)

اين  گذاربنيانليكس كه به محاكمه جوليان آسانژ، سايت ويكيبراي شهادت عليه وب
  ؛6سايت كمك خواهد كرد، ادامه دهند

 

، در 1398 ماهدي 8ر گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز يكشنبه انتشا -3
ميالدي،  2019، در سال كشتارجمعياز بيشترين موارد  متحدهاياالتخصوص برخورداري 

    اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت. عمدتاً به شيوه تيراندازي
دي و ي تويو.اس.اِ روزنامه پرس، سوشيتداخبرگزاري انجام پژوهشي مشترك توسط  الف)

سال  ، دركشتارجمعيفقره  41نفر در  211مبني بر كشته شدن  دانشگاه نورث ايسترن،
شود كه طي آن، به جز عامل هايي گفته ميبه قتل كشتارجمعيميالدي، در آمريكا:  2019

  ؛كشته شده باشندديگر نيز نفر  4 كمدستحمله، 
 ازجمله، متحدهاياالتدر  2019هاي سال رترين تيراندازياشاره به دو مورد از مرگبا ب)

 به گفته محققان باالترين: كشته 12ا ويرجينيا بيچ بدر كشته و  22پاسو با تيراندازي در ال
  ؛اده استمورد بوده كه در كاليفرنيا روي د 8تعداد اين كشتارهاي جمعي در يك ايالت 

 2006آوري اطالعات از سال ه نهاد به گردهاي اين ساشاره به اقدام پايگاه داده ج)
در آمريكا، ضمن بررسي تحقيقات موجود از دهه  كشتارجمعيميالدي، جهت رصد موارد 

تنها سال برخوردار از  عنوانبه 2019مبني بر، به شمار آوردن سال  تاكنونميالدي  1970
                                                            

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 6
 https://www.theguardian.com/us‐news/2019/dec/31/chelsea‐manning‐us‐torture‐un‐
official‐wikileaks 
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افراد الدي مي 2017در سال اين تعداد حمالت مرگبار جمعي: گفتني است كه اگرچه 
اما تعداد موارد حمله كمتر از سال  ،انداين كشتارها جان باخته براثربيشتري در آمريكا 

  ؛بوده است 2019
اي نشدن نهشدگان، با توجه به رسااشاره به باالتر بودن آمار واقعي اين حمالت و كشته د)

 ار؛اي بزهكبسياري از منازعات خانوادگي و اختالفات منجر به مرگ در ميان بانده

ها دالر در زمينه مقاومت انجمن اسلحه آمريكا كه ساالنه ميليوناين در حالي است كه  ه)
از مخالفان  ،كنددر برابر هرگونه قانون محدودكننده خريد و مالكيت سالح هزينه مي

پيشينه خريداران سالح يا هرگونه محدوديت براي خريد سالح در گسترش بررسي سوء
  ؛7آمريكا است

  
، در 1398 آذرماه 29بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -4

راي به افزايش زمان وضعيت حمايتي موقت ب متحدهاياالتخصوص ضرورت اقدام 
     اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. يمني جويانپناه

ن هروندان يمني ساكتن از ش 1250لزوم حصول اطمينان از عدم استرداد حدود  الف)
 باز اعمالشان و ضرورت اقدام دولت آمريكا به تمديد و زدهبه كشور جنگ متحدهاياالت

  الدي؛مي 2020وضعيت حمايتي موقت، با توجه به منسوخ شدن زمان آن در سوم مارس سال 
ي اوم ائتالف به رهبرمتد تسليحدر جنگ يمن، با  متحدهاياالتآفريني ب) اشاره به نقش

نين شور، همچمسئوليت آن در موارد متعدد نقض قوانين جنگي در اين ك روازاينربستان و ع
نعت يمني و مما داليل ضرورت تمديد وضعيت اقامتي شهروندان عنوانبهبرشمردن اين موارد 

  جنگ و قحطي؛ براثر شدهتخريبها به كشوري به عمل آوردن از استرداد آن

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://www.bbc.com/persian/world‐50935940 
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ت امنيت داخلي آمريكا به تعيين وضعيت اقامتي شهروندان اقدام وزار ضرورتبهاشاره  ج)
(سوم دسامبر سال  ماهدي 13يمني و ساكنان فاقد تابعيت اين كشور در تاريخ جمعه 

  ؛8)، با توجه مواجه بودن اين كشور با بدترين بحران بشري2020
 

، در 1398 آذرماه 27انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز چهارشنبه  -5
 يهندوراسخانواده  5 ، به اخراجمتحدهاياالتجمهوري خصوص اقدام دانلد ترامپ، رئيس

كات مهم ن. ها به گواتماال بر اساس توافق جاري با اين كشورو گواتمااليي و استرداد آن
  اين گزارش عبارت است از:

اخ كماال، در جمهور گواتاظهارات دانلد ترامپ در ديدار با جيمي مورالس، رئيس الف)
راي ور بسفيد، مبني بر برخورداري از روابط بسياري حسنه با اين كشور و تالش دو كش

رامپ اين در حالي است كه ت»: ترين مردم جهانرهايي يافتن از خطرناك«(به ادعاي وي) 
ه كرده بود ها پيش از اين ديدار، گواتماال و ديگر كشورهاي آمريكاي مركزي را تهديد كماه
ها تعرفه اعمال نآبر كاالهاي  جويانپناهصورت عدم اتخاذ اقدامات الزم در رابطه با در 

 كند؛يبه اين كشورها را قطع م متحدهاياالتهاي مالي كرده و كمك

 هدر ماه ژوئي ،»كشور امن سوم«اشاره به ناگزير شدن مقامات گواتماال به امضاء توافق  ب)
در  جوييپناهت به ارائه درخواس جويانپناهاقدام  ميالدي، مبتني بر ضرورت 2019سال 

  ؛متحدهاياالتگواتماال، در صورت عبور از اين كشور در مسير خود به سوي 
ها تن از ندن ده، به بازگردامتحدهاياالتاشاره به اقدام مقامات مهاجرتي و مرزي  ج)
با چند  ين توافقز زمان امضاء اها به كشورهاي مبدأ، ابه گواتماال و يا استرداد آن جويانپناه

كودك از  5 برخوردار از جوپناهخانواده  5 ازجملهكشور از كشورهاي آمريكاي مركزي، 
م و اطالعات الز آگاهي هرگونهفاقد  جويانپناهسال: اين در حالي است كه  11تا  4سنين 

 شان هستند؛در مورد حقوق

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

 https://www.hrw.org/news/2019/12/20/us‐extend‐temporary‐protected‐status‐yemen 
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بر عدم برخورداري گواتماال از  اشاره به اظهارات منتقدان اين سياست، مبني د)
عدم  روازاينهاي الزم جهت پاسخگويي به نيازهاي بخش اعظمي از مردم خود و ظرفيت

نرم كردن اين كشور با  وپنجهدست، با توجه به جويانپناهتوانايي آن براي پذيرش 
آمد تغذيه و نظام ناكاراي چون، خشونت، قاچاق مواد مخدر، فساد، سوءمعضالت گسترده
  ؛9خدمات اجتماعي

  

ر د، 1398 آذرماه 26شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري راشيا تودي، در روز سه -6
 نيروي عنوانبههاي بزرگ فناوري آمريكا به استفاده از كودكان شركتخصوص متهم شدن 

  نكات مهم گزارش به شرح زير است:. كار در جمهوري دموكراتيك كنگو
 پل،هاي اَ عليه شركتاي حقوقي ه فدرالي در واشنگتن به باز كردن پروندهاقدام دادگا الف)

به  –ست زير مجموعه آن اگوگل شركت كه  - ل و شركت آلفابت سال، مايكروسافت، دِتِ 
 كشي از كودكان آفريقايي؛بهره

كودك  11كودك كشته شده و  5اين دادخواست از سوي والدين  شدنمطرحاشاره به  ب)
  ساله؛ 17ا ت 13كودكان و نوجوانان  –در حين كار در معادن كبالت كنگو  ديدهآسيب

ريزش تونل و  براثركودك اين پرونده  14كودك از  6اشاره به كشته شدن  ج) 
 معلول شدن و از كار افتادگي؛ ازجملهها، ديدگي بسيار جدي مابقي آنآسيب

 2كار براي دريافت روزانه عدنطرات از سوي كودكان مجان خريدن اين مخااشاره به به د)
هاي بزرگ تدالر و شرايط كاري بسيار اسفبار و ابتدايي، همچنين آگاهي داشتن شرك 3تا 

  فناوري آمريكا از مقدار زمان كار اين كودكان در اين معادن خطرناك؛
هاي جهان در معلوليت و مرگ كودكان اشاره به دست داشتن ثروتمندترين شركت ه)

ها جهت به دست آوردن كبالت ارزان قيمت با توجه به توليد نيمي از كبالت آفريقايي تن

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 9

 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/trump‐hails‐cooperation‐5‐migrant‐families‐
guatemala‐191218010935879.html 
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هاي مزبور از اين ماده معدني در ساخت مصرفي جهان در كنگو و استفاده شركت
  ؛10هاهاي ليتيومي مورد نياز در تقريباً تمامي محصوالت اين شركتباتري

  

ل ، به نق1398 آذرماه 19شنبه سهاز سوي روزنامه اينديپندنت، در روز  انتشار گزارش -7
اي، مربوط به جنگ صفحه 2000از روزنامه واشنگتن پست، در خصوص اسناد محرمانه 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. آمريكا در افغانستان متحدهاياالت
ترين دهندهانتشار گزارش تحقيقي از سوي روزنامه واشنگتن پست در مورد تكان الف)

ساله افغانستان، شامل اظهارات كذب مقامات آمريكا به مردم خود و  18جنگ رويدادهاي 
هاي ها و يادداشتاي از مصاحبهوارونه جلوه دادن حقايق در اين رابطه، بر اساس مجموعه

  ؛11متحدهاياالتدانلد رامسفلد، وزير دفاع وقت 
تالش  حالندرعين و اشاره به عدم اعتقاد مقامات آمريكا به پيروزي در جنگ افغانستا ب)

  براي جلوه دادن كسب موفقيت در اين جبهه؛
 ر براييلياردها دالبه اختصاص دادن م متحدهاياالتاشاره به نادرست بودن اقدام دولت  ج)

 ي پذيرشبرا بازسازي و خودكفايي اين كشور، با توجه به فقدان ظرفيت الزم در افغانستان
زمينه بيشتر براي بروز  آن به رقم خوردن هاي مالي و منجر شدناين حجم از كمك

  اختالس و فساد؛
ستان و فغانااشاره به حاكي بودن محتواي كلي اين گزارش از عدم شناخت مكفي آمريكا از  د)

تن در اين ، منجر شدن رويكردهاي واشنگروازاينسياسي آن و  –بسترهاي واقعي اجتماعي 
  ي؛ان به ورطه فساد گسترده و فروپاشكشور به ناكامي آن و سوق داده شدن افغانست

                                                            
  گزارش شبكه خبري راشيا تودي. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://www.rt.com/business/476110‐apple‐tesla‐congo‐child‐labor/ 
اين اطالعات بر اساس قانون دسترسي آزاد به اطالعات، به مدت سه آوردت واشنگتن پست نوشته است كه براي به دست  11

  با محاكم آمريكا مبارزه كرده است. سال
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ن و البااشاره به انتشار اين گزارش در بحبوحه احتمال دستيابي دولت آمريكا و ط ه)
ن رار دادير قهمچنين دولت افغانستان و طالبان به توافق، به دليل آگاه ساختن و تحت تأث
ين جنگ ترافكار عمومي در هر دو كشور در خصوص عدم موفقيت و ناكامي طوالني

و  اوبامابوش،  –هاي پياپي آن رغم تالش دولتدر خارج از اين قاره، به متحدهاياالت
 جهت موجه و موفق جلوه دادن اين جنگ؛ –ترامپ 

انجاميدن انتشار اين گزارش به موجه جلوه داده شدن مواضع دانلد  احتمالبهاشاره  و)
يكا از افغانستان و ديگر ترامپ در خصوص ضرورت خارج كردن نيروهاي نظامي آمر

هاي كشورها و منحرف ساختن افكار عمومي از نقاط منفي عملكرد وي در طول سال
  ؛12جمهوريرياست

  
، در 1398 آذرماه 13انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز چهارشنبه  -8

نكات . ناموگوانتازندان شده در  هاي يك زنداني شكنجهنقاشياي شدن خصوص رسانه
  مهم گزارش به شرح زير است:

آور در هاي اضطرابگيري سازمان اطالعات مركزي آمريكا (سيا) از شيوهبهره الف)
 و زبيدهم ابشكنجه زندانيان در خارج از خاك اين كشور و قرار گرفتن اين زنداني، با نا

 –ست اياد شده  »يافتههاي ارتقاءبازجويي«كه از آن با عنوان  –ها تحت اين شكنجه
  نخستين زنداني؛ عنوانبه

                                                            
  روزنامه اينديپندنت، به نقل از روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:  گزارش 12

https://plink.ir/PGeyy 
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مركز پوليتزر در «هيه اين گزارش با همكاري روزنامه نيويورك تايمز و اشاره به ت ب)
ساله وي در  4هاي ابو زبيده در زمان حبس ، بر اساس نقاشي»13بحران گزارش دهي

: گفتني است كه 14هاهاي مخفي سازمان سيا و قرار داشتن تحت اين شيوه از شكنجهزندان
كند هايي را به عموم عرضه ميياتي از شيوهئو جز منتشرشدهاين تصاوير براي نخستين بار 

  ؛15ده داشته شده بواكه تاكنون مخفي نگ

                                                            
1 3 Pulitzer Center on Crisis Reporting 

لي كه قادر نيست بدنش را تكان دهد، دهد زنداني برهنه به يك برانكار ابتدايي بسته شده و در حايكي از تصاوير نشان مي 14
دستبند به يك  در تصويري ديگر مچ دستان وي با .كندشود، وي را به شيوه غرق مصنوعي شكنجه مييك بازجو كه ديده نمي

هاي پنجه روي ربها براي ساعتاي كه وي مجبور است هاي آهنين در ارتفاع زياد از سر زنداني بسته شده به گونهسري ميله
ست و د كشيدن افريا باز در حال اي در پاي چپش ديده شده و او با دهان كامالً د بايستد؛ در حالي كه زخم بزرگ بخيه شدهخو

  .كوبددر همين حال بازجو، سر زنداني را به ديوار مي
 ،شكنجه عوامل القاعده ها برايهاي مخفي خارج از اين كشور از آنفنون موسوم به بازپرسي ارتقاء يافته كه آمريكا در زندان 15

جمهور سابق رئيس –ييد دولت جورج دبليو بوش أاين شيوه از شكنجه به ت. ندكبه دنبال حمالت يازده سپتامبر، استفاده مي
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 العابدينزين«كه نام اصلي او  ساله، 48 يك فلسطيني –اشاره به اقدام ابو زبيده  ج)
به كشيدن اين تصاوير در بازداشتگاه گوانتانامو جهت ضميمه شدن  – است »محمدحسين

از  هشدتهيه، »16كندآمريكا چگونه شكنجه مي«اي تحت عنوان صفحه 61ها به گزارشي آن
به اشتباه  متحدهاياالت، وكيل اين زنداني: گفتني است كه مقامات 17سوي مارك پي. دنبو

  ؛18كردند كه ابو زبيده از فرماندهان ارشد نظامي القاعده استتصور مي
ت هاي مقامااشاره به محتواي اين گزارش مشتمل بر اطالعات دست اول از يادداشت د)

عات نيز گزارش كميته اطالخاطرات زندانيان و  نزديك به دولت جورج بوش، همچنين
  شدگان؛از بازداشتدر تحليل برنامه بازجويي  2014سنا در سال 

                                                                                                                                                            
در يك زندان مخفي سيا در تايلند با آن روش  2002 اوت سال گويد درمي كه است كسي نخستين زبيده و رسيده –آمريكا 

  .شكنجه شده بود
1 6 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3494533 
1 7 Mark P. Denbeaux 

در ، در نبردي مسلحانه در فيصل آباد پاكستان بازداشت و به شدت زخمي شده بودميالدي  2002س سال در ماركه وي  18
  .هاي سيا در خارج از آمريكا قرار گرفتاختيار شبكه زندان
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بوس شدن مرتبه به شيوه غرق مصنوعي و مح 83اشاره به شكنجه شدن ابو زبيده براي  ه)
از  نه وي نه از اعضاء القاعده بوده و در حالي كه –اي كوچك، براي نخستين بار در جعبه

  ه است؛ حمالت يازده سپتامبر پيشاپيش اطالعي داشت
كه برخي  –هاي مخفي سازمان سيا زنداني در زندان 100اشاره به قرار گرفتن بيش از  و)

برنامه  – خشونت، انزوا و محروميت از خوابدر معرض  –خوانند چال ميآن را سياه
  .19اكنون غيرقانوني اعالم شده استاي كه همشكنجه

  
  اناداك*

 ، در1398 آذرماه 26شنبه انتشار گزارش از سوي نشريه ُاپن كانادا، در روز سه -1
ن كشور ه ايخصوص كاهش ميزان پايبندي كانادا به موازين حقوق بشري، با نگاه به كارنام

 اء حمايتآن در رابطه با لزوم ارتق وزيرنخسترغم دستوركار در پايان اين دهه ميالدي، به
رش به نكات مهم گزا. الملل و آزادي مطبوعاتدموكراسي، حقوق بشر، حقوق بين كانادا از

   شرح زير است:
ات به سليحتاتخاذ مواضع دو سويه از جانب دولت كانادا، در رابطه با تعليق فروش  الف)

ور در رغم وجود مستندات و شواهد فزاينده مبتني بر ارتكاب اين كشعربستان سعودي، به
ن و نقض حقوق بشر در يمن و عدم اعتراض اتاوا به وضعيت مسلماناجنايات جنگي 

  هاي اقتصادي و ديپلماتيك به اين كشور؛اويغور در چين، با توجه به وابستگي
راتيك هاي دموكاشاره به اتخاذ مواضع حمايتي ناهمگون از سوي كانادا در قبال جنبش ب)

  موانع پيش روي جوامع مدني؛هاي ديكتاتوري و ها با رژيممنطقه در مبارزه آن
با بلندتر  زمانهم، جوييپناهيت كانادا از پديده مهاجرت و شمار آمدن حمااشاره به به ج)

  طلبي با توجه به ساختار اقتصادي آن؛منفعت عنوانبهشدن ديوارهاي مرزي، 

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.nytimes.com/2019/12/04/us/politics/cia‐torture‐drawings.html 
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 شر درق بهاي كانادا در ايستادگي در راستاي تعهدات خود در زمينه حقواشاره به تالش د)
ها در سوريه، تقابل با سفيدهاي امدادي كالهحمايت از گروه ازجملههاي اخير، سال

مال جعربستان بر سر حمايت از حقوق فعاالن حقوق بشر، حتي پيش از به قتل رسيدن 
به كشور، در قياس  جويانپناهاز ورود مهاجران و  نگار سعودي، حمايتخاشقچي، روزنامه

ن مستبد منطقه ، حمايت از حاكماحالدرعينكشورهاي اروپايي و و  متحدهاياالتبا 
ادا صاد كاناقت خاورميانه به اميد فراهم آمدن ثبات و بازار اقتصادي پررونق براي تجارت و

 غافل از اينكه عمر اين ثبات بسيار كوتاه خواهد بود؛ –

اخير  تغييرطلبانه هاياقدام وزارت خارجه كانادا به حمايت از حركت ضرورتبهاشاره  ه)
نجر به مها در راستاي ايجاد تحوالت تدريجي و در نهايت و برقراري روابط مستحكم با آن

  ظهور جوامع دموكراتيك؛
تالش وزارت خارجه كانادا در رابطه با ارتقاء پايبندي اين كشور  ضرورتبهاشاره  و)
مايت از تغييرات آزادي مطبوعات در سراسر جهان، با توجه به نقش آن در ح حقبه

تضعيف نمودن خودكامگي و  روازايندر منطقه خاورميانه و  ويژهبهدموكراتيك جاري، 
  ؛20استبداد

  

ر د، 1398 آذرماه 14شنبه انتشار گزارش از سوي نشريه فارين پاليسي، در روز پنج -2
ا قانون ب متحدهتاياالبه  جويانپناهخصوص متناقض بودن اقدام دولت كانادا به استرداد 

    نكات مهم گزارش به شرح زير است: . اساسي اين كشور
اقدام مقامات كانادا به بازگرداندن يك مادر السالوادوري و دو فرزندش به مرزهاي  الف)

توافق «، بر اساس پيمان دو جانبه ميان دو كشور تحت عنوان متحدهاياالتاين كشور با 
جهت گريز از وضعيت دهشتبار و  جواهپنهاي اين ، پس از تالش»21كشور امن سوم

اسفناك كشور خود به سوي مرزهاي مكزيك و آمريكا و سرانجام ارائه درخواست 
                                                            

  گزارش نشريه اُپن كانادا. قابل بازيابي در لينك:  20
https://www.opencanada.org/features/decade‐ends‐canada‐stands‐largely‐alone‐
commitment‐human‐rights/ 
2 1 Safe Third Country Agreement (STCA) 
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ميالدي: گفتني است كه همسر اين زن نيز چند سال  2017در كانادا در سال  جوييپناه
  پيش به اين كشور پناهنده شده بود؛

ن هاي اخير در خصوص اجرايي شدن ايلدر سا جويانپناهابراز نگراني مكرر وكالي  ب)
و  جويانهپناتوافق، با توجه به تالش واشنگتن جهت شانه خالي كردن از مسئوليت پذيرش 

  درخواست از دولت كانادا براي به تعليق درآوردن آن؛
ر ي در شهدگاهاشاره به اقدام اين زن السالوادوري به پيگيري حقوقي پرونده خود در دا ج)

ندن اين ، در راستاي تالش جهت اثبات غيرقانوني خوا2019اه نوامبر سال تورنتو در م
  ؛جويانپناهپيمان، با توجه به نقض حق آزادي و امنيت 

ها به ناگزير شدن آن ازجمله، متحدهاياالتدر  جويانپناهاشاره به مخاطرات پيش روي  د)
ي به گر و استرداد اجبارمدت، جدايي اعضاء خانواده از يكديهاي طوالنيتحمل بازداشت

، خشونت و آزار و اذيت، همچنين قرار ها با تهديدمجدد آن شدنمواجهكشورهاي مبدأ و 
در اين كشور  جوييپناهه روند درخواست هاي شديد در زمينگرفتن در معرض محدوديت

آيد: گفتني است كه دولت و مهاجران به شمار نمي جويانپناهكه كشوري امن براي  –
امضاء  ادورو السالو هندوراسريكا نيز توافق كشور امن سوم را با كشورهاي گواتماال، آم

  كرده است؛
وق و با منشور حق متحدهاياالتبه  جويانپناهاشاره به تناقض اقدام كانادا به بازگرداندن  ه)

 ررسي وهاي اين كشور مندرج در قانون اساسي آن، همچنين ناكامي اتاوا در مورد بآزادي
ر و كشو نظارت قرار دادن كارنامه حقوق بشري واشنگتن و موارد نقض حقوق بشر در اين

  ؛ جوييپناهتالش سيستماتيك آن در پايان بخشيدن به نظام 
، از فوريه جويانپناههزار تن از  50اشاره به ارائه درخواست پناهندگي از سوي بيش از  و)

درصد از  60لق ماندن نزديك به ميالدي و مع 2019تا سپتامبر سال  2017سال 
  درصد ديگر؛ 20درصد و مردود شدن  20دن شها، پذيرفته درخواست

در راستاي به روز  متحدهاياالتاشاره به قصد جاستين ترودو براي همكاري با دولت  ز)
، عدم تصريح شرايط و نحوه عملي شدن اين حالدرعينكردن توافق كشور امن سوم و 
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هاي كانادا در زمينه تالش براي ناگزير ساختن آمريكا به محدوديت اقدام، با توجه به
  .22پايبندي به موازين حقوق بشري

  

  انگليس*

، در 1398 ماهدي 8انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز يكشنبه  -1
زار ه 19استثمار جنسي نزديك به » شيوع«خصوص آمار رسمي ارائه شده در رابطه با 

   اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارت. در بريتانيا در سال گذشته ميالديكودك 
اشاره به متهم شدن دولت بريتانيا از سوي فعاالن اين حوزه به ناكارآمدي در مقابله با  الف)
رغم تعهدات مقامات دولت در اين زمينه، پس از بر مال كشي جنسي از كودكان، بهبهره

  ؛24و راچديل 23ر اين رابطه در شهرهاي روترهمهاي خبرسازي دشدن پرونده
نسي از جكودك قرباني استثمار  18700اشاره به مورد شناسايي قرار گرفتن بيش از  ب)

 5نفري  3300باالتر از آمار  –ميالدي  2019و  2018هاي سوي مقامات محلي در سال
  سال گذشته؛

، با 2013از سال  وپرورشآموزشاشاره به افزايش آمار ارائه شده از سوي وزارت  ج)
 وهاي اجتماعي توجه به تعداد كودكان ارجاع داده شده به نهادهاي خدمات و مراقبت

  ميالدي؛ 2018تا  2017هاي هزار نفر در فاصله سال 20رسيدن آن به 
نفر،  624، با برخورداري از آمار 25اشاره به برخورداري به ترتيب شهرهاي لنكشر د)

نفر از  409با  28و گالسسترشاير 414، بردفورد با 447با  27فر، سارين 490با  26برمينگهم
  هاي تبهكار؛كشي جنسي از سوي گروهكودكان قرباني بهره

                                                            
  گزارش نشريه فارين پاليسي. قابل بازيابي در لينك: 22

 https://foreignpolicy.com/2019/12/05/is‐canada‐violating‐its‐constitution‐by‐sending‐
refugees‐back‐to‐the‐united‐states/ 
2 3 Rotherham 
2 4 Rochdale 
2 5 Lancashire 
2 6 Birmingham 
2 7 Surrey 
2 8 Gloucestershire 
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ختن ها از الكل و مواد مخدر، جهت ناگزير سااشاره به استفاده گسترده اين گروه ه)
 پليس برايها از مراجعه به دختران به ورود به رابطه جنسي و سپس منصرف كردن آن

هاي قاچاق انسان، شكايت: گفتني است كه تبهكاران براي استثمار كودكان از روش
 هاي از پيش ترتيب داده شده بهرههاي مجازي و يا دعوت آن به مهمانييابيدوست

  گيرند؛مي
اشاره به اقدام وزارت كشور به اختصاص بودجه به تحقيقات گسترده جاري در اين  و)

هاي ميليون پوند به سازمان 7اي روترهم و نورفوك، همچنين اختصاص رابطه در شهره
  ؛202029و  2019حمايت از كودكان قرباني جنسي براي سال 

  
هاي يكشنبه وزرانتشار گزارش از سوي شبكه خبري اسپوتنيك و روزنامه گاردين، در  -2
 گذاريانبن، ، در خصوص قرار داشتن جوليان آسانژ1398 آذرماه 22و جمعه  ماهدي 8

  آميز براي زندگي وي، مبني بر:هاي رواني تهديدليكس در معرض شكنجهسايت ويكي
هده ر مشاه، مبني بشكنج زمينهگزارشگر ويژه سازمان ملل در اظهارات نيلز ملزر،  الف)

 هاي شناختيو منجر به اختالل در توانايي از شكنجه روانيناشي عواقب باليني محرز 
  مه؛ به هنگام مالقات با وي در زندان بلمارش در انگليس، در ماه جوليان آسانژ،

 ودار اشاره به نقض شدن سيستماتيك حقوق آسانژ، با توجه به محروميت وي از دي ب)
پذيري وي به دليل قرار داشتن تحت عامل گفتگو با وكالي خود، همچنين آسيب

 ساعته؛ 24هاي زايي، چون نظارتاسترس

و دائمي عصبي و  ازحدبيشها به تحريك نظارت گونهاينر شدن اشاره به منج ج)
كه از آن  – حتي مرگو  عصبي فروپاشي گردش خون يا سرانجام، بروز اختالل در

  شود؛ياد مي» شكنجه سفيد« عنوانبه
  اشاره به انكار قرار گرفتن اين زنداني در معرض شكنجه از سوي مقامات بريتانيايي؛ د)

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك: 29

 https://www.independent.co.uk/news/uk/home‐news/grooming‐child‐sex‐abuse‐
exploitation‐rotherham‐rochdale‐police‐a9215261.html 



  18                                                                                                                                 74گزارش راهبردي 

 

هت يس جام سازمان گزارشگران بدون مرز به درخواست از مقامات انگلاشاره به اقد ه)
ليكس، با توجه به رو به وخامت نهادن وضعيت ويكي گذاربنياندرنگ آزاد كردن بي
  سالمت وي؛

ذشته نكا، در ماه گدكتر از بريتانيا، استراليا، اروپا و سريال 60اشاره به اقدام بيش از  و)
بني بر يس، ماي سرگشاده خطاب به پريتي َپتِل، وزير كشور انگلميالدي، به انتشار نامه

ري و هاي درماني اضطرااحتمال مرگ اين زنداني در صورت برخوردار نشدن او از مراقبت
ر ابراز نگراني جدي در خصوص برخورداري وي از سالمت و صحت الزم براي حضور د

  جلسه دادگاه؛
دگاه رسيدگي به پرونده جوليان آسانژ، وكالي در يك جلسه استماع داگفتني است كه  ز)

، از مشاهده مدارك به وكالي خود آسانژ به دليل عدم دسترسي كافي داشتند كهاو اظهار 
  ؛30موجود در پرونده استردادش محروم شده است

  
، در خصوص 1398 ماهدي 7انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز شنبه  -3

هاي تروريستي در هاي خانگي در قياس با قتلهاي ناشي از خشونتتلبرابري ق 15ميزان 
   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. اين كشور

هاي خانگي از دولت بريتانيا جهت درخواست فعاالن حامي قربانيان خشونت الف)
ه وجه بمعضل، با ت مقابله با اين منظوربهاختصاص بودجه بيشتر به نيروي پليس اين كشور 

  ت تروريستي؛هاي ناشي از عمليااهميت آن در قياس با قتل
ليس و ولز در مورد قتل در انگ 1870اشاره به آمارهاي رسمي در اين زمينه مبني بر وقوع  ب)

  هاي تروريستي؛موردي قتل 126ميالدي در قياس با آمار  2018تا  2000هاي فواصل سال
 400ها به زنان و اقدام حدود عظم اين قتلاشاره به اختصاص يافتن قربانيان بخش ا ج)

 2000ها به خودكشي در سال: گفتني است كه از سال تن از قربانيان اين دسته از قتل

                                                            
  هاي: هاي شبكه خبري اسپوتنيك و روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينكگزارش 30

https://plink.ir/JEoXS 
https://www.theguardian.com/media/2019/dec/13/lawyers‐complain‐about‐lack‐of‐access‐
to‐julian‐assange‐in‐jail 
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به قتل رسيده و يا به دليل  –عمدتاً زنان  –نفر  6000، بيش از تاكنونميالدي 
 اند؛هاي خانگي دست به خودكشي زدهخشونت

 ، برخورداريحالدرعينه پليس جهت تقابل با اين معضل و اشاره به كاهش يافتن بودج د)
  سم؛ميليارد پوندي جهت مبارزه با تروري 2,6نهادهاي اطالعاتي و امنيتي از بودجه 

مندي از خدمات حمايتي در قبال درصدي نياز زنان به بهره 83اشاره به افزايش  ه)
 50در عوض كاهش ميالدي و  2017ال گذشته تا سال س 10هاي خانگي در خشونت

ه بدگي درصدي بودجه اين حوزه: اين در حالي است كه طبق برآوردهاي دولت هزينه رسي
  ميليارد پوند در سال است؛ 66عضل اين م

متوسط دريافت يك  طوربههاي نهاد جرائم پليس در اين رابطه مبني بر اشاره به آمار و)
خشونت خانگي، همچنين افزايش ثانيه در مورد وقوع  30تماس تلفني اضطراري در هر 

ميالدي و در  2018تا  2011خانگي از سال  سوء رفتارهايها و استفادهدرصدي سوء 63
درصدي  11ها: كاهش عوض كاهش يافتن ميزان پيگردهاي قانوني اين دسته از خشونت

  ؛31در سال گذشته ميالدي
  

، در 1398 ماهدي 3شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز سه -4
هبري ردرصدي ميزان فروش تسليحات از سوي بريتانيا به ائتالف به  45خصوص افزايش 
المللي جهت تحديد فروش سالح. ي بينرغم آغاز پيمانسال گذشته، به 5عربستان در طول 

  باشد:ر ميمحورهاي مهم گزارش به شرح زي
ميالدي، در راستاي قانونمند  2014اجرايي شدن پيمان تجارت تسليحاتي در سال  الف)

بريتانيا  درپيپيهاي ، اقدام دولتحالدرعينساختن مبادالت تسليحاتي در سطح جهاني و 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 31

 https://www.theguardian.com/society/2019/dec/28/domestic‐violence‐kills‐15‐times‐as‐
many‐as‐terrorism‐in‐britain 
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ميليارد پوند سالح به عربستان سعودي و  6,4ميالدي به فروش  2015از ژانويه سال 
  عربي و ديگر كشورهاي عضو ائتالف نظامي براي جنگ در يمن؛امارات متحده 

و اين ائتالف كشور عض 8ميليارد پوند سالح به  4,4اشاره به اقدام بريتانيا به فروش  ب)
  ميالدي؛ 2014سال، تا دسامبر سال  5در طول 

 2015 اشاره به پديد آمدن بدترين بحران بشري در يمن از آغاز اين جنگ در سال ج)
ماه  3ا در هزار تن از شهروندان غيرنظامي اين كشور تنه 12دي و كشته شدن بيش از ميال

  نخست؛
دي و سعو اشاره به اقدام دولت بريتانيا به تعليق روند فروش تسليحات به عربستان د)

الح سرات شركاي آن پس از رأي دادگاه استيناف اين كشور، مبني بر در تناقض بودن صاد
 دنظرتجديواست لي: اين در حالي است كه دولت در قبال اين حكم درخالملبا قوانين بين

 2020گيري در مورد آن بر عهده ديوان عالي است كه جلسه آن در سال داده كه تصميم
  شود؛ميالدي برگزار مي

به فروش  شدهفروختهميليارد پوند سالح  6,4ميليارد از  3اشاره به اختصاص يافتن  ه)
  مب و موشك؛ميليارد پوند به تجهيزاتي، چون نارنجك، ب 2,6پهپاد و هواپيما، بالگرد و 

آزاد به اعضاء ائتالف عربي از ژانويه  مجوز 385اشاره به اقدام دولت بريتانيا به اعطاء  و)
ها اين امكان را هايي كه به دارنده آنمجوز –ميالدي  2019تا دسامبر سال  2015سال 
  ؛كاال وارد نماينددهند تا به ميزان نامحدود مي
هاي اين در حالي است كه بر اساس پيمان تجارت تسليحاتي كه مورد حمايت دولت ز)

ها وظيفه دارند تا اطمينان حاصل نمايند كه در صورت پياپي بريتانيا قرار گرفته، اين دولت
  ؛32گونه فروش سالحي صورت نخواهد گرفتالمللي هيچنقض قوانين بين

  

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك: 32

 https://www.independent.co.uk/news/uk/home‐news/uk‐saudi‐arabia‐arms‐sales‐yemen‐
war‐weapons‐treaty‐oxfam‐a9258166.html 
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در خصوص  ،1398 آذرماه 17از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه انتشار گزارش  -5
زارش ين گنكات مهم ا. انتقاد شديد از طرح مهاجرتي جديد بوريس جانسون براي بريتانيا

  به شرح زير است:
لگوي ابرگرفته از  –جانسون  امتياز محورمورد انتقاد قرار گرفتن طرح جديد  الف)

آمدي  ناكار استاي كاهش ميزان مهاجرت به اين كشور، به دليلو در ر –مهاجرتي استراليا 
هاي متوسط براي اقتصاد بريتانيا، ك ضرورت و اهميت مشاغل مبتني بر مهارتدرآن 

  ن رابطه؛دهندگان در ايهمچنين القاء برداشتي نادرست به رأي
د باهوش و گروه، شامل افرا 3اشاره به اقدام اين طرح به جداسازي مهاجران آتي به  ب)

هاي استثنايي، كارگران داراي مهارت و تخصص به همراه ها و استعدادداراي توانايي
 درنتيجهمدت و هاي كوتاهپيشنهاد شغلي و افراد فاقد مهارت، براي استخدام در طرح

رغم ناگزير كاهش فرصت مهاجرت براي كارگران و مهاجران فاقد تخصص و مهارت، به
  ت در مشاغل دشوار؛ها به فعاليبودن آن

رود وكان اشاره به تفاوت طرح جانسون با الگوي مهاجرتي استراليا، با توجه به ام ج)
 ي ازمهاجران به اين كشور در صورت كسب امتيازات الزم و در شرايط عدم برخوردار

الزم  در طرح بوريس جانسون به افراد داراي صالحيت كهدرصورتي –پيشنهاد شغلي 
  شود؛ه انگليس مشاغلي نيز در نظر گرفته ميبراي مهاجرت ب

راي هاي مهاجرتي جانسون و پيشنهاد وي باشاره به انتقادات حزب كارگر از سياست د)
د و واديارائه اختيار الزم به كميته مشورتي مهاجرت جهت تعيين سهميه براي اعطاء ر

  اجازه ورود به كشور؛
كار جهت كاهش دادن الش حزب محافظهاشاره به پافشاري جانسون در مورد لزوم ت ه)

گفتني است كه آمار خالص مهاجرت به بريتانيا در سال  –ميزان مهاجرت به اين كشور 
حزب  وزرايهزار نفر بوده است. اين در حالي است كه نمايندگان و  258ميالدي  2018

مهاجرت به  به كار مهاجران، ميزان انگليسكارگر بر اين باورند كه در صورت نياز اقتصاد 
  اين كشور بايد افزايش يابد؛
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اشاره به تصميم دولت بوريس جانسون به افزايش هزينه استفاده از خدمات درماني  و)
حتي كارگراني كه پس از برگزيت از ديگر كشورهاي  –بريتانيا براي كارگران خارجي 

  ؛33شونداروپايي وارد اين كشور مي
  

، در 1398 آذرماه 12شنبه ردين، در روز سهانتشار گزارش از سوي روزنامه گا -6
س سال با ايام كريسم زمانهمهزار كودك در بريتانيا  135كم خانماني دستخصوص بي

گزارش به  نكات مهم اين. سال گذشته 12ميالدي، باالترين آمار در اين زمينه در  2019
  شرح زير است:

و  –روز  كودك در 183 – دقيقه 8يك كودك بريتانيايي در هر  جا شدگيبي الف)
 كودك تا زمان برگزاري انتخابات سراسري در اين 1647خانمان شدن بي ترتيباينبه

  دسامبر)؛ 25( ماهدي 4تن تا روز  4000دسامبر) و  12( آذرماه 21كشور در روز 
 االتر ازب –خانمان اشاره به برخورداري لندن از باالترين آمار كودكان و نوجوانان بي ب)
هزار كودك و يا  88خانماني حدود همچنين بي – تاكنونميالدي  2014درصد از سال  33

از هر  ديگرعبارتبه –ميالدي  2019 سال ابتداهاي موقت از گاهحضورشان در سكونت
  كودك يك نفر؛ 24
، 35هم، نيو34كودك در مناطق هرينگي 12خانماني يك كودك از هر اشاره به بي ج)

  از ميان مناطق لندن؛ 37زينگتون اند چلسيو ك 36وستمينستر
(از  38: لوتنازجملهخانماني كودكان در ديگر شهرهاي بريتانيا، اشاره به باالترين آمار بي د)

 47كودك يك نفر)، منچستر (در هر  30(در هر  39كودك يك نفر)، برايتون اند هوو 22هر 
  كودك يك نفر)؛ 53(در هر  40كودك يك نفر) و اسالو

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 33

 https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/08/boris‐johnson‐lying‐over‐immigration‐
jonathan‐ashworth 
3 4 Haringey 
3 5 Newham 
3 6 Westminster 
3 7 Kensington & Chelsea 
3 8 Luton 
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درصد از سال  28 باالتر از –كودك در ولز  412يك نفر از هر  جا شدگيبيه به اشار ه)
درصد از  64باالتر از  –كودك  160و در اسكاتلند يك تن از هر  – تاكنونميالدي  2015
  ؛تاكنونميالدي  2014سال 

هاي موقت در گاهخانمان ساكن سكونتدرصدي تعداد كودكان بي 51اشاره به افزايش  و)
ودك در ك 5638سال گذشته و ارائه آخرين آمار در اين رابطه، مبني بر سكونت  5 مدت

  ؛تاكنونميالدي  2014درصد از سال  11تر از باال –هاي اضطراري موقت گاهسكونت
ضور حورد اشاره به تحليل انجام شده از سوي كميسيون كودكان انگليس، مبني بر برآ ز)

هزار تن  92دي و ميال 2019موقت تا پايان سال هاي گاههزار كودك در سكونت 124
 ا دوستان خود؛هاي بستگان يديگر ناگزير به گذران شب در خانه

تهيه مسكن براي  روزافزوناشاره به ابراز نگراني مقامات بريتانيا در خصوص هزينه  ح)
د پوند ميليار 1، با توجه به اقدام دولت به هزينه كردن نزديك به جا شدهبيهاي خانواده

 71 –ميالدي  2018هاي موقت در سال گاهتنها در انگليس، براي فراهم آوردن سكونت
  .41ميالدي 2013 – 2012هاي ميليون پوندي سال 584درصد باالتر از هزينه 

  

  فرانسه*

 5شنبه روز پنج تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
يمن، به ها تن از مردم خصوص نقش تسليحات فرانسوي در كشتار ده ، در1398 ماهدي

  :    به شرح زير استموارد مهم گزارش گفته نيروهاي انصارا... . 
و  يحاتمتهم شدن دولت فرانسه از سوي نيروهاي انصارا... به فراهم آوردن تسل الف)

  حمايت لجستيك از ائتالف به رهبري عربستان در جنگ داخلي يمن؛

                                                                                                                                                            
3 9 Brighton & Hove 
4 0 Slough 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 41
 https://www.theguardian.com/society/2019/dec/03/at‐least‐135000‐children‐in‐britain‐
will‐be‐homeless‐at‐christmas 
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، در 42بمباران بازار الراقو براثرتن از مردم يمن  38اشاره به كشته و مجروح شدن  )ب
در استان صعده، به كمك تسليحات تأمين شده از سوي فرانسه براي  43منطقه مرزي منبِع

  ائتالف به رهبري عربستان؛
در  اشاره به اقدام نظام حقوقي فرانسه به ناديده گرفتن اين حمالت و عدم پاسخگويي ج)

  ؛44اين زمينه از سوي دولت اين كشور و يا نيروهاي ائتالف عربي
  

، در 1398 آذرماه 30، در روز شنبه 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري فرانس  -2
م موارد مه. خصوص معضل ناديده گرفته شدن حمله به شهروندان آسيايي در فرانسه

   :مذكور به شرح زير است اتگزارش

بوس در ساله، هنگام خروج از اتو 41رار گرفتن يك شهروند آسيايي مورد حمله ق الف)
يي خانم آسيا او، مقاومت اين دستيكيفحومه پاريس از سوي فردي نقابدار، جهت گرفتن 

ن او و ز بددر برابر فرد نقابدار و منجر شدن اين كشاكش به بروز شكستگي در دو نقطه ا
ار كمحل  همچنين ناگزير شدن وي به غيبت ازاو به اختالل استرس پس از حادثه،  ابتال

  هفته؛ 3خود به مدت 
آميز ابراز نگراني و هراس فعاالن مدني از وجود موجي از اقدامات خشونت ب)

ن در اي هيگزارش دتبار و امتناع شهروندان از نژادپرستانه عليه شهروندان فرانسوي آسيايي
فراد در اهاي نژادپرستانه و باورهاي غلط گوال براثراقداماتي كه  –زمينه به مقامات كشور 

  مورد متمول بودن گردشگران شكل گرفته است؛
 2016ساله، در سال  49تبار و پدر ، خياط آسيايي45يادآوري كردن مرگ ژنگ چائولين ج)

ها به تحمل آن مورد سرقت قرار گرفتن از سوي دو نوجوان و محكوم شدن براثرميالدي، 
  ميالدي؛ 2018حبس، در سال 

                                                            
4 2 Al‐Raqou 
4 3 Manbeh 

  تحليلی ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابی در لينک:  –گزارش پايگاه خبری  ٤٤
https://www.middleeastmonitor.com/20191226‐french‐arms‐killed‐dozens‐of‐yemenis‐say‐
houthi‐rebels/ 
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اي عليه گردشگران هاي زنجيرهاي از سرقتاشاره به منجر شدن اين حادثه به مجموعه د)
كه به اعتراضات  –تبارها در مناطق حومه شهري كوچك آسيايي وكارهايكسبچيني و 

  ؛آسيايي در جوامع فقير فرانسوي انجاميدگروهي عليه افزايش ميزان نژادپرستي ضد
طه، راب ت فعاالن مدني در خصوص آغاز مشاهده الگويي خاص در ايناشاره به اظهارا ه)
 فقدان درنتيجهها و رغم اقدام مقامات فرانسه به ممنوعيت اعالم آمار در زمينه قوميتبه

  آمار رسمي در مورد حمالت مزبور؛
ر به ببني اشاره به آمار و ارقام گزارش شده از سوي مقامات پليس در اين رابطه، م و)

اً برابر حدود –ميالدي  2019تا مه سال  2018مورد حمله، از مه سال  114پيوستن  وقوع
  روز؛ 3يك حمله در هر 

 گونهاين تر بودن ميزان وقوعاشاره به ابراز نگراني فعاالن در خصوص بيشتر و گسترده ز)
  ؛رستيها به متهم نمودن مقامات به ناديده گرفتن اين نوع از نژادپحوادث و اقدام آن

اشاره به امتناع ورزيدن بسياري از قربانيان اين حوادث از گزارش كردن آن به مقامات،  ح)
و يا به علت عدم  انزواجويانه، احساس شرمساري و شان از اقدامات تالفيبه دليل هراس

  ؛46برخورداري از وضعيت اقامتي معتبر
  

، در 1398 هآذرما 26به شنانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -3
گاز ليك شبه پليس  و اقدام هاي پاريسهزار معترض در خيابان 350حضور خصوص 

     اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. آوراشك
به  با تجمع معترضانآور جهت مقابله متوسل شدن پليس فرانسه به شليك گاز اشك الف)

 در مورد جمهوري اين كشور،، رئيساصالحيه ارائه شده توسط دولت امانوئل مكرون
  ؛قانون بازنشستگي

                                                                                                                                                            
4 5 Zhang Chaolin 

  . قابل بازيابي در لينك:24گزارش شبكه خبري فرانس  46
 https://www.france24.com/en/20191221‐anti‐asian‐assaults‐a‐neglected‐plight‐in‐france 
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 350 ور، مبني بر حضشنبهروز سه، در كنفدراسيون سراسري كار فرانسهاشاره به بيانيه  ب)
 در پاسخگويي به فراخوان اين كنفدراسيون جهت مشاركت در تجمعات هزار كارگر

  ؛در پاريساعتراضي 
ترضان يان معوقوع درگيري ماين زمينه، مبني بر اشاره به گزارش خبرگزاري رويترز در  ج)

م اقدا همچنينو  واقع در شرق پاريس ،و نيروهاي پليس در نزديكي ميدان ناسيون
  ؛ي از فرانسهيهاقطع برق بخش به كنفدراسيون سراسري كار

 و جليقه زردهاولت، دسنديكاهاي كارگري، احزاب مخالف آوري است كه الزم به ياد د)
آغاز شده سامبر) د 5(آذر  14 شنبهپنج با برگزاري اعتصابي سراسري كه از روزدانشجويان 

نون نشيني از انجام اصالحات در قارون را به عقبمكدر تالش هستند تا دولت امانوئل 
ها اعتصاب كه از آغاز اين روزهاييطي گفتني است كه  .بازنشستگي اين كشور وادار كنند

  است؛ تل شدهدر پاريس مخ ويژهبهومي عم ونقلحملگذرد، سيستم مي
كيد دارد كه اصالحات اقتصادي دولت راه أمكرون همچنان ت اين در حالي است كه، ه)

هاي الينحل آتي، ناپذيري است كه فرانسه بايد براي اجتناب از گرفتار شدن در بحرانگريز
  48؛47طي كند

  

ر ، د1398 آذرماه 21شنبه پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز  -4
يك  محكوميت فرانسه در دادگاه حقوق بشر اروپا به دليل رفتار نامناسب باخصوص 

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . زنداني
   

                                                            
ميليارد يورو برسد،  17,2به  2025هاي بازنشستگي كه پيش بيني شده تا سال دولت مكرون با هدف جبران كسري صندوق 47

  .ه استرار دادو تعديل كاركنان دولتي را در دستور كار خود قاز جمله افزايش سن بازنشستگي، كاهش حقوق  ،اصالحاتي
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 48

 https://farsi.euronews.com/2019/12/17/police‐use‐tear‐gas‐demonstrators‐paris 
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به   -  سه استكه مقر آن در شهر استراسبورگ فران -دادگاه حقوق بشر اروپا اقدام  الف)
ني به ز زندامقامات آن به برهنه منتقل كردن متهمي ا به دليل اقدامفرانسه محكوم كردن 

  ميالدي؛ 2007زندان ديگر، در سال 
 استفاده ازوءمبني بر اقدام مأموران زندان به س شواهد و مدارك مستدلاشاره به وجود  ب)

 قدرت خود در اين پرونده؛

هزار  18غ مبلاشاره به درخواست قضات اين دادگاه از مقامات فرانسه جهت پرداخت  ج)
 ، به اين متهم؛غرامت عنوانبه، يورو

ي، به اعمال ميالد 2007هاي فرانسه، در ژوئيه سال اشاره به اقدام مأموران دولتي زندان د)
 و» نساسالون دو پروو«هاي ندامتگاه در ويژهبهعليه اين متهم،  آميزخشونترفتارهاي 

 ؛ »وارن لو گراند«

پا  ه بررانسه در خصوص منجر شدن اقدام اين زنداني باشاره به اظهارات مقامات ف ه)
 ن؛كردن آتش در سلول خود به برانگيخته شدن چنين واكنشي از سوي مأموران زندا

 2012در سال  ،پيش از اين دولت فرانسه در پي شكايت اين زندانيگفتني است كه  و)
ين تحقيقات، طرح اتهامات از به نتايج ا اتكانهايت با  ميالدي، تحقيقاتي را انجام داده و در

  ؛49موران دو زندان را از اتهامات تبرئه كرده بودأسوي او را نادرست خوانده و م
  
، در 1398 آذرماه 15، در روز جمعه 50انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري مهاجر نيوز -5

نهاد فرانسه از پارلمان اين كشور، جهت تحقيق در هاي مردمخصوص درخواست سازمان
  آن، مبني بر: نقض حقوق مهاجران در مرزهايزمينه 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 49

 https://farsi.euronews.com/2019/12/05/echr‐condemned‐france‐for‐bad‐treatment‐of‐a‐
prisoner 
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رز، مالملل، سيماد و پزشكان بدون عفو بين ازجملهنهاد فرانسه، سازمان مردم 5اقدام  الف)
اين كشور  ، به صدور بيانيه، مبني بر درخواست از پارلمانآذرماه 13در روز چهارشنبه 

  ؛انسهين مهاجران در مرزهاي فرجهت تحقيق و تفحص در زمينه موارد نقض حقوق بنياد
 ويتاليا ن، ابرخي از نقاط مرزي فرانسه با انگلستا اشاره به قرار گرفتن مهاجران در ب)

ها و آميز، همچنين اقدام مأموران مرزي به اخراج آنهاي خشونتدر معرض رفتار اسپانيا،
  يه؛شان به ضروريات اولممانعت به عمل آوردن از دسترسي

 ر ايندآگاهي يافتن نمايندگان پارلمان از وضعيت نقض حقوق بشر  ضرورتبهاشاره  ج)
ه مثمر بها جهت تغيير وضعيت جاري، با توجه مناطق و لزوم ارائه پيشنهاداتي از سوي آن

  ها با وزارت كشور فرانسه در اين زمينه؛ثمر نبودن تعامل اين سازمان
دان فق ازجملهر مرزهاي فرانسه، اشاره به برخي از موارد نقض حقوق مهاجران د د)

جران ي مهااز سوي مأموران مرزي براهرگونه امكانات بهداشتي و اجتماعي، ايجاد موانع 
اجر، مهكودكان و نوجوانان حفاظت از مراقبت و درخواست پناهندگي، عدم  جهت ارائه

ي اين آميز: گفتني است كه تمامونتخش هايرفتاراعمال و مهاجران سيستماتيك  اخراج
  هستند؛ مجازاتي نيز معاف هرگونهزي از پذيرد كه مأموران مراقدامات در حالي انجام مي

دك و نوجوان كو 25تا  15اشاره به اقدام مأموران مرزي فرانسه به استرداد هفتگي حدود  ه)
  نسه؛عيت ورودشان به فراها در سند ممنوبه ايتاليا، ضمن تغيير تاريخ تولد آن جوپناه
  ؛51تاكنونميالدي  2015مهاجر در مناطق مرزي فرانسه با ايتاليا، از سال  30شاره به مرگ ا و)
  
، در 1398 آذرماه 14شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي تركيه، در روز پنج -6

ين نكات مهم ا. آناتولي در پاريس خبرگزاريحمله پليس فرانسه به خبرنگار خصوص 
   ست:به شرح زير ا گزارش

                                                            
  گزارش پايگاه خبري مهاجر نيوز. قابل بازيابي در لينك: 51

 https://plink.ir/rp8Km 
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ت هنگام پوشش تظاهرا ،مصطفي يالچين، عكاس خبرگزاري آناتوليمجروح شدن  الف)
 از سوي با پرتاب كپسول گاز ،در پاريس، اصالح نظام بازنشستگيو عليه دولت فرانسه 

  ؛پليس اين كشور
 تاب كپسول گاز، آسيبپر براثراي اين خبرنگار اشاره به شكسته شدن ماسك شيشه ب)

 ن؛حيه چشم و سپس انتقال يافتن او به بيمارستان توسط امدادگراديدن وي از نا

ام ح نظاصالاشاره به اقدام پليس فرانسه در اين روز به حمله به مردم معترض به  ج)
 دودزا، در برخي از مناطق پاريس؛، با استفاده از بمب بازنشستگي

ر غييتمكرون جهت  اشاره به تبديل شدن تجمعات اعتراضي به برنامه دولت امانوئل د)
 ن بهآنظام بازنشستگي، به خشونت و درگيري در مناطق مختلف اين كشور و منجر شدن 

  نفر در شهر پاريس؛ 70بازداشت بيش از 
 64به  62سن بازنشستگي از  ،نوئل مكروناطبق طرح جديد دولت امگفتني است كه  ه)

  .52شودري پرداخت مياز آن حقوق كمت پيشيابد و براي بازنشستگي افزايش ميسال 
 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي تركيه. قابل بازيابي در لينك:  52

https://plink.ir/N8BPV 


