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

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردممده از سازمانآو اخبار آشكار به دست
به صورت  يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز
  
  اياالت متحده آمريكا*
، در 1398اسفند ماه  22شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -1

نكات  ونا.ص مورد تهديد قرار گرفتن جان زندانيان آمريكا، به دليل شيوع ويروس كرخصو
   اند از:قابل ذكر اين گزارش عبارت

هت جها و تدابير الزم ضرورت اقدام مقامات اياالت متحده به اتخاذ تمامي گام الف)
ر مقابل رتي دهاي مهاجها و بازداشتگاهها، بازداشتگاهحمايت از افراد محبوس در زندان

  بيماري ناشي از ويروس كرونا؛
 اد كردنه آزاشاره به ضرورت اقدام مقامات اياالت متحده به در نظرگرفتن اجراي گزين ب)

 ار داشتنكارهاي غيرسالب آزادي براي زندانيان، با توجه به قرتحت نظارت و يا ديگر راه
 ؛19 –وويد كها در معرض ابتالء به بيماري جدي آن

ر فاصله هاي برخوردار از جمعيت انبوه داره به در مخاطره قرار داشتن تمامي مكاناش ج)
هاي هاي نظامي، خوابگاهپادگانهاي سالمندان، يگر، از جمله خانهمحدود از يكد
هاي مهاجرتي، همچنين با توجه به محدوديت خدمات ها و بازداشتگاهدانشجويي، زندان

  ها؛ها و بازداشتگاهن، به ويژه زندانبسياري از اين اماكهاي پزشكي و درماني در مراقبت

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين 1 Internationalشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronews ري بي.بي.سي شبكه خب)؛

)BBC.Comروزنامه گاردين ( )؛The Guardianروزنامه مترو ( )؛METRO(خبرگزاري آناتولي ؛ )Anadolu Agency(؛ 
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( of  the  United  Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR)بان حقوق بشر (ديده ) وHuman Rights Watch.(  
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 ها به كاستن از جمعيت خود، برها و بازداشتگاهاشاره به ضرورت اقدام مقامات زندان د)
بتال وجه به اتها به بيماري، با بيشتر آن ياساس معيارهايي، چون سن زندانيان، احتمال ابتال

ر هاي سبك و يا ناتوان درتكاب به جرمانيان متهم به اهاي مضمن ديگر و يا زندبه بيماري
 پرداخت وثيقه؛

 آمريكا هاي مهاجرتياشاره به افزايش قابل مالحظه تعداد افراد محبوس در بازداشتگاه ه)
 2019ر سال دهزار نفر  50، به بيش از 2003هزار نفر در روز در سال  20از ميزان متوسط 

غيير لت تبيشتر قوانين مهاجرتي اين كشور، بلكه به ع ميالدي، آن هم نه به دليل نقض
  هاي آن در اين حوزه؛سياست

ها با نهادهاي ها و بازداشتگاههاي الزم ميان زنداناشاره به ضرورت ايجاد هماهنگي و)
 ركنان وا كابمتولي سالمت و درمان در كشور، فراهم آوردن امكان برقراري ارتباطات الزم 

خرين آساس د آزمايش و غربالگري قرار دادن كاركنان و زندانيان بر اافراد دربند، مور
هاي وزارت بهداشت آمريكا، همچنين ارائه هاي مراكز كنترل و پيشگيري از بيماريتوصيه
 ريزي جهت قرنطينه افرادهاي بهداشتي الزم و مواد و تجهيزات مورد نياز و برنامهآموزش

  مشكوك يا مبتال به اين ويروس؛
هاي منزوي و جداسازي زندانيان به صورت تمامي برنامه ياشاره به ضرورت اجرا ز)

هاي علمي و بدون اعمال راهكارهاي تنبيهي، به منظور ممانعت به محدود و بر اساس شيوه
شان به تأخير در اعالم ابتال عمل آوردن از ايجاد هراس در ميان زندانيان و ناگزير كردن

  ؛2ماري در صورت مشاهده عالئم آناحتمالي خود به اين بي

  
، در 1398اسفند ماه  13شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -2

. هاي متعددخصوص مواجه شدن كودكان پناهجوي بازگردانده شده به مكزيك با آسيب
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 2

 https://www.hrw.org/news/2020/03/12/us‐covid‐19‐threatens‐people‐behind‐bars 
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 ترامپ، در سال گذشته، مبني بر ضرورت درمقررات وضع شده از سوي دولت  الف)
رفتن ار گانتظار ماندن پناهجويان، از جمله كودكان در مكزيك تا زمان مورد بررسي قر

 ؛هاي مهاجرتي اياالت متحدهشان در دادگاههايپرونده
ه واجهاين برنامه از سوي مقامات دولت آمريكا، به م ياشاره به منجر شدن اجرا ب)

استفاده ران منتظر در خاك مكزيك، با مخاطراتي چون، تجاوز، سوءبسياري از مهاج
 ها؛ ربايي، سرقت و ديگر خشونتجنسي، آدم

ف ت با هدياساين س ياشاره به ادعاي رياكارانه دولت ترامپ مبني بر اقدام آن به اجرا ج)
ه مكزيك، بشمار آمدن ها در قبال قاچاق انسان، با توجه به بهحمايت از كودكان و خانواده

ين دن اعنوان يكي از كشورهاي منشاء قاچاق انسان و قاچاق جنسي كودكان و ناگزير ش
نتيجه  چنيني: درپناهجويان به گزير از كشور خود در ابتدا، به دليل وجود مخاطرات اين

براي  توان گفت كه هدف اصلي دانلد ترامپ از اتخاذ اين سياست تنها ايجاد محدوديتمي
 حق پناهجويي در اياالت متحده بوده است؛ استفاده از

ياالت اها از مكان امن براي زندگي در اشاره به برخورداري بسياري از اين خانواده د)
لت شان در اين كشور و در عوض اقدام دومتحده، با توجه به سكونت بستگان و دوستان

 اامن؛ناني شان به مكهايآمريكا به گسيل داشتن سيستماتيك كودكان و خانواده

ها به ن آنهاي پناهجو، مبني بر امكان ناگزير شداشاره به اظهارات برخي از اين خانواده ه)
وردن شان به تنهايي به اياالت متحده، جهت ممانعت به عمل آپذيرش خطر فرستادن كودكان

 تواند باعث جدايي هميشگيقدامي كه ميا –ها با مخاطرات جاري در مكزيك از مواجهه آن
 شان شود؛هايكودكان از خانواده

يكا، كودك پناهجوي تنها از مرز مكزيك به سوي خاك آمر 350كم اشاره به عبور دست و)
  از زمان به اجراء درآمدن اين سياست از سوي دولت دانلد ترامپ؛

اشاره به اقدام دولت ترامپ همچنين به آغاز دعواهاي حقوقي در دادگاه فدرال، جهت رها  ز)
هاي از تعهدات قانوني جهت تأمين معيارهاي حداقلي مراقبت از كودكان در بازداشتگاهشدن 

  مهاجرتي اياالت متحده؛
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اشاره به ضرورت اقدام دولت آمريكا به سپردن مسئوليت اين كودكان به افراد و  ح)
ها شان، با توجه به جدا شدن آنهايهاي قابل اطمينان و برگزيده از سوي خانوادهخانواده

هاي الزم براي كودكان تا آن ها و مراقبتاز والدين خود و ضرورت فراهم آوردن حمايت
  ؛3زمان

  
 در روز جمعه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، -3
ني مدت ، در خصوص به شمار آمدن اقدام اياالت متحده به حبس طوال1398اسفند ماه  9

        ند از: ابارتموارد مهم اين گزارش علول انفرادي، به مثابه شكنجه رواني. زندانيان در س

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه و ديگر 4ابراز نگراني نيلس ملتزر الف)
رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، در خصوص اقدام مسئوالن هاي بيرفتارها يا مجازات

گونه به استفاده افراط 5ي اياالت متحده، از جمله زندان كانكتيكتهاها و زندانيبازداشتگاه
  از حبس انفرادي براي زندانيان؛

اي چون، حبس گرانهاشاره به اقدام رايج مسئوالن اين زندان به توسل به تدابير سركوب ب)
گونه از هاي انفرادي، استفاده افراطمدت و يا با مدت زمان نامعلوم در سلولطوالني

رسد از سوي ر ميكه به نظ –هاي بدني ناگهاني سلولي و بازرسيهاي دروندوديتمح
انيان زند دولت تأييد شده و هدف آن اعمال عامدانه درد و رنج شديد فيزيكي و رواني بر

  ر آيد؛تواند به مثابه شكنجه به شمااست كه مي
نوان عر از آن به كه با حسن تعبي –اشاره به تحميل رايج اين شرايط غيرانساني  ج)

 –شود ياد مي» حبس اجباري در سلول«يا » حبس در سوراخ«، »اسكان امن«، »جداسازي«
هاي تبهكار و يا وابسته به گروه –يه زندانيان پرخطر هاي اياالت متحده علاز سوي زندان

  واني؛ر -برخوردار از رفتارهاي نامعمول و شرايط خاص روحي 
                                                            

  ر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشگزارش ديده  3
 https://www.hrw.org/news/2020/03/03/children‐sent‐mexico‐under‐trump‐face‐abuses‐
trauma 
4 Nils Melzer 
5 Connecticut 
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شناختي، به هاي رواناقدامات به رو به وخامت نهادن آسيباشاره به منجر شدن اين  د)
رواني يا  -ديدگي، شرايط خاص روحي ويژه در مورد زندانيان برخوردار از تجارب آسيب

د س و افسردگي شدياجتماعي و بروز عواقبي چون، اضطراب، استر –هاي روان ناتوانايي
  و يا تمايل به خودكشي؛

هاي ذهني ده از حبس انفرادي براي زندانيان مبتالء به ناتوانايياشاره به ممنوعيت استفا ه)
الملل، حتي در صورت مجاز بودن آن بر اساس قوانين و فيزيكي بر اساس حقوق بين

با ر فتااي ربرر معيا  راتمقر قلاحد -داخلي يك كشور، با توجه به مقررات ماندال 
  ؛6ننيااندز

  
 ، در1398اسفند ماه  8شنبه الملل، در روز پنجينانتشار گزارش از سوي سازمان عفو ب -4

جمهوري هاي دانلد ترامپ، رئيسخصوص مورد حمله قرار گرفتن حقوق بشر با تالش
        ند از: ابارتموارد مهم اين گزارش عآمريكا در راستاي پايان بخشيدن به روند پناهجويي. 

  
ره وق بشر در قادر زمينه وضعيت حقالملل انتشار گزارش ساالنه سازمان عفو بين الف)

 از سوي بشر آمريكا، از جمله اياالت متحد، مبني بر مورد حمله قرار گرفتن متداوم حقوق
  دگي؛هاي اتحاذ شده در دولت وي در زمينه نظام پناهندانلد ترامپ با توجه به سياست

ها بال دهقر جمهوري آمريكا درحمانه رئيسهاي به شدت بياشاره به اجراء سياست ب)
به  تين،هزار مرد، زن و كودك در حال گريز از خشونت گسترده در كشورهاي آمريكاي ال

  اميد يافتن پناهي امن در اياالت متحده، از جمله:

                                                            
  تر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش دف 6

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25633&LangID=E 



  8                                                                                                                                 81گزارش راهبردي 

 

ها به محروم كردن مهاجران از دسترسي به نظام پناهندگي، از طريق ناگزير ساختن آن -
سي تعريف پناهجويي به منظور حذف بسياري انتظار كشيدن در شرايط پرمخاطره و بازنوي

  از پناهجويان از صالحيت پذيرش در اين نظام؛
هاي جديد تجاري و از اين رو وادار مورد تهديد قرار دادن دولت مكزيك با وضع تعرفه -

در  –هزار كودك  16شامل  –هزار پناهجو  59كردن آن به پذيرش ميزباني بيش از 
و در نتيجه ناگزير كردن پناهجويان » حمايت از مهاجران«ارانه راستاي اجراء پروتكل رياك

هاي ها و حتي سالبه در انتظار ماندن در محيطي بسيار ناامن و مملو از خشونت براي ماه
  شان در اياالت متحده؛هايمتمادي تا زمان بررسي پرونده

داشتن نيروها جمهور مكزيك به پاسخگويي به فشارهاي آمريكا با گسيل اقدام رئيس -
به مرزهاي اين كشور، جهت ممانعت به عمل آوردن از  -گارد ملي  –نظامي خود 

تن از  186750دسترسي مهاجران آمريكاي التين به خاك اياالت متحده، زنداني كردن 
  ها، در سال گذشته ميالدي؛تن از آن 123239هزار كودك و اخراج  52مهاجران، شامل 

 

كشورهاي گواتماال، السالوادور و هندورأس به امضاء توافق  ناگزير ساختن مقامات -
 –منجر به اقدام دولت اياالت متحده به اخراج صدها پناهجو به گواتماال » كشور امن سوم«

هاي جديد و سريع همچنين اجراء برنامه –كشوري كه در ابتداء از آن گريخته بودند 
وجب قرار دادن پناهجويان در معرض اخراج مهاجران، متناقض با حق بر پناهجويي و م

 ترين كشورهاي منطقه؛هاي مرگبار در پرمخاطرهخشونت

ها در راستاي مقابله با فساد گسترده و معافيت از مجازات در نظام تضعيف تالش -
هاي در نظرگرفته شده جهت ها دالر كمككشورهاي آمريكاي مركزي با قطع ميليون

تيجه رو به وخامت نهادن شرايط شهروندان اين كشورها و پرداختن به اين معضالت و در ن
  شان به گزير از كشور خود براي يافتن پناهي امن در اياالت متحده؛ناگزير شدن

اشاره به برخي از نكات مثبت در اين ميان، از جمله اقدام شجاعانه مدافعان حقوق بشر  ج)
گو با ناهجويان در مرز سن ديههاي حقوقي براي پبه فراهم آوردن غذا، پناهگاه و كمك
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هاي مقامات آمريكا براي اجراء كارزاري از رعب، هراس، تهديد، رغم تالشتيخوانا، به
نگاران و امدادگران آزار و اذيت و انجام تحقيقات كيفري عليه فعاالن، وكال، روزنامه

  ؛7داوطلب مدافع حقوق مهاجران، پناهجويان و پناهندگان

  
، در 1398ه اسفند ما 7از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز چهارشنبه  انتشار گزارش -5

ارد مو. در مسير مهاجرت به آمريكا ،ماه 14پناهجو طي  320حدود خصوص جان باختن 
   اند از:     مهم اين گزارش عبارت

ت به از شهروندان كشورهاي آمريكاي مركزي در مسير مهاجرتن  318جان باختن  الف)
) 2019دي (ميالاز ژانويه سال گذشته  ،هاديگر از آن تن 170و مفقود شدن  دهاياالت متح

  ؛تاكنون
ي مشكالت ه بااشاره به ناگزير شدن اين مهاجران به فرار از كشور خود، به دليل مواجه ب)

ها جهت كسب پناهندگي اياالت متحده، به چون، خشونت، بيكاري و فقر و تالش آن
ر كه در مسي افرادي ي و معيشت بهتر: گفتني است كه بيشترمندي از زندگمنظور بهره

  ؛س و گواتماال بودندأاند تبعه هندورمهاجرت جان باخته
گاه نجمهور آمريكا، پس از به قدرت رسيدن به اشاره به اقدام دانلد ترامپ، رئيس ج)

به  داشتن مهاجران كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي، در مرز مكزيك، جهت ممانعت
  ها به خاك اياالت متحده؛عمل آوردن از ورود آن

از ساكنان آمريكاي مركزي از طريق  تنهزار  7سال گذشته بيش از گفتني است كه  د)
 .8مكزيك به مرز آمريكا رسيدند، اما توسط نيروهاي مرزي اين كشور دستگير شدند

  
                                                            

  الملل. قابل بازيابي در لينك:عفو بينگزارش سازمان   7
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/trumps‐efforts‐end‐asylum‐assault‐
human‐rights/ 

  گزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: گزارش خبر  8
https://plink.ir/sxaCS 
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  كانادا*
، در 1398اسفند ماه  9 انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز جمعه -1

داري در خارج از كشور و مورد پيگرد خصوص متهم شدن يك شركت كانادايي به برده
   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:قانوني قرار گرفتن آن در داخل. 

  
قرار  نونياقدام ديوان عالي كانادا به صدور حكم، مبني بر امكان مورد پيگرد قا الف)

قوق فض حادايي مستقر در شهر ونكوور، به دليل ارتكاب به موارد نگرفتن يك شركت كان
  داري مدرن؛بشر در كشورهاي ديگر، از جمله اتهامات مربوط به برده

 3پذير شدن پيگيري اين پرونده از سوي اشاره به حاكي بودن اين حكم از امكان ب)
هاي لمبيا، در دادگاهدر استان بريتيش ك 9شهروند اريترياييِ شاكي شركت منابع نِوسان

 محلي؛

هاي اشاره به منجر شدن اين حكم به بروز مخاطرات حقوقي جديد براي شركت ج)
ينكه در ابا توجه به  –هاي منابع و پوشاك عمدتاً فعال در زمينه –كانادايي خارج از كشور 

در  دها در داخل كشور وجود نداشته و متهمان بايگذشته امكان پيگرد حقوقي اين شركت
 گرفتند؛حوزه وقوع جرم مورد محاكمه قرار مي

گر از تن دي 1000ها و اشاره به ادعاي شاكيان اين پرونده، مبني بر وادار شدن آن د)
معدن  اي آماده براي انجام خدمت نظام وظيفه، به كار اجباري و ساختشهروندان اريتره

يالدي، م 2012تا  2008ال طال، مس و روي براي شركت نِوسان در شرق اين كشور، از س
  رحمانه و غيرانساني؛بار، بيها در معرض رفتارهاي خشونتهمچنين قرار گرفتن آن

                                                            
9 Nevsun Resources 
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روز  6وز و ساعت در ر 12اشاره به ادعاي اين شاكيان به ناگزير شدن به كار به مدت  ه)
  زان؛در هفته، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، دربند شدن و كار كردن زير آفتاب سو

شاكي پرونده به گريز از اريتره و كسب پناهجويي در  3اشاره به سرانجام موفق شدن  و)
  ؛10كانادا

  
، در 1398اسفند ماه  6شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -2

آهن ملي از سوي پليس كانادا براي پايان دادن به اشغال راهخصوص وارد عمل شدن 
  م گزارش به شرح زير است:نكات مه. معترضان

ن اه آهپس از چندين روز مسدود ماندن خطوط اصلي روارد عمل شدن پليس كانادا  الف)
ر همبستگي د -  اريودر ناحيه تاينديناگا استان اونت - » موهاك«كانادا توسط معترضان قبيله 

و كشي به لوله - شمال شرقي استان بريتيش كلمبيار د - »وتن -سو -وت«با قبيله 
ها اين اعتراضها: گفتني است كه در منطقه سكونت آن در حال احداث سيسات نفتيأت

  ؛فرصت شغلي منجر شده است 1500ضمن لغو كردن هزاران سفر ريلي به تعليق 
ها از زمان اقدام قبايل بومي كانادا در كرانه غربي اشاره به آغاز شدن اين اعتراض ب)

حق مالكيت ه شدن ناديده گرفتبه دليل  ،ي اين كشورشاهراه ريلكانادا به مسدود كردن 
  ؛11مسير احداث خطوط لوله انتقال گاز واقع شده درها بر اراضي آن

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/canada‐nevsun‐eritrea‐lawsuit‐human‐
rights‐slavery 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 11
خست وزير ن، در خصوص لغو سفر خارجي 1398بهمن ماه  28، در روز دوشنبه خبرگزاري رويترزانتشار گزارش از سوي *

  بني بر:، معليه ساخت يك خط لوله گاز اين كشوردر  هااعتصاببرگزاري بومي و  ات جوامعاعتراضكانادا به دليل 
قل نبكه حمل و شها و ايجاد اختالل در بارابادوس به دليل تداوم يافتن اعتراضات و اعتصاب لغو سفر جاستين ترودو به الف)

 اي كانادا؛ريلي و جاده

 هاي اخير، درتهاشاره به اقدام جوامع بومي و ساكنان بخش شرقي استان بريتيش كلمبيا به برگزاري تظاهرات، در هف ب)
ي و آمد خطوط ريل و رفتمنجر شدن اين اعتراضات به ايجاد اختالل در اعتراض به توسعه خطوط گاز در اين منطقه و 

  ؛قطارهاي باري و مسافري
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ر د اخله پليساز صدور حكم مد كانادا، وزيرجاستين ترودو، نخستاشاره به امتناع  ج)
دن ، در راستاي تالش براي حل و فصل بحران فلج شهاروزهاي نخست اين اعتراض

ا بيس ترابري ريلي اين كشور از طريق گفتگو و در نهايت وارد عمل شدن نيروهاي پل
ين امبني بر ضرورت بازگشايي خطوط آهن  ،توجه به صدور حكم دادگاه عالي كانادا

  ؛كشور
تن از معترضان در همين رابطه و سپس آزاد كردن  10اشاره به اقدام پليس به بازداشت  د)
 .12امها پس از تفهيم اتهآن
  
  انگليس*
، در 1398اسفند ماه  22شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -1

 خصوص گرسنگي كودكان بريتانيايي در صورت تعطيلي مدارس به دليل شيوع ويروس
   نكات مهم گزارش به شرح زير است: كرونا.

                                                                                                                                                            
مايت حبوميان و  هاي اونتاريو و كِبِك و پيوستن فعاالن محيط زيست بهاشاره به گسترش پيدا كردن اين تظاهرات به استان ج)

  ها؛به عمل آوردن از اعتصاب آن
ساخت و ساز خط جهت توقف   -د شونشناخته مي »وتن -سو -وت«كه با نام قوم محلي  -طقه درخواست بوميان اين من د)

كيلومتري شمال شرقي  1100درصد آن از منطقه  28كيلومتر است و  670اين خط لوله  :شاندر سرزمين آبا و اجدادي لوله گاز
  ؛ گذردمي »وتن -سو -وت«ونكوور از ميان قلمروي بوميان 

در منطقه  هااعتصاببرگزاري افزايش تظاهرات و بازداشت شدن برخي از معترضان در هفته گذشته همزمان با اشاره به  ه)
  ؛ساخت خط لوله جديد

ها بر اشاره به اظهارات مارك ميلر، وزير خدمات بخش بوميان كانادا، مبني بر ميزان تأثيرگذاري اين تظاهرات و اعتصاب و)
خطوط در آمد و شد  اختالل دليل به كشتي 66در حال حاضر آن، به مثابه يك بحران ملي: اقتصاد كشور و به شمار آوردن 

 اند؛هاي بريتيش كلمبيا لنگر انداختهريلي در آب

اشاره به صدور بيانيه از سوي دفتر جاستين ترودو، مبني بر تداوم تالش دولت در راستاي رفع اختالل به وجود آمده در  ز)
 جهت گفتگو با مشاوران خود؛» واكنش سريع«تشكيل گروه  سيستم ترابري كشور و

به ساحل  - ترين ايالت كاناداشرقي -  ميلياردي، گاز طبيعي را از شمال شرقي بريتيش كلمبيا 6,6اين پروژه گفتني است كه  ح)
هاي الزم براي در حال ساخت زيرساخت كند. در اين منطقه شركت رويال داچ شلاقيانوس آرام (غرب كانادا) منتقل مي

  ت.سا صادرات گاز مايع طبيعي از آمريكا
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://www.bbc.com/persian/world‐51636531 
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ن ر صورت عملي شدديتانيا هاي فقير برتحت تأثير قرار گرفتن كودكان خانواده الف)
يوع شختن تصميم دولت اين كشور به تعطيل كردن مدارس، به منظور مهار و به تأخيراندا
هاي عدهها وويروس كرونا، با توجه به وابسته بودن بسياري از اين كودكان به دريافت تن

  غذايي گرم در مدارس؛
 3ا خطر گرسنه ماندن تاشاره به هشدارهاي نهادهاي خيريه بريتانيا در خصوص  ب)

س هاي غذايي صبحانه و نهار در مدارآموز بريتانيايي وابسته به دريافت وعدهميليون دانش
  ها؛در صورت تعطيلي آن

ع ار شيوكه البته دليلي مشروع براي مه –اشاره به تأثير تعطيلي ناگهاني مدارس  ج)
هاي برخوردار به ويژه خانواده درآمد،هاي كمبر خانواده –آيد ويروس كرونا به شمار مي

ها با ناز اعضاء داراي مشاغل با ساعات كاري غيرمعمول، با توجه به مواجه ساختن آ
  معضل تأمين معيشت و غذاي افراد خانواده؛

ساسي، اهاي خيريه غذا، در خصوص كمبود ميزان كاالهاي اشاره به ابراز نگراني بانك د)
بود و ندگان براي خريد مواد غذايي از هراس كمكنبا توجه به هجوم آورندن مصرف

هاي غذايي به دليل كمبودهاي موجود بندي بستههمچنين ناگزير شدن اين نهادها به سهميه
  در زمينه تأمين مواد اوليه؛

 خطر از سوي دولت بريتانيا جهت كاهشكارهاي آبرومند و كماشاره به امكان اتخاذ راه ه)
درآمد، از جمله پرداخت حقوق هاي كمالي براي خانوادهپيامدهاي اين تصميم احتم

شان به مها و يا اقداشاغالن بيمار و مبتال به ويروس كرونا، در مدت زمان بستري شدن آن
 –درآمد هاي كمهاي مالي به خانوادهقرنطينه خود در منزل و يا پرداخت كمك

يا به نوعي از  ومدارس هستند  هاي غذاييوابسته به وعده هايي كه فرزندانشانخانواده
  برند؛مي هاي تأمين اجتماعي بهرهكمك

درآمد، بلكه هاي كمآموزان خانوادهاشاره به ضرورت توجه به نه تنها كودكان و دانش و)
 هاي تأمين اجتماعي؛كننده كمكافراد سالمند دريافت
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صاد بزرگ جهان به شمار بايد خاطرنشان كرد كه كشوري مانند بريتانيا، كه پنجمين اقت ز)
ها چنيني در انتظار اقدامات اضطراري خيريهآيد، نبايد براي مواجهه با معضالت اينمي

بماند، بلكه بايد خود فعاالنه دست به اقدام زده و از حقوق اساسي شهروندانش حمايت به 
  ؛13عمل آورد

  
اه ماسفند  14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  -2

با  ر رابطهد، ل، وزير كشور بريتانياتِعليه پيريتي پَ جديد طرح اتهامات ، در خصوص 1398
  است: نكات مهم گزارش به شرح زير چگونگي برخورد او با كاركنان تحت مديريت خود.

ر ارت كشودر وز، كاركنان تحت مديريت خود بهزورگويي ، به لتِپَمتهم شدن پريتي  الف)
المللي ن، عالوه بر زمان تصدي وي در مقام وزارت توسعه بيكار و بازنشستگي و وزارت

اتهامات  تماميخانم پتل ميالدي: اين در حالي است كه  2017تا  2016هاي بريتانيا در سال
  ؛را رد كرده استدر اين زمينه مطرح شده 

 ت، پس ازالمللي از اين اتهاماوزارت توسعه بين اشاره به اطالع يافتن يك مقام ارشد ب)
گيري پتل از سمت خود، همچنين موفق شدن يك مقام وزارت كار و بازنشستگي كناره

رد هزار پوند، پس از تأييد دعاوي وي در خصوص مو 25بريتانيا به دريافت مبلغ 
ت ل سمان پتدر آن زمزورگويي و ارعاب قرار گرفتن از سوي اين وزير: گفتني است كه 

 ؛معاونت وزارت كار را بر عهده داشت
ر متهم ببي.بي.سي، به شواهدي مبني  حليلي نيوزنايتت - برنامه خبرياشاره به دستيابي  ج)

ر تحقي المللي بريتانيا بهوزارت توسعه بينشدن پريتي پتل از سوي برخي از مقامات 
هاي پستاز طريق ارسال  فشار سنگين كاري آوردنكارمندان در مقابل ديگران، وارد 

  ؛در حوزه كاري خود» نااميدي«و ايجاد فضاي  الكترونيكي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 13

 https://www.hrw.org/news/2020/03/12/uk‐school‐closures‐could‐leave‐children‐hungry 
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ن مسئوال از ،مِسر فيليپ روتنااشاره به مطرح شدن اتهامات مشابه از سوي فردي به نام  د)
 ، به، مبني بر ناگزير كردن وي به ترك شغل و سمت خودارشد وزارت كشور عليه پتل

فتني وزير: گ د قانوني قرار دادن خانماين رو اقدام او به مورد پيگراي ناعادالنه و از شيوه
  د؛اسفند ماه از مقام خود استعفاء دا 10، روز شنبه سِر فيليپ روتناماست كه 

ن مطرح شد ازس پاشاره به امتناع پريتي پتل از همكاري با فيليپ روتنام در اين زمينه،  ه)
  وي؛ ادعاهاي مربوط به زورگويي عليه

ياسي در صحنه س ميالدي نيز 2017 سال پريتي پتل در ماه نوامبرگفتني است كه،  و)
ع ن اطالاز سفري به اسرائيل كه گفته شد بدو پسبريتانيا خبرساز شد. در آن سال او 

المللي بين وسعهوزارت خارجه بريتانيا انجام گرفته، سرانجام از مقام خود به عنوان وزير ت
  ؛كناره گيري كرد

حالي كه دولت بريتانيا از پريتي پتل حمايت كرده است، تحقيقات براي مشخص  در ز)
  ؛14شدن واقعيات درباره رفتار و نحوه مديريت اين وزير كابينه در جريان است

  
ند ماه اسف 14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشنبه  -3

ر گرفتن يك دانشجوي سنگاپوري د، در خصوص، مورد حمله نژادپرستانه قرار 1398
     نكات مهم گزارش به شرح زير است:  لندن، به دليل شيوع ويروس كرونا. 

 
جوي مورد ضرب و شتم غافلگيرانه قرار گرفتن و زخمي شدن جانتان موك، دانش الف)

ويروس «ن مرد، در حال فرياد زد 4ساله، در خيابان آكسفورد لندن، توسط  23سنگاپوري 
  ؛»خواهيمويروس كرونا تو را در كشورمان نمي«و » كرونا

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://www.bbc.com/persian/world‐51709745 



  16                                                                                                                                 81گزارش راهبردي 

 

 هاي وارد شده به وي به لزوم انجام جراحي دراشاره به امكان منجر شدن آسيب ب)
  صورت او؛

اس ه بر اسحمل اشاره به اظهارات پليس لندن در اين رابطه، مبني بر انجام پذيرفتن اين ج)
دن ن زمينه و در عين حال موفق نشتحقيقات در اي هاي نژادي، در جريان بودنانگيزه

  پليس در زمينه بازداشت افراد متهم؛
پراكني تاي جهت بروز نفراشاره به منجر شدن شيوع ويروس كرونا، به بهانه يافتن عده د)

 ها، به لحاظ نژادي؛بيشتر در قبال افراد متفاوت از آن

م از انجا ، از جمله موارديانه مشابه در اين زمينههاي نژادپرستاشاره به وجود گزارش ه)
  ؛قلدري در مدارس و حمله با تخم مرغ و حمالت و آزار كالمي

 معاون دانشگاه آكسفوردگفتني است كه به گزارش روزنامه گاردين به نقل از  و)
اند و دانشجويان چيني و آسيايي اين دانشگاه به دليل پوشيدن ماسك با مشكل مواجه شده

  ؛15ا شده استهخواهان حمايت از آنوي 

 

اه اسفند م 8شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه مترو، چاپ انگليس، در روز پنج -4
انين ، در خصوص قصد بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا، براي عدم پذيرش قو1398

   :نكات محوري اين گزارش عبارتند ازحقوق بشر اتحاديه اروپا، پس از برگزيت. 
فظ يا جهت حدگان اتحاديه اروپا در راستاي درخواست از بريتانكننتالش مذاكره الف)

سب كراي بتعهد خود به كنوانسيون حقوق بشر اروپا و در عين حال، عزم دولت بريتانيا 
هاي پيش روي استقالل حقوقي و از اين رو اقدام به لغو قانون حقوق بشر در هفته

  برگزيت؛
زمينه، مبني بر پايان يافتن خود به خودي تمامي اشاره به مواضع اتحاديه اروپا در اين  ب)

هاي حقوقي و قضايي آن با بريتانيا در زمينه مسائل كيفري، در صورت اقدام اين همكاري
كاران كشور به پايان دادن به تعهدات حقوق بشري خود: اين در حالي است كه محافظه

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:   15

https://www.bbc.com/persian/world‐51735037 
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ديد به خروج از آن كرده كابينه جانسون، پيشاپيش در مورد اين قانون ظنين بوده و ته
  بودند؛

كار بريتانيا بر اساس اعالميه آن، بر ضرورت مورد بازبيني اشاره به تأكيد حزب محافظه ج)
تري از قانون اساسي كشور، از جمله، رابطه ميان دولت، پارلمان و قرار گرفتن ابعاد گسترده

سترسي مردم بريتانيا به ها، اختيارات و امتيازات سلطنتي، نقش مجلس اعيان و ددادگاه
عدالت، همچنين لزوم روزآمد كردن قانون حقوق بشر و برقراري موازنه ميان حقوق افراد 

  ؛16داري كارآمدبا امنيت ملي و حكومت
مبني  هاي مخالف، از جمله رهبر موقت حزب ليبرال دموكرات،اشاره به اظهارات جناح د)

ن آن بردن و نه از بي ايگاه در زمينه حقوق بشرترين جبر ضرورت دستيابي بريتانيا به عالي
  بروي كشور؛دار ساختن اعتبار و آو به دنبال آن خدشه

اشاره به اظهارات نماينده سابق حزب كارگر در پارلمان، مبني بر بازگشت منشاء و  ه)
قدمت كنوانسيون حقوق بشر اروپا، به دوره پس از جنگ جهاني دوم و حتي پيش از 

                                                            
 گزارش مرتبط:  16

براز نگراني در زمينه تغييرات ا، در خصوص 1398بهمن ماه  28، در روز دوشنبه بان حقوق بشرديدهگزارش از سوي انتشار *
  ر:به و قانون حقوق بشر در اين كشور، مبني ساختاري در كابينه دولت بريتانيا و تأثير آن بر قوه قضائي

ه ها در زمينادگاهداظهارات اخير سوئال بريورمن، دادستان كل جديد دولت بريتانيا، در خصوص ضرورت مهار اختيارات  الف)
  مورد پرسش قرار دادن عملكرد دولت و همچنين اقدام وي به انتقاد از حقوق بشر؛

وندان نيت شهركه مايه ام –سون، نخست وزير بريتانيا، جهت تضعيف قانون حقوق بشر اشاره به قصد آشكار بوريس جان ب)
ت، ر امور دولدهاي بريتانيا جهت مداخله و دشوارتر ساختن اقدامات دادگاه –آيد و مانعي در برابر تخلفات دولت به شمار مي

 به هنگام تالش آن در راستاي پايمال كردن حقوق مردم؛

هاي خود، مبتني بر ايجاد ميالدي، به تعيين اولويت 2019كار نوپاي بريتانيا، در دسامبر سال م دولت محافظهاشاره به اقدا ج)
اتي الميه انتخاببه ادعاي اع - ها، در راستاي كميسيوني جديد جهت مورد نظارت قرار دادن حقوق بشر، قوه قضائيه و دادگاه

  حقوق افراد، امنيت ملي و حاكميت كارآمد دولت؛ حصول اطمينان از ايجاد موازنه ميان –اين حزب 
بني مذشته آن، سال گ اشاره به قصد دولت به محدود كردن حوزه اختيارات ديوان عالي كشور، با توجه به حكم ماه سپتامبر د)

  بر غيرقانوني بودن تصميم دولت به تعليق پارلمان؛
راي اروپا حتي فراهم آوردن امكان ترك شو ون قانون حقوق بشر كار در تالش براي جايگزياشاره به سوابق حزب محافظه ه)
  ارگان حقوق بشري كشورهاي اروپايي؛ -

يت استاي حمارشش در تأكيد بر ضرورت تالش دولت بريتانيا به قرار ندادن خود در جايگاه باالتر از قانون و در عوض كو و)
هاي ها و برنامهرد طرحي و مشاوره نزديك با جامعه مدني در موحزباز حقوق مردم، حصول اطمينان از رقم زدن فرآيندي بين

  خود.
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نويس آن از سوي وكالي حقوق بشر بريتانيا در آن ه اروپا و تهيه نسخه پيشتشكيل اتحادي
 .17زمان

  
  فرانسه*
اسفند  13شنبه الملل، در روز سهاي از سوي سازمان عفو بينصفحه 92انتشار گزارش  -1

، در »18مجازات مهرباني: محاكمه همبستگي در قلعه اروپا«، تحت عنوان 1398ماه 
نوني و آزار و اذيت قرار گرفتن امدادرسانان و مدافعان حقوق خصوص مورد پيگرد قا

بشر، در تمامي كشورهاي اروپايي، به دليل كمك به پناهجويان، پناهندگان و مهاجران بر 
  اساس قوانين معيوب مبازره با قاچاق و تروريسم، از جمله در كشور فرانسه، مبني بر:

رور تريق دادن مدافعان حقوق بشر، از ط اقدام مقامات فرانسه به مورد هدف قرار الف)
شخصيت (تهمت و افترازني)، ايجاد رعب و هراس، اعمال آزار و اذيت و اجراء 

 ويان بفرآيندهاي دادرسي، در راستاي تحديد حق دفاع از حقوق بشر و نقض حق آزادي 
  تشكيل تجمعات؛

ها، از نياز امدارسااشاره به اقدام مقامات شمال فرانسه به ممانعت به عمل آوردن  ب)
هاي اعمال شده از هاي هويتي، پرداخت جريمه و ديگر آزار و اذيتطريق روند بازرسي
  سوي نيروهاي پليس؛

بير اي از تدااستفاده از مجموعهاشاره به اقدام مقامات مرز فرانسه با ايتاليا، به سوء ج)
از  برداريجويان و بهرهامنيتي در راستاي سركوب هر گونه همياري و همبستگي با پناه

در  قوانين معيوب كارگشايي و كمك، در راستاي هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر
  ها؛دادگاه

ام ، به اتهپيمايان) فرانسوياشاره به مورد محاكمه قرار گرفتن امدادرسانان محلي (كوه د)
  رم؛اس گو لب پناهجويان به كشور، از طريق فراهم آوردن چاي» تسهيل ورود غيرقانوني«

                                                            
  گزارش روزنامه مترو. قابل بازيابي در لينك:  17

https://metro.co.uk/2020/03/01/boris‐johnson‐reject‐eus‐human‐rights‐laws‐brexit‐
12329467/ 
1 8 ‘Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe’ 
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اشاره به محدوديت دستيابي به امكان پناهندگي در اين كشور و رانده شدن پناهجويان  ه)
  ؛19ها در مناطق مرزي آنبه خارج از مرزهاي اين كشور، در صورت دستگير شدن آن

  
، در 1398اسفند ماه  8شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -2

رخي و به سرقت رفتن ب شدن هزاران جسد در سالن تشريح دانشگاه پاريس مثلهخصوص 
   نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:اسناد. 
شكي م پزدانشگاه علواقدام گروهي از خانواده متوفيان مثله شده در سالن تشريح  الف)
 نشانهه ببه برگزاري تظاهرات سكوت در مقابل ساختمان اين دانشگاه،  دكارت -پاريس

  اعتراض؛
هاي امه مقباشاره به اقدام پيشاپيش اين افراد به تسليم شكايت خود در همين زمينه  ب)

بخش  در متوفيانپي انتشار خبر جديدي در مورد دزديده شدن اسناد قضايي كشور، در 
ست ددر  تابلوهايي با نام و تصاوير متوفيان : گفتني است كه معترضاناداري دانشگاه

 ؛»؟با او چه كردند«روي آن نوشته شده بود:  داشتند كه
ميالدي، به آغار تحقيقات در  2019اشاره به اقدام دادستاني پاريس در ماه نوامبر سال  ج)

در مورد شيوه نگهداري  ،فرانسوي لكسپرس نشريهپس از انتشار گزارشي در اين زمينه، 
  ؛20دكارت -اجساد در سردخانه سالن تشريح دانشگاه پاريس

ب، اي عجي، به شيوهجسد در مركز نگهداري سالن تشريح» هزاران«اشاره به مثله شدن  د)
ن ها توسط جانوارتلنبار شدن برخي از اجساد روي يكديگر و خورده شدن برخي از آن

  موذي؛
                                                            

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 19
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/europe‐people‐helping‐refugees‐and‐
migrants‐risk‐jail‐as‐authorities‐misuse‐anti‐smuggling‐laws/ 

جسد براي  ءمركز اهدا«ست و ا ترين سالن تشريح جسد در اروپاس دكارت بزرگسالن تشريح دانشگاه پاريگفتني است كه   20
ز مرگ خواهند پس اافرادي كه مي به طور معمولمسئوليت پذيرش و نگهداري اجساد در اين مكان را بر عهده دارد. » علم

مراجعه  ه اين مركزوزشي قرار بگيرد، بآم هاي پژوهشي وجسد خود را داوطلبانه در اختيار دانشگاه قرار دهند تا مورد استفاده
  .هاي علوم پزشكي در اروپا و جهان استدكارت يكي از معتبرترين دانشگاهكنند. دانشگاه پاريسمي
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در  »جسد براي علم ءدامركز اه«دفتر هاي اداري اشاره به تعطيل شدن و توقف فعاليت ه)
  ؛با آغاز تحقيقات قضايي در اين زمينه همزماناين دانشگاه 

 ءن اهداتن از داوطلبا 24هاي در پي شكايت خانوادهاشاره به گشوده بودن اين پرونده  و)
  ن؛آو تداوم يافتن رسيدگي به  (جنايت بر ميت)» تعرض به جسد«كالبد، با عنوان 

رضان، گروهي از دكارت در پايان تظاهرات معت - رئيس دانشگاه پاريسگفتني است كه  ز)
ها وكيل خانوادهو  هاي شاكي را به حضور پذيرفت و با آنان گفتگو كردنمايندگان خانواده

 .21نمود نيز از آغاز گفتگوها و جدي گرفته شدن اعتراض موكالنش ابراز خرسندي
 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  21

 https://farsi.euronews.com/2020/02/27/france‐paris‐descartes‐university‐bodies‐for‐
science‐burglary‐scandal 


