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

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دستها و اخبار بيانيه
به صورت  يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1هاي گروهيرسانه

  ت:اس ريخالصه به شرح ز
  

  اياالت متحده آمريكا*
، به 1398 اهاسفند م 2انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك تايمز، در روز جمعه  -1

 د سهنقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس، در خصوص ممانعت به عمل آوردن آمريكا از ورو
   اند از:اين گزارش عبارت ذكرقابلنكات  .دانشجوي ايراني ديگر به خاك اين كشور

 ه به دليلدانشجوي ايراني به شكايت به وزارت امنيت داخلي اياالت متحد 3اقدام  الف)
  هاي آن؛ن از ورودشان به اين كشور و ادامه تحصيل در دانشگاهممانعت به عمل آمد

و  - »يبهزاد رضاي«و » محمد مرادي«، »كريمي پگاه« -اشاره به اسامي اين دانشجويان  ب)
وران مأمقرار گرفتن از سوي مورد بدرفتاري  شان، از جملههايموارد مندرج در شكوائيه
اه مدر  ن از ورودشان به خاك اياالت متحده، ممانعت به عمل آمدحفاظت مرزي و گمركي

ودن غيرقانوني ب رغم برخورداري از رواديد معتبر تحصيلي وجاري ميالدي (فوريه)، به
 ؛اقدام مأموران آمريكايي

كريمي براي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه گفتني است كه پگاه  ج)
در  دكترابراي تحصيل در مقطع  مرادي ، محمددر شهر منچستر ،نيوهمپشاير جنوبي

در دانشگاه  ارضايي براي تحصيل در مقطع دكتربهزاد در بوستون و  ،ايسترندانشگاه نورث
                                                            

 Radio( المللي فرانسهراديو بين 1 France  Internationaleالملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty  International؛( 
 Thomson)؛ خبرگزاري رويترز (Euronews( شبكه خبري يورونيوز )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده

Reuters  Foundation) ؛ روزنامه گاردين(The  Guardian( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu  Agency(روزنامه  ؛
تحليلي هيل، وابسته به  –پايگاه خبري  )؛Jewish Voiceنامه جوئيش وويس (؛ هفته)New York Times( مزيتا وركيوين

خبرگزاري  )؛abc NEWS)؛ شبكه خبري اِي.بي.سي (CNN New)؛  شبكه خبري سي.ان.ان (The Hillكنگره آمريكا (
  ).Deutsche Welleشبكه خبري دويچه وله () و Associated Pressاسوشيتدپرس (
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ها به اين كشور در ماساچوست عازم آمريكا شده بودند كه از ورود آن ،تكنيكووستر پلي
 ؛2جلوگيري به عمل آمد

  

، در 1398 اسفند ماه 2در روز جمعه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله،  -2
موارد  .حدهخصوص هشدار خبرنگاران آلماني در مورد استرداد جوليان آسانژ به اياالت مت

  :مهم گزارش مذكور به شرح زير است
ليكس، در گر ويكيگذار سايت افشاءمورد محاكمه قرار گرفتن جوليان آسانژ، بنيان الف)

رخواست يه) در داگاهي در لندن، به منظور بررسي دفور 24اسفند ماه ( 5روز دوشنبه 
  دولت آمريكا جهت استرداد وي به اين كشور؛

مبني بر دستيابي به  - 4و و.دي.آر 3ان.دي.آر –اشاره به دعاوي دو شبكه خبري آلماني  ب)
در خصوص چگونگي برخورد با آسانژ، در  دادستان ايالت ويرجينيا محتواي رونوشت نامه

اد او به اياالت متحده و عدم رعايت عدالت در روند قضايي احتمالي پرونده صورت استرد
 وي در اين كشور؛

رين شديدت«اشاره به شرايط وي در صورت بازگشت به آمريكا، از جمله حبس تحت  ج)
ر مجاز تني ب، مب»اقدامات ويژه اداري«، قرار گرفتن پرونده او ذيل مبحث »شرايط امنيتي

وكالي  ي باوباط زنداني با دنياي خارج و تحت نظر قرار دادن ارتباط بودن قطع كامل ارت
 خود، از سوي دستگاه قضايي اين كشور؛

شمار آوردن اين شرايط به عنوان اشاره به اظهارات فعاالن حقوق مدني، مبني به به د)
نقض حق گفتگوي محرمانه با وكيل و ممانعت به عمل آوردن از دادرسي عادالنه، 

 ؛5اعتراض به شرايط بازداشت آسانژ در بريتانياهمچنين 

                                                            
 گزارش روزنامه نيويورك تايمز، به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  2

https://www.nytimes.com/aponline/2020/02/21/us/ap‐us‐immigration‐iranian‐
students.html 
3 NDR 
4 WDR 

از  مورد اتهامي، 18برد. او با ندن به سر ميدر زندان امنيتي بلمارش در شرق ل ،ميالدي 2019جوليان آسانژ از ماه آوريل سال  5
  .ستمواجه اجمله توطئه براي هك كامپيوترهاي دولت آمريكا و نقض يك قانون جاسوسي 



  5                               )15( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتيانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

، از روند ، بازرس ويژه حقوق بشر سازمان ملل6ملتزر اشاره به انتقاد شديد نيلس ه)
 175بازداشت آسانژ، همچنين ابراز نگراني در خصوص امكان محكوميت وي به تحمل 

  ؛جنايات جنگي ءبه دليل افشاسال حبس در سلول انفرادي 
و » پيگرد و آزار همدستانه«آمريكا، بريتانيا، اكوادور و سوئد به متهم كردن اشاره به  و)

و قرار دادن وي در خالل اين آسانژ  »سازي و منزوي كردناهريمن« جهتتالش مشترك 
  و 7»بيرحمانه، غيرانساني، تحقيرآميز يا تنبيهي«رفتارهاي چهار سال، در معرض 

نيز در آستانه برگزاري دادگاه استرداد آسانژ، با آغاز  المللگفتني است كه سازمان عفو بين ز)
كارزاري در اين زمينه از مقامات اياالت متحده درخواست نموده تا تمامي اتهامات جاسوسي و 

درنگ آزاد كنند. در غير اين صورت ديگر اتهامات مربوط به استرداد او را رفع و وي را بي
كه جوليان آسانژ به آمريكا مسترد نخواهد شد، با توجه به  مقامات بريتانيايي بايد اطمينان يابند

 ؛8اينكه در آنجا با خطر واقعي موارد جدي نقض حقوق بشر رو به رو است
  

، 1398بهمن ماه  29شنبه ، در روز سه9نامه جوئيش وويسانتشار گزارش از سوي هفته -3
گرفتن يهوديان از سوي به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، در خصوص مورر هدف قرار 

موارد مهم . پراكنانه در شهر نيويورك در سال گذشتهبيش از نيمي از مرتكبان جرائم نفرت
     اند از:      اين گزارش عبارت

 –افزايش جدي حمالت ضديهودي در شهر نيويورك عليه يهوديان ارتدوكس  الف)
بالت، مدير گفته جاناتان گرينيهودياني كه بر اساس ظاهرشان قابل شناسايي هستند و به 

ن شهر ن اياجرايي اتحاديه ضدافتراء، چند صد هزار تن از بيش از يك ميليون يهودي ساك
  دهند؛را تشكيل مي

                                                            
6 Nils Melzer 

 گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://plink.ir/JUUy1 
 نك:الملل. قابل بازيابي در ليگزارش سازمان عفو بين 8

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/usuk‐drop‐charges‐and‐halt‐
extradition‐of‐julian‐assange/ 
9 Jewish Voice 
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هاي هاي اخير، از جمله به كنيسهاشاره به تعدادي از حمالت مرگبار ضديهودي در ماه ب)
تن در تيراندازي در سوپرماركتي  3در كاليفرنيا و پيتزبورگ، كشته شدن  10مستقر در پووي

تن ديگر با چاقو در منزل يك خاخام، در  5در جرزي سيتي در نيوجرزي و زخمي شدن 
  مونزي در نيويورك؛

تصاص ر اخاشاره به آمار ارائه داده شده از سوي اداره پليس شهر نيويورك، مبني ب ج)
يرفته در اين شهر به رت پذپراكنانه صوجرم نفرت 428يافتن بيش از نيمي از قربانيان 
  نشين ارتدوكس؛يهوديان، به ويژه در مناطق يهودي

 2019سامبر ول داشاره به افزايش يافتن اين آمار بر اساس گزارش اتحاديه ضدافترا، از ا د)
ست حادثه در اين شهر: گفتني ا 43وقوع پيوستن ميالدي، با توجه به به 2020ژانويه  6تا 

ر به ين شهاظهارنظرهاي ضديهودي، از جمله حمالت كالمي، نيز در اكه موارد متعددي از 
  شوند؛خورد كه گزارش نميچشم مي

از  12و ويليامزبرگ 11هايي، چون كراون هايتساشاره به در هراس بودن ساكنان محله ه)
و اين در حالي است كه بر اساس آمار ارائه شده  –ها اين مناطق حتي قدم زدن در خيابان

پيوندد كه آمريكايي به وقوع مي –از اين حمالت از سوي مردان جوان آفريقايي بسياري 
  هاي سكونت اين دو گروه باشد؛تواند نتيجه فشردگي و درهم تنيدگي محلهمي
پراكني، از طريق اشاره به اقدام اتحاديه ضدافترا به تالش براي مبارزه با اين موج نفرت و)

 2018كه از سال  –انديشي و تعصب زشي ضدجزمهاي آموارتقاء و گسترش برنامه
  ؛13مدرسه ديگر از مدارس شهر نيويورك 40به اميد اجراء آن در  –ميالدي آغاز شده بود 

  

                                                            
1 0 Poway 
1 1 Crown Heights 
1 2 Williamsburg 

  نامه جوئيش وويس، به نقل از روزنامه نيويورك تايمز. قابل بازيابي در لينك: گزارش هفته 13
http://thejewishvoice.com/2020/02/ny‐times‐over‐half‐of‐hate‐crimes‐in‐nyc‐last‐year‐
were‐directed‐at‐visible‐jews/ 



  7                               )15( آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه متحدهاالتيانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
ن ي اعزام مأمورا، در خصوص قصد دولت دانلد ترامپ برا1398بهمن ماه  25جمعه 

         د از:  انموارد مهم اين گزارش عبارت. در اياالت متحده» پناهگاه«مرزي به شهرهاي 
 ماه مه ه تاعزم دولت ترامپ براي اعزام يكصد مأمور يگان ويژه مرزي، از ماه فوري الف)

ه حاضر به تبعيت از ك -» پناهگاه«سال جاري ميالدي، به شهرهاي به اصطالح 
جهت  – دولت فدرال در زمينه مهاجرت نيستنداز سوي هاي اعالم شده يتمحدود

و  سجامهمكاري با اداره مهاجرت و امور گمركي اياالت متحده، در راستاي ارتقاء ان
  يكپارچگي در نظام مهاجرت، حمايت از ايمني داخلي و تحكيم امنيت ملي؛

مركي گمور رات اجرايي اداره ااشاره به منجر شدن اين تصميم به افزايش حوزه اختيا ب)
عمول مسئوليت دستگيري افراد در حاشيه مرزهاي كه به طور م -و حمايت از مرزها 

 100هاي مرزي را برعهده داشته و از قدرت اجرايي بااليي در منطقه كشور و گذرگاه
 مركيگمايلي مرزها نيز برخوردار است؛ اين در حالي است كه اداره مهاجرت و امور 

  ت متحده مسئوليت مناطق غيرمرزي كشور را بر عهده دارد؛اياال
، مدير موقت اداره مهاجرت و امور گمركي، مبني بر 14اشاره به اظهارات متيو آلبنس ج)

هاي اين دو نهاد با يكديگر، از جمله در زمينه دستگيري مهاجران و تأييد همكاري
  ت مقابله با وقوع جرم و جنايت؛ها جهها از بازداشتگاهپناهجويان پس از آزاد شدن آن

ن و، ساشاره به نام شهرهاي مورد نظر در اين برنامه، از جمله نيويورك، شيكاگ د)
ر د، ديترويت و نيووارك فرنسيسكو، لس آنجلس، هيوستون، بوستون، نيو اورلئانز

  نيوجرزي؛
قرار داده ها است كه اين شهرها را آماج حمالت خود گفتني است كه دانلد ترامپ مدت ه)

كند كه منجر به تداوم اقامت مجرمان در كشور هايي ميها را متهم به اعمال سياستو آن
  ؛15شودمي

                                                            
1 4 Matthew Albence 

  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  15
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، در 1398بهمن ماه  16بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -5
ه استفاده قرار گرفتن و كشته شدن پناهجويان السالوادوري بازگرداندءخصوص مورد سو

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. شده به كشورشان از اياالت متحده
بازگشت به «بان حقوق بشر، تحت عنوان اي از سوي ديدهصفحه 117انتشار گزارش  الف)

استفاده پس از اخراج از اياالت خطر: مواجهه پناهجويان السالوادوري با مرگ و سوء
 2013شهروند السالوادوري به قتل رسيده از سال  813، مبني بر شناسايي پرونده »16متحده

تن با ضرب و شتم، تعرض  70ميالدي پس از مسترد شدن به كشورشان و مواجهه بيش از 
هاي تبهكار، شركا و دوستان قديم، پليس و جنسي، اخاذي و شكنجه، از سوي گروه

  نيروهاي امنيتي السالوادور؛
بان حقوق دهير عامل برنامه اياالت متحده در دياشاره به اظهارات آليسون پاركر، مد ب)

وري در لوادبشر، مبني بر اقدام آگاهانه مقامات آمريكايي به قرار دادن شهروندان السا
 شان به سوي قتل، تجاوز، ناامني و خشونت، با توجه بهمعرض خطر با مسترد داشتن
 يج مرگبارناديده گرفتن نتاناهجويي اين كشور و ها به نظام پكاهش دادن ميزان دسترسي آن

  المللي است؛وانين بينكه متناقض با ق –رحمانه خود هاي بيسياست
رورت ضلكه اشاره به قرار نداشتن بار اين مسئوليت تمامًا بر دوش اياالت متحده، ب ج)

ها در معرض مخاطره قرار دادن پذيري مقامات السالوادور با توجه به اقدام آنمسئوليت
ياالت لت ادان مسترد شده به اين كشور و در عين حال تأكيد بر آگاه بودن دوجان شهرون

  متحده از اين مخاطرات؛
يطه حبان حقوق بشر از مقامات اياالت متحده، جهت گستردن اشاره به درخواست ديده د)

  هاي بيشتر در اين زمينه؛قوانين نظام پناهجويي خود و فراهم آوردن حمايت
ن اياالت ميليون السالوادوري ساك 1,2چهارم از داري تنها كمتر از يكاشاره به برخور ه)

  متحده از وضعيت اقامتي دائم؛

                                                                                                                                                            
https://thehill.com/homenews/administration/483200‐trump‐admin‐sending‐border‐patrol‐
officers‐to‐sanctuary‐cities‐across 
1 6 “Deported to Danger: United States Deportation Policies Expose Salvadorans to Death and 
Abuse” 
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هاي دولت دانلد ترامپ در زمينه كاهش ميزان پذيرش اين در حالي است كه تالش و)
داشتن پناهجويان در نگاه«هايي، چون هاي اجرايي و اجراء برنامهپناهجويان با صدور فرمان

، موجب شده تا نرخ به رسميت شناخته شدن وضعيت تا زمان برگزاري دادگاه» كمكزي
درصد بوده،  18,2ميالدي، تنها  2018تا  2014هاي شهروندان السالوادوري، كه در سال

  ؛17همچنان تنزل يابد
 

وزهاي انتشار گزارش از سوي شبكه خبري اِي.بي.سي و شبكه خبري سي.ان.ان، در ر - 6
هاي خانمان، در خصوص تشكيل يافتن نيمي از بي1398بهمن ماه  4و  2عه چهارشنبه و جم

  رح زير است: شنكات مهم گزارش به . پوستان اين كشوراياالت متحده از سياه
ه بائه انتشار نتايج تحقيقات جديد سازمان مسكن و شهرسازي آمريكا، پس از ار الف)

پوستان و هجمعيت اياالت متحده به سيادرصد از  13كنگره، مبني بر اختصاص يافتن تنها 
 ها؛خانمان اين كشور از آندر عين حال، تشكيل يافتن نيمي از جمعيت بي

هزار نفر  568ميالدي، برابر با  2019ها در يك شب در سال خانماناشاره به شمار بي ب)
 از درصد 40و اختصاص يافتن  –درصدي  9افزايش  –هزار نفر  553، 2018و در سال 

هاي وداهدرصد از خان 52ميالدي،  2019پوستان: گفتني است كه در سال اين افراد به سياه
 دادند؛تشكيل ميپوست اقليت سياه را خانمان در آمريكابي

ست و درصد از جمعيت اين كشور به شهروندان سفيدپو 77اشاره به اختصاص يافتن  ج)
اين دسته از  ، از2019ها در سال خانماندرصد از بي 48در عين حال تشكيل يافتن 

 18 تبارتيناين در حالي است كه شهروندان اسپانيايي تبار و يا الشهروندان اين كشور: 
 ارآم از درصد 22 و در عين حال دهنددرصد از جمعيت اين كشور را تشكيل مي

  ها اختصاص يافته است؛ها به آنخوابها يا كارتنخانمانبي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش ديده 17

https://www.hrw.org/news/2020/02/05/us‐deported‐salvadorans‐abused‐killed 
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ميالدي در ساحل غربي  2019و  2018هاي خانماني در سالش نرخ بياشاره به افزاي د)
ت، همچنين درصدي تعداد اين افراد در ايالت كاليفرنيا در اين مد 16آمريكا و افزايش 

  خانماني؛برخورداري ايالت اورگان از باالترين نرخ افزايش بي
ها و دروها، پناهگاهها، خوخانمان در خياباندرصدي افراد بي 9اشاره به افزايش  ه)

از  اين آمار نشانميالدي تا كنون: گفتني است كه  2018هاي متروكه از سال ساختمان
بارت عبه  .خانمان در شهرهاي اصلي و جوامع رنگين پوستان آمريكا داردافزايش افراد بي

. اندهدبه خود اختصاص داها را خانمانافزايش بينرح افراد رنگين پوست تقريبًا كل ديگر، 
  ؛است اندهمخانمان سفيد پوست در آمريكا ثابت باقي اين در حالي است كه شمار افراد بي

خانماني در آمريكا، فقدان مسكن ارزان بيمعضل اصلي بايد خاطرنشان كرد كه منشاء  و)
ساالنه نيم  اين كشورميليون خانوار كم درآمد در  11قيمت است. براساس آمارهاي رسمي 

  .18كننده درآمد خود را صرف مسكن مييا بخش عمد
  
  كانادا*
، در 1398بهمن ماه  28انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه  -1

اري برگزبومي و  ات جوامعاعتراضخصوص لغو سفر خارجي نخست وزير كانادا به دليل 
ير به شرح زنكات مهم گزارش . عليه ساخت يك خط لوله گاز اين كشوردر  هااعتصاب

   است:
ها و صاباعت لغو سفر جاستين ترودو به بارابادوس به دليل تداوم يافتن اعتراضات و الف)

 اي كانادا؛ايجاد اختالل در شبكه حمل و نقل ريلي و جاده

                                                            
  هاي: هاي شبكه خبري اِي.بي.سي و شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينكگزارش 18

https://abcnews.go.com/US/50‐homeless‐families‐black‐government‐report‐
finds/story?id=68433643 
https://edition.cnn.com/2020/01/24/us/african‐americans‐hud‐homelessness‐report‐
trnd/index.html 
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زاري برگ اشاره به اقدام جوامع بومي و ساكنان بخش شرقي استان بريتيش كلمبيا به ب)
ر شدن منطقه و منج ، در اعتراض به توسعه خطوط گاز در اينهاي اخيرتظاهرات، در هفته

  ؛مسافري آمد خطوط ريلي و قطارهاي باري و و رفتاين اعتراضات به ايجاد اختالل در 
يوستن هاي اونتاريو و كِِبك و پاشاره به گسترش پيدا كردن اين تظاهرات به استان ج)

  ها؛ردن از اعتصاب آنفعاالن محيط زيست به بوميان و حمايت به عمل آو
شناخته  »19وتن - سو -وت«كه با نام قوم محلي  -درخواست بوميان اين منطقه  د)
اين  :شاندر سرزمين آبا و اجدادي 20ساخت و ساز خط لوله گازجهت توقف   - د شونمي

كيلومتري شمال شرقي  1100درصد آن از منطقه  28كيلومتر است و  670خط لوله 
  ؛ گذردمي »وتن -سو -وت«روي بوميان ونكوور از ميان قلم

هرات تظا افزايشاشاره به بازداشت شدن برخي از معترضان در هفته گذشته همزمان با  ه)
  ؛در منطقه ساخت خط لوله جديد هااعتصاببرگزاري و 
، وزير خدمات بخش بوميان كانادا، مبني بر ميزان 21اشاره به اظهارات مارك ميلر و)

ها بر اقتصاد كشور و به شمار آوردن آن، به مثابه يك هرات و اعتصابتأثيرگذاري اين تظا
خطوط ريلي در در آمد و شد  اختالل دليل به كشتي 66در حال حاضر بحران ملي: 

 اند؛هاي بريتيش كلمبيا لنگر انداختهآب

ر دولت داشاره به صدور بيانيه از سوي دفتر جاستين ترودو، مبني بر تداوم تالش  ز)
» يعنش سرواك«ي رفع اختالل به وجود آمده در سيستم ترابري كشور و تشكيل گروه راستا

 جهت گفتگو با مشاوران خود؛

 ميلياردي، گاز طبيعي را از شمال شرقي بريتيش كلمبيا 6,6اين پروژه گفتني است كه  ح)
اين  كند. دربه ساحل اقيانوس آرام (غرب كانادا) منتقل مي -  ترين ايالت كاناداشرقي -

                                                            
1 9 Wet’suwet’en 
2 0 Coastal GasLink pipeline 
2 1 Marc Miller 
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هاي الزم براي صادرات گاز در حال ساخت زيرساخت 22منطقه شركت رويال داچ شل
  ؛23ستا مايع طبيعي از آمريكا

  
ن ، به فراهم آورد1398بهمن ماه  11الملل، در روز جمعه اقدام سازمان عفو بين -2

 اطالعاتي براي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل در خصوص
وي سالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از ن موارد نقض كنوانسيون بينمهمتري

 اي جهاني كانادا در شصت وكانادا، پيش از تهيه گزارش براي هفتمين بررسي دوره
 2020مارس  13تا  9اسفندماه ( 23تا  19ششمين جلسه مقدماتي اين كارگروه، از 

  ميالدي)، از جمله:
  ):2بند ه، پيشاپيش اطالع داده شده و آگاهانه جوامع بومي (الف) جلب رضايت آزادان

رسميت هتاي باشاره به عدم اقدام دولت كانادا به انجام اصالحات قانوني الزم در راس -
ها نآانه شناختن كامل حق مردمان بومي در رابطه با ضرورت جلب رضايت آزادانه و آگاه

  هاي خود؛در قوانين و سياست
در  ومطرح شدن اين اليحه توسط يكي از اعضاء حزب مخالف در پارلمان اشاره به  -

رغم حمايت دولت، به دليل مخالفت گروهي از عين حال خارج شدن آن از دستور، به
  ميالدي؛ 2019سناتورها در ماه ژوئن سال 

ستور اي مشابه و قرار دادن آن در اولويت داشاره به متعهد شدن دولت به طرح اليحه -
  كه تا كنون به وقوع نپيوسته است؛ –پارلمان  كار

و  11ب) اعمال خشونت عليه زنان، دختران و دگرباشان جنسي در جوامع بومي (بند 
12:(  
آوري نامناسب و ناكافي اطالعات در مورد هويت قربانيان جرائم اشاره به گرد -

در زمينه زنان و بار و در عين حال حاكي بودن نتايج تحقيقات ملي انجام شده خشونت

                                                            
2 2 Royal Dutch Shell Plc 

  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك:  23
https://plink.ir/Uhzhe 
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ميالدي، از برخورداري زنان  2019دختران بومي ناپديدشده يا مقتول، در سوم ژوئن سال 
  بار بيشتر در قياس با زنان و دختران غيربومي در كانادا؛اين جوامع از تجارب خشونت

بران و ج اشاره به ناكارآمدي دولت اين كشور در ممانعت به عمل آوردن، بررسي كردن -
  ها وهاي ناشي از اين خشونتآسيب

جل ت عاتأكيد بر ضرورت مبادرت ورزيدن تمامي سطوح دولت كانادا به اتخاذ اقداما -
  در اين زمينه با توجه به شدت و گستره اين بحران حقوق بشري؛

  ):12تران بومي (بند سازي اجباري زنان و دخج) عقيم
حلي بخش بهداشت و درمان شهر اشاره به گزارش انتشار يافته از سوي مقامات م -

زن بومي به  4كم ميالدي، مبني بر ناگزير شدن دست 2017، در ماه ژوئيه سال 24ساسكاتون
  ميالدي؛ 2012تا  2008هاي سازي اجباري، در فاصله سالانجام روند عقيم

د شده و در عين حال وجود شواهاشاره به نامشخص بودن آمار زنان به اجبار عقيم -
  نده در مورد توقف نيافتن اين روند؛كنقانع

يالدي، بر م 2018اشاره به تأكيد كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل در دسامبر سال  -
ز سازي اجباري زنان در كانادا، به مثابه شكلي از شكنجه و درخواست اشمار آوردن عقيمبه

، پايان ق در اين زمينههاي الزم در راستاي انجام تحقيدولت اين كشور جهت برداشتن گام
 زارش بهئه گدادن به اين فرآيند، حصول اطمينان از برخورداري قربانيان از عدالت و ارا

  هاي انجام شده در اين رابطه، در طول مدت يك سال؛اين كميته در مورد پيشرفت
  ):12و  11(بند  25د) آلودگي جيوه، جامعه بومي گرَسي َنروز

رسميت شناختن و  ، در به26فدرال و استاني اونتاريو ي دولتاشاره به تداوم ناكارآمد -
پرداختن به تأثيرات سم جيوه بر جامعه بومي گرسي نروز و رقم زدن بحران جدي سالمتي 

  براي افراد اين جامعه؛

                                                            
2 4 Saskatoon 
2 5 Grassy Narrows First Nation 
2 6 Ontario 
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، در مه و دسامبر 27اشاره به دو مطالعه انجام شده در اين زمينه، توسط دكتر دانا مرگلر -
كه نقشي اساسي در سنن  –هاي اين منطقه مبني بر تأييد آلودگي ماهيميالدي،  2018سال 

و تأثير مخرب آن بر سالمت  –كنند فرهنگي، معيشت و حيات بوميان آن ايفاء مي
  هاي متمادي اين جامعه؛نسل

ي براي رسميت شناختن پيامدهاي اين آلودگاشاره به امتناع متداوم دولت كانادا در به -
عات هاي مناسب در اين رابطه و يا ارائه اطالمي، فراهم آوردن درمانسالمت جوامع بو

   صحيح در باره ماهيت آلودگي به سم جيوه؛
  ):12و  11(بند  28ه) فاجعه معدن ماونت پولي

زم در المات اشاره به ناكارآمدي دولت فدرال و استاني بريتيش كلمبيا، در اتخاذ اقدا -
تايج پذيري در مورد نارت، اجراء عدالت و مسئوليتراستاي حصول اطمينان از جبران خس

اطله بريزش سد  –كاري كانادا دهشتبار بزرگترين فاجعه به وقوع پيوسته در تاريخ معدن
ر دتان معدن مس و طالي ماونت پولي و راه يافتن سيالب ناشي از آن به درون اين اس

  ؛سال از وقوع آن 5با گذشت بيش از  –ميالدي  2014اوت سال 
ق حقو واشاره به ورود كميته رفع تبعيض نژادي سازمان ملل و كارگروه كسب و كار  -

ا در انادكبشر اين سازمان به اين حادثه، با توجه به عدم انجام اقدامي از سوي دولت 
رائه اي و راستاي مورد مطالعه قرار دادن آثار اين فاجعه بر سالمت مردمان جوامع بوم

  گزارش در اين زمينه؛
ميالدي، جهت آزاد كردن مواد زائد  2017اشاره به اقدام دولت به صدور مجوز در سال  -

هاي رغم مخالفت، بدون جلب رضايت جوامع بومي و به29اين معدن به درياچه كوئيزنل
هاي جدي در مورد پيامدهاي ساكنان غيربومي اين منطقه و همچنين بدون توجه به دغدغه

  نان و محيط زيست منطقه؛اين اقدام براي سالمت ساك
كاري از گفتني است كه در حال حاضر به دليل پايين آمدن بهاي مس عمليات معدن -

رغم تمامي متوقف شده و دولت كانادا به –امپريال متال  –سوي شركت مربوطه 
                                                            

2 7 Dr. Donna Mergler 
2 8 Mount Polley Mine 
2 9 Quesnel Lake 
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هاي انجام شده در اين زمينه، به جاي اعالم جرم در خصوص اين عمليات، تنها آن توصيه
كه پس از آن اين حكم شامل قانون مرور زمان  -سال را متوقف كرده است  5را به مدت 

  ؛30شودمي
  ):12و  11(بند  31و) سد سايت سي

اشاره به صدور مجوز از سوي دولت فدرال و استاني بريتيش كلمبيا، در نوامبر سال  -
در بخش غربي  - 32آبي بر روي رودخانه پيسميالدي، جهت ساخت سد بزرگ برق 2014

  ؛33هر فورت سينت جانش
واقب عفتن اشاره به پيامدهاي اين ساخت و ساز براي جوامع بومي، از جمله ناديده گر -

جوامع  اين اين پروژه براي سالمتي جوامع بومي، از بين رفتن كارايي دره رود پيس براي
 نانر ساكهاي شكار و كشاورزي و هجوم كارگران موقت به اين منطقه و تأثير آن بدر زمينه
دمات نشين اين مناطق، از جمله زنان گريزان از خشونت ناشي از منابع ناكافي خحاشيه

  اجتماعي، عدم دسترسي كافي به مسكن و عدم حضور نيروهاي پليس؛
، جهت 2019اشاره به درخواست كميته رفع تبعيض نژادي سازمان ملل در دسامبر سال  -

ن ي ايانه و آگاهانه ساكنان جوامع بومتوقف ساخت اين سد تا زمان جلب رضايت آزاد
  مناطق؛

 34ز) ناكارآمدي در حل و فصل دعاوي سرزميني جامعه بومي گوتلنين كودتينه دين
  ):12و  11(بندهاي 

هاي اجدادي به عنوان، نقطه عطف دعاوي ارضي اشاره به حق حاكميت بر سرزمين -
  هاي فدرال و استاني؛دولته گوتلنين كودتينه دين در قبال ساله جامع 20ناشده حل

                                                            
3 0 statute of limitations 
3 1 Site C dam 
3 2 Peace River 
3 3 Fort St. John 
3 4 Ghotelnene K’odtineh Dene 
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شان، به عنوان منشاء هويت هاي اجداديبرشمردن روابط اين مردمان با سرزمين -
هاي حقوقي و دهنده بنيان شناخت، حاكميت و نظامفرهنگي، روحي و اجتماعي و تشكيل

  ها؛اي از حقوق آنادراك مجموعه
ر دل و فصل اين دعاوي، تأكيد بر ضرورت برآورده ساختن اين حقوق، از طريق ح -

گياهان  ها در برداشتراستاي بهبود شرايط زندگي اين دسته از مردمان بومي، توانايي آن
شان از منابع آبي و خاكي، به عنوان برداريهاي سنتي، بهرهها به غذادارويي، دسترسي آن

ء مراسم و شان و اجراها جهت آموزش به فرزندانسرمايه اقتصادي و مادي و توانايي آن
  ديگر آداب و رسوم فرهنگي؛

  ):12و  11ح) كودكان جوامع بومي (بند 
ميالدي، مبني بر ضرورت احترام گذاردن  2019اشاره به قانون جديد مصوب ژوئن سال  -

ها و نقش آن در ايجاد اصالحات در هاي آنبه جوامع بومي، فرزندان، جوانان و خانواده
هاي بومي و در عين حال، تداوم اقدام دولت و خانواده زمينه ارائه خدمات به كودكان
، مبتني بر اجتناب ورزيدن از موارد 35نمايي از اصل جردنفدرال به دفاع از تفسير نخ

هاي درماني و ديگر خدمات، با توجه به احتمالي محروميت كودكان اين جوامع از مراقبت
  هاي فدرال، استاني و سرزميني؛تعدم اطمينان از يا مناقشه بر سر حوزه اختيارات دول

قوق ان حاشاره به اقدام دولت فدرال به ارائه درخواست تجديدنظر در مورد حكم ديو -
توجهي بي ، مبني بر اعمال تبعيض عامدانه و ناشي از2019بشر كانادا در سپتامبر سال 

رت دولت، در ارائه خدمات به كودكان بومي تحت نظارت نظام خدمات حمايتي و ضرو
ز سال اهزار دالري از سوي دولت به كودكان تحت حمايت اين نظام،  40پرداخت جريمه 

  ميالدي تا كنون؛ 2006
  ):12و  11ط) اعمال خشونت عليه زنان (بند 

                                                            
3 5 Jordan’s Principle 
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سال  لل درماشاره به ابراز نگراني كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان  -
ولت ال خشونت عليه زنان و درخواست از دميالدي، در خصوص تداوم يافتن اعم 2016

  ين معضل؛انگرانه در پرداختن به جهت اتخاذ شيوه كل
دام نامه اقد براشاره به موظف شدن وزير زنان و برابري جنسيتي كانادا به ارائه و پيشبر -

  هاي جنسيتي؛ملي خشونت
  ):12راي پناهجويان و مهاجران (بند هاي بهداشتي بي) مراقبت

ر سال لل دبه ابراز نگراني كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان م اشاره -
هاي بهداشتي و ميالدي، در خصوص محروميت مهاجران غيرقانوني از مراقبت 2016

ردن م آودرماني و درخواست از مسئوالن برنامه موقت بهداشت و درمان فدرال جهت فراه
ي ئل شدن تبعيض بر اساس وضعيت مهاجرتخدمات پزشكي براي تمامي افراد بدون قا

  پيوسته است؛نها: امري كه همچنان به وقوع آن
  ):12ك) حقوق افراد بيناجنسي (بند 

و  راحياشاره به تداوم قرار گرفتن كودكان بيناجنسي در كانادا در معرض اعمال ج -
  وري، تهاجمي و غيرقابل بازگشت؛هاي هورموني غيرضردرمان

ان دين و پزشكقانون كيفري كانادا، مبني بر مجاز بودن اقدام وال 268)3(اشاره به بخش  -
ضايت رهاي زيبايي بر روي نوزادان بيناجنسي بدون نياز به كسب در زمينه انجام جراحي

اندام » بهبود بخشيدن«سازي اعمال جراحي بر اساس فرضيه ها، به عبارت ديگر عادياز آن
  نوزاد به لحاظ پزشكي؛

  ي كانادا براي كسب و كار مسئوالنه (بند دوم):ل) دادرس
 2016درخواست كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل، در سال  -

ص در تفح ميالدي، از دولت كانادا جهت معرفي ساز و كارهاي كارآمد به منظور تحقيق و
دايي در هاي كاناهاي خارج از كشور شركتمورد شكايات مطرح شده عليه فعاليت
  خصوص موارد ادعايي نقض حقوق بشر؛
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عرفي نهاد دارسي ميالدي، به ايجاد و م 2018اشاره به اقدام دولت كانادا، در ژانويه سال  -
  كسب و كار مسئوالنه، جهت انجام تحقيقات مورد نظر در اين زمينه؛

ه به اين اين در حالي است كه تا كنون تنها حق بررسي شكايات مطرح شده در اين زمين -
  . 36نهاد تفويض شده  و نه حق تحقيق و تفحص

  
  انگليس*
ر د، 1398بهمن ماه  28بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -1

وه قآن بر  أثيرتخصوص ابراز نگراني در زمينه تغييرات ساختاري در كابينه دولت بريتانيا و 
   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. قضائيه و قانون حقوق بشر در اين كشور

، دادستان كل جديد دولت بريتانيا، در خصوص 37اظهارات اخير سوئال بريورمن الف)
ها در زمينه مورد پرسش قرار دادن عملكرد دولت و ضرورت مهار اختيارات دادگاه

  همچنين اقدام وي به انتقاد از حقوق بشر؛
ون خست وزير بريتانيا، جهت تضعيف قاناشاره به قصد آشكار بوريس جانسون، ن ب)

 –آيد ر ميكه مايه امنيت شهروندان و مانعي در برابر تخلفات دولت به شما –حقوق بشر 
نگام هاي بريتانيا جهت مداخله در امور دولت، به هو دشوارتر ساختن اقدامات دادگاه

 تالش آن در راستاي پايمال كردن حقوق مردم؛

دي، به تعيين ميال 2019كار نوپاي بريتانيا، در دسامبر سال محافظه اشاره به اقدام دولت ج)
ق هاي خود، مبتني بر ايجاد كميسيوني جديد جهت مورد نظارت قرار دادن حقواولويت

 حصول –الميه انتخاباتي اين حزب به ادعاي اع -ها، در راستاي بشر، قوه قضائيه و دادگاه
  لت؛افراد، امنيت ملي و حاكميت كارآمد دواطمينان از ايجاد موازنه ميان حقوق 

ه بوجه تاشاره به قصد دولت به محدود كردن حوزه اختيارات ديوان عالي كشور، با  د)
  ارلمان؛پليق حكم ماه سپتامبر سال گذشته آن، مبني بر غيرقانوني بودن تصميم دولت به تع

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك: قدام سازمان عفو بين  36

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2017442020ENGLISH.pdf 
3 7 Suella Braverman 
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ي ن حقوق بشر و حتكار در تالش براي جايگزين قانواشاره به سوابق حزب محافظه ه)
  رگان حقوق بشري كشورهاي اروپايي؛ا - فراهم آوردن امكان ترك شوراي اروپا 

تأكيد بر ضرورت تالش دولت بريتانيا به قرار ندادن خود در جايگاه باالتر از قانون و  و)
در عوض كوشش در راستاي حمايت از حقوق مردم، حصول اطمينان از رقم زدن 

  ؛38هاي خودها و برنامهاوره نزديك با جامعه مدني در مورد طرححزبي و مشفرآيندي بين
 

، در 1398بهمن ماه  25انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز جمعه  -2
شور خصوص پنهان شدن بسياري از شهروندان جامائيكايي اخراج شده از سوي وزارت ك

   ش به شرح زير است:نكات مهم گزار. بريتانيا، از ترس از دست دادن جان خود
 ترد شده بهشهروند جامائيكايي اخراج شده از بريتانيا و مس 17تن از  7مخفي شدن  الف)

وجه تبا  –هاي تبهكار كشور خود، به دليل هراس از مورد هدف قرار گرفتن از سوي گروه
ديد د تهها مورشان پيشاپيش از سوي اين گروهبه اينكه برخي از اين افراد يا اعضاء خانواده

  قرار گرفته بودند؛
طره آميز و پرمخااشاره به اظهارات مقامات وزارت كشور بريتانيا مبني بر خشونت ب)

هاي الول سبودن عملكرد اين افراد در جامعه، با توجه به ارتكاب به تنها يك جرم در ط
  متمادي زندگي در اين كشور؛

شهروند  50سترد داشتن نزديك به اشاره به شايعاتي در مورد قصد وزارت كشور به م ج)
همراه  نيا بهكه به دليل حكم دادگاه در لحظه آخر از اخراج از بريتا –جامائيكايي ديگر 

  گروه اول از اين شهروندان رهايي يافتند؛
ها فتن اقامت آنگفتني است كه وكالي اين افراد در تالشند تا با اثبات ضرورت تداوم يا د)

  ؛39شان از اين كشور ممانعت به عمل آورنددر بريتانيا از اخراج
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 38
 https://www.hrw.org/news/2020/02/17/uk‐government‐has‐our‐human‐rights‐its‐sights 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 39
 https://www.theguardian.com/uk‐news/2020/feb/14/jamaicans‐deported‐by‐home‐office‐
go‐into‐hiding‐fearing‐for‐lives 
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ر د، 1398بهمن ماه  22شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز سه -3

ن دادن ت پايابه پارلمان، جه» ترور«خصوص اقدام دولت بريتانيا به ارائه اليحه اضطراري 
. شانان تروريستي پيش از به پايان رسيدن دوران محكوميتبه آزادي خودكار محكوم

     نكات مهم گزارش به شرح زير است: 
فو ضرورت مورد ارزيابي قرار گرفتن وضعيت محكومان تروريستي توسط گروه ع الف)

  مشروط، پيش آزادي از زندان؛
 27اه (فند ماس 8شنبه اشاره به قصد دولت بريتانيا به تصويب اين اليحه در روز پنج ب)

يگر تي دفوريه سال جاري ميالدي) همزمان با روز پيش از آزاد شدن يك زنداني تروريس
 از حبس؛

اشاره به مصمم شدن دولت بريتانيا به تعجيل در تصويب اين اليحه، پس از اقدام  ج)
ساله، در اوائل ماه جاري ميالدي (فوريه) به كشتن دو تن از  20، زنداني 40سودش امان

وي دان بريتانيايي در خيابان و سپس از پاي درآمدن وي به ضرب گلوله پليس: شهرون
پيشتر به انجام اقدامات تروريستي محكوم و پيش از آنكه مدت حبسش را به اتمام برساند، 

  ؛از زندان آزاد شده بود
با  ين كشوراجهه اشاره به اظهارات پريتي پاتل، وزير كشور بريتانيا، مبني بر تداوم موا د)

هاي اخير، ضمن تأكيد بر ضرورت حصول خطر تروريسم با توجه به رخدادهاي ماه
هاي هاي خطرناك از زندان جهت اشاعه ايدئولوژياطمينان از عدم رهايي تروريست

ش اين ه تالانزجارآميز خود و مورد آزار و اذيت قرار دادن مردم كشور، همچنين اشاره ب
سوي  هاي كامل ازان تروريستي پيش از انجام ارزيابياليحه به تضمين عدم آزادي محكوم

 نهاد عفو مشروط؛

در  مباحثاتيمناظره و ايجاد  باعثماهيت عطف به ماسبق اين اليحه گفتني است كه  ه)
شود تا مي موجباين اليحه  بر اين باورندها چرا كه آن ،ميان حاميان حقوق بشري شده

                                                            
4 0 Sudesh Amman 
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زمان بيشتري را نسبت به مدت زمان صدور ، وندمحكومان تروريستي كه قرار است آزاد ش
  ؛41حكم در زندان بمانند

  

، در 1398بهمن ماه  22شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز سه -4
محور ازخصوص الگوبرداري بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا از نظام مهاجرتي امتي

    اند از:اي اصلي گزارش عبارتمحوره. ين حوزهارغم مخالفت كارشناسان بهاستراليا، 
ودن بطحي اظهارات الن منينگ، رئيس كميته مشاور مهاجرت، مبني بر ناكارآمد و س الف)

هاي پيشرفته و ها و تخصصنظام مهاجرتي امتيازمحور براي مهاجران برخوردار از مهارت
دريافت ها براي واستدر اين سيستم درخپيچيده بودن آن براي بسياري از مهاجران: 

، از جمله شوندمي بررسي و امتيازاتاي از خصوصيات براساس مجموعه شغلي رواديد
 ويدشده شركت حامي تأي از منصبيمهارت زبان انگليسي، پيشنهاد كار نيازمند مهارت، 

  ؛شدهپيشنهاد حقوق بيش از پايه تعيين
توصيه  ذيرشكشور بريتانيا، به پ اشاره به اقدام بوريس جانسون و پريتي پاتل، وزير ب)

در عين  وپوند  600هزار و  25اين كميته در زمينه كاهش پايه حقوق مهاجران ماهر به 
  كارانه خود در زمينه نظام مهاجرتي امتياز محورها بر نگرش محافظهحال پافشاري آن

جبران  مكاناشاره به قابليت جايگزيني امتيازها در اين طرح، مبني بر فراهم بودن ا ج)
  كمبود امتياز در يك زمينه با كسب امتياز بيشتر در زمينه ديگر؛

جه به ، با توانيااشاره به تأثير اين برنامه بر تعداد مهاجران غيرماهر اروپايي در بريت د)
 شور، بهين كاخروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و در عوض افزايش تعداد مهاجران ماهر به 

  يراروپايي؛ويژه از كشورهاي غ
ميالدي،  2021اشاره به تصميم دولت به اعمال اصالحات بيشتر در اين سيستم در سال  ه)

مبني بر كسب امتياز مثبت و منفي بر اساس سن، تمايل به كار در خارج از لندن و سابقه 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  41

https://www.aa.com.tr/en/europe/uk‐introduces‐emergency‐terror‐law‐to‐
parliament/1731221 
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هاي هاي نيازمند مهارتتحصيل در بريتانيا، همچنين جبران كمبود نيروي كار در بخش
  مدت؛هاي خدماتي و مراقبتي و يا ساخت و ساز، با صدور رواديد كوتاهند بخشكمتر، مان

اشاره به تالش دولت بوريس جانسون جهت نشان دادن گشاده بودن بازار كار بريتانيا  و)
به روي افراد ماهر و با استعداد از سراسر جهان در راستاي كمك به رشد و شكوفايي 

  ؛42اقتصادي كشور
 

، در 1398بهمن ماه  20ش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز يكشنبه انتشار گزار -5
درصد از شهروندان بزرگسال بريتانيا در  20استفاده قرار گرفتن خصوص مورد سوء

   :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از .كودكي
، استفاده جنسيانتشار گزارش از سوي مركز آمار ملي بريتانيا، در خصوص سوء الف)

 انياستفاده و آزار و اذيت فيزيكي و روسوءعاطفي از كودكان، مبني بر مورد  جسمي و
 سال؛ 74تا  18نفر شهروند داراي سن  5قرار گرفتن يك نفر از هر 

تا  18ين ميليون نفر در سن 8,5ن استفاده قرار گرفتمورد آزار و اذيت و سوءاشاره به  ب)
ون ميلي 3استفاده جنسي قرار گرفتن وءسالگي، در انگليس و ولز، شامل در معرض س 74

 ؛سالگي 16نفر پيش از رسيدن به سن 
ياس دكي در قاستفاده قرار گرفته در دوران كواشاره به باالتر بودن آمار زنان مورد سوء ج)

  با مردان؛
 استفاده عليه كودكان در سال گذشته در مراكز پليسهزار مورد سوء 227اشاره به ثبت  د)

 19يل ، از جمله تشككودك نيز در طرح حمايت از كودكان 260هزار و  52و وارد شدن 
  استفاده جنسي؛از شكايات به سوء درصد 45آزاري و مربوط بودن هزار پرونده براي كودك

كودك  570هزار و  49اقدام مقامات انگليس و ولز در سال گذشته به پيگيري پرونده  ه)
توجهي و يا در استفاده، بيولز، به دليل سوء كودك در 810هزار و  4در انگلستان و 

  ؛43معرض خطر قرار گرفتن
                                                            

  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  42
https://plink.ir/wpr0K 
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، در 1398بهمن ماه  18انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز جمعه  -6
از  بانيخصوص محكوميت بريتانيا از سوي يكي از گزارشگران سازمان ملل، به دليل ميز

    باشد: مي زارش به شرح زيرمحورهاي مهم گ. افزار اسرائيليشركت جاسوس
ت ميم دولز تصانتقاد ديويد كاي، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آزادي بيان، ا الف)

وجه به تهاي تجسسي، با انگليس براي ميزباني از يك شركت اسرائيلي ارائه دهنده فناوري
هاي گيري پيامرههاي سركوبگر جهت مورد استفاده قرار گرفتن اين فناوري از سوي رژيم

 ؛نگاران و فعاالن حقوق بشريخصوصي روزنامه
 رپاييب، مبني بر درخواست جهت بازرس مستقل سازمان ملل متحداشاره به اظهارات  ب)

هاي يك جنبش جهاني عليه فروش اين نوع فناوري و همچنين ضرورت اقدام دولت
ي اي جهانيارهد موازين و معدموكراتيك به اعتراض به كاربرد آن، ضمن تأكيد بر لزوم ايجا

  بشر؛ ها با قوانين و حقوقجهت تطابق دادن اين فناوري
ماه  »امنيتي و پليسي«دولت انگليس قصد دارد در نمايشگاه تجاري گفتني است كه  ج)

كه يك شركت جنجالي باشد،  44و گروپااسانشركت ميزبان  ،در همپشايرميالدي، آتي 
است. اين تصميم با انتقاد وكال، كارشناسان فني، تجسسي  هايفناورياسرائيلي در زمينه 

اين نمايشگاه در ه است. هاي حقوق بشري و يك عضو حزب كارگر مواجه شدگروه
نظير عربستان و مصر برگزار ، هاي سركوبگرهاي اخير با حضور كشورهايي با رژيمسال

 ؛شده است
ها مبني بر استفاده از فناوري آن او گروپ گزارشاسشركت اناين در حالي است كه،  د)

براي هدف گرفتن فعاالن حقوق بشري و خبرنگاران در سراسر جهان را تكذيب كرده 
ها افزار آن براي هدف گرفتن تروريستاز نرمه ، قرار بودمقامات اين شركتاست. به گفته 

  ؛45شودمواد مخدر استفاده و و مجرمان نظير قاچاقچيان انسان 

                                                                                                                                                            
https://plink.ir/9B4GL 
4 4 NSO Group 

  روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: گزارش  45
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، در 1398بهمن ماه  17شنبه رش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنجانتشار گزا -7
نكات مهم اين گزارش به  .شانهايخصوص حق كودكان پناهجو براي زندگي با خانواده

  شرح زير است:
معي در بهمن ماه، به برگزاري تج 16الملل، در روز چهارشنبه اقدام سازمان عفو بين الف)
وانين قر در ، به منظور درخواست جهت ايجاد تغييوزارت كشور بريتانيامقابل ساختمان  لندن

دهند كودكان پناهجو بتوانند در چهارچوب اصل زه نميقوانيني كه اجا - مهاجرتي اين كشور 
  ؛ندشان در بريتانيا ملحق شوهايبه خانواده» پيوستن به ديگر اعضاي خانواده«

يا، در پايان هزار نفر از شهروندان بريتان 75ه اشاره به امضاء طوماري توسط نزديك ب ب)
ورهاي ود كشبريتانيا يكي از معداين تجمع در راستاي تغيير اين قوانين: گفتني است كه 

 ؛كنداروپايي است كه قوانين مهاجرتي آن كمكي به كودكان پناهجو نمي
له از جم ،دهاي مردم نهاسازماناشاره به نتايج تحقيقات جديد انجام شده از سوي  ج)

ت ني بر تأثيرا، مبسسات خيريه حامي كودكانؤالملل و مشوراي پناهندگان، عفو بين
مله ، از جبر كودكان پناهجو» خانواده ءپيوستن به ديگر اعضا«عدم حمايت از اصل  مخرب

 المتبروز اضطراب مداوم و هراس از عدم امنيت در كودكان و پيامدهاي جدي براي س
 ها؛نروان آ

بودن  تضادشاره به اظهارات موريس ورن، مدير اجرايي شوراي پناهندگان، مبني بر ما د)
المللي، شان با قوانين و منشورهاي بينهايممانعت از پيوستن كودكان پناهنده به خانواده

كودكاِن  -همچنين منجر شدن آن به نابودي هميشگي زندگي بسياري از اين كودكان 
  ت؛هاي پديده مهاجردليل دشواري پيشاپيش در رنج و عذاب به

هاي مردم نهاد حامي حقوق پناهجويان اميدوارند با تحت سازماناين در حالي است كه  ه)
 ؛46كار بوريس جانسون بتوانند اين قوانين را تغييردهندفشار قراردادن دولت محافظه

                                                                                                                                                            
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/un‐rapporteur‐condemns‐uk‐hosting‐of‐
israeli‐spyware‐firm 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  46
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  فرانسه*
، در 1398بهمن ماه  26ه المللي فرانسه، در روز شنبانتشار گزارش از سوي راديو بين -1

نكات مهم اين گزارش به . آميز از سوي پليس فرانسههاي خشونتخصوص اتخاذ روش
  شرح زير است:

از  شونتخاشاره به مورد تحقيق قرار گرفتن مستقل استفاده بيش از حد از زور و  الف)
ترضان مع زسوي اقليتي از مأموران پليس فرانسه، به ويژه پس از آسيب ديدن جدي برخي ا

  ميالدي؛ 2018ل زردها، از نوامبر سادر تظاهرات جليقه
نفر از شهروندان فرانسوي در جريان اعتراضات  550اشاره به مجروح شدن  ب)

 تن از آنان، از جمله از دست دادن چشم يا دست، 30زردها و نقص عضو حدود جليقه
كننده دو اب(پرت LBD 40هاي هامانهاي فلش بال و سعمدتاً بر اثر استفاده پليس از تفنگ

  ها؛ت كنترل شورشهاي پالستيكي)، جهلول و تك لول گلوله
ها، گيرياشاره به مورد اصابت قرار گرفتن و مجروح شدن شهروندان عادي در اين در ج)

 كنندگان؛عالوه بر تظاهرات

ن نوع اي زاشاره به تالش فعاالن حقوق بشري جهت ممنوع اعالم كردن استفاده پليس ا د)
  ها؛سالح

 هزار نيروي پليس و با خصومت 150هاي پيش روي اشاره به در عين حال، دشواري ه)
  زردها؛ ماه تالش براي كنترل تظاهرات پي در پي جليقه 14ها پس از مواجه شدن آن

وزير فرانسه، جمهور و ادوارد فيليپ، نخستاشاره به اظهارات امانوئل مكرون، رئيس و)
عتبار اتادن غيرقابل پذيرش بودن استفاده پليس از زور و خشونت و به مخاطره افمبني بر 

  ها؛اين نيروها به دليل رفتارهاي غيرقابل قبول اقليتي از آن
اشاره به اظهارات كريستوف كاستانر، وزير كشور فرانسه، در چند هفته گذشته مبني بر،  ز)

موردي  –آور هاي گاز اشكنارنجكدرنگ استفاده نيروهاي پليس از ضرورت توقف بي
كه دادگاه حقوق بشر اروپا چندين بار در خصوص آن درخواست داده بود، با توجه به 
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اينكه فرانسه تنها كشور عضو اتحاديه اروپا است كه از مهمات منفجره عليه معترضان 
  كند؛استفاده مي

ساخت اين سالح و به مورد بودن اين دستور، با توجه به متوقف شدن اشاره به بي ح)
  ؛47اتمام رسيدن ذخاير آن در عمل، در آينده نزديك

، در 1398بهمن ماه  22شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -2
هاي رغم وعدهآموزان داراي معلوليت در فرانسه، بهخصوص موانع پيش روي دانش

   :گزارش به شرح زير است نكات مهم اين. امانوئل مكرون در اين زمينه
روز  ، درپنجمين كنفرانس ملي افراد معلولجمهوري فرانسه در هاي رئيسوعده الف)
  ، شامل:»زيستن مانند همه و در كنار همه«با شعار  شنبهسه
امبر سپت فراهم آمدن امكان الزم براي تمامي كودكان جهت ثبت نام شدن در مدارس از -

  ن با آغاز سال تحصيلي جديد؛ميالدي و همزما 2020سال 
الدي، به مي 2021ويژه براي افراد معلول از اول ژانويه  يشماره تلفندر نظر گرفتن  -

 شان در مسير يافتن مدارس مناسب و مسكن و ياهايمنظور همراهي با اين افراد و خانواده
  حل معضالت ديگر؛

 برايكه  –راي والدين اين افراد افراد معلول، به ويژه ب هاي مالي بيشتر بهارائه كمك -
  ؛شان نيازمند كمك گرفتن از فرد ديگري هستندرسيدگي به فرزندان

اي فقدان فضاشاره به محروميت صدها كودك معلول از رفتن به مدرسه، به دليل  ب)
ها به شدن آن و ناگزير شده در مدارس سازيهاي مناسبمناسب يا عدم وجود ساختار

 ماندن در خانه؛

كه در انتظار شرايط مناسب يا داشتن  يموزانآدولت فرانسه مي گويد كه تعداد دانش )ج
به نصف  ميالدي 2018نسبت به  2019يار آموزشي در مدارس هستند در سال كمك

انتظار براي  فهرستصدها كودك معلول يا در  مچنانبا اين حال ه ،كاهش يافته است

                                                            
  المللي فرانسه. قابل بازيابي در لينك: راديو بينگزارش  47

http://www.rfi.fr/en/france/20200214‐france‐police‐methods‐firing‐line‐violence‐yellow‐
vests 
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مدارس  كه كننداي زندگي ميدر منطقه يا اساساً  ،ورود به مدارس مناسب هستند
  ؛48مانندها به ناچار در خانه ميسازي شده وجود ندارد و آنمناسب

  
، در 1398ه بهمن ما 21انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -3

وارد م. خانواده يك عضو داعش عليه فرانسه به دادگاه حقوق بشر اروپاخصوص شكايت 
  :      به شرح زير استگزارش  مهم

 ياعضا سابقه دادگاه حقوق بشر اروپا به موافقت با بررسي شكايت يكي ازاقدام بي الف)
  ي؛واده گروه داعش عليه دولت فرانسه، به دليل ممانعت به عمل آمدن از بازگشت خانو

سوريه در  ميالدي و عازم 1991اشاره به اقدام والدين يك دختر فرانسوي متولد سال  ب)
ميت ر محكو، به تنظيم دادخواستي در اوائل ماه مه سال گذشته ميالدي، مبني ب2014سال 

شان: گفتني است هايدولت فرانسه جهت ممانعت به عمل آوردن از بازگشت دختر و نوه
كه هم  دنيا آورداين زن در در سوريه با ازدواج با يكي از اعضاي داعش، دو فرزند بهكه 

  ؛و چهار ساله هستنداكنون پنج 
ل در كردستان اردوگاه الهوساله، همراه با فرزندانش در  29اشاره به اقامت كنوني زن  ج)

 اب، مصادف 2019در عمليات ديرالزور در فوريه ، همچنين مجروح شدن وي در سوريه
هاي پزشكي و ، ضمن اشاره به نامناسب بودن وضعيت مراقبتسقوط آخرين قلمرو داعش

 ر اين اردوگاه؛درماني د

اه، به انتشار بهمن م 21اشاره به اقدام نخست دادگاه حقوق بشر اروپا، در روز دوشنبه  د)
 –ها خطاب به طرفين دعوا اي مبتني بر شرح اين موارد و همچنين فهرستي از پرسشبيانيه

 رصت دارند؛فها چندين هفته كه دو طرف براي پاسخگويي به آن

گزاري فرانسه در اين رابطه، مبني بر عدم تعجيل دادگاه حقوق اشاره به گزارش خبر ه)
 گيري در مورد محكوميت يا برائت فرانسه؛بشر اروپا براي تصميم

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 48

 https://farsi.euronews.com/2020/02/11/french‐children‐with‐disabilities‐are‐less‐likely‐to‐
start‐school 
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ردود شمردن ميالدي، به م 2019اشاره به اقدام شوراي حكومتي فرانسه، در آوريل سال  و)
ر دمل انجام تعا درخواست بازگشت چندين تبعه فرانسه از سوريه، با تأكيد بر ضرورت

  هاي خارجي يا مداخله در خارج از قلمرو خود واين زمينه با مقام
اي با نوشتن نامهميالدي،  2017خانواده فرانسوي در سال  20بيش از گفتني است كه،  ز)

كه جذب را شان هايخانواده ءبه امانوئل ماكرون، از وي خواسته بودند اجازه دهد تا اعضا
محاكمه  اين كشورهاي ند تا در دادگاهابه فرانسه بازگرد ،ا اكنون پشيمانندام ،اندداعش شده

  ؛49شوند
  

، در 1398اه مبهمن  20انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه  -4
هاي بزرگ اين هاي فرانسه براي استخدام در شركتخصوص با تبعيض مواجه بودن اقليت

   :مذكور به شرح زير است تاموارد مهم گزارش. كشور
رد تبعيض بهمن ماه، مبني بر مو 17شنبه انتشار نتايج يك پژوهش دولتي، در روز پنج الف)

فريقا، هاي داراي پژواكي از فرهنگ كشورهاي شمال آقرار گرفتن افراد برخوردار از نام
  هاي بزرگ؛جهت استخدام در شركت

، رنو، 52، آركما51، آلتران50رفرانس، آكوراي«هاي بزرگي، چون اشاره به نام شركت ب)
شش شركت از هفت در اين مطالعه: اين در حالي است كه،  »54و سوپرا استيريا 53ركسل

اند كه و گفته شركتي كه نامشان در اين گزارش دولتي ذكر شده است، اين نتايج را رد كرده
  ؛شناسي اين مطالعه درست نبوده استروش

اي از فرهنگ رصدي افراد برخوردار از اسامي داراي نشانهد 9,3اشاره به موفقيت  ج)
هاي درصدي آن، براي افراد برخوردار از نام 12,5كشورهاي حوزه مغرب در قياس با نرخ 
ها: گفتني است كه بر اساس اين مطالعه افرادي كه اروپايي، جهت استخدام در اين شركت

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 49

 https://farsi.euronews.com/2020/02/10/families‐of‐isis‐echr‐to‐consider‐petition‐against‐
france‐for‐the‐first‐time 
5 0 Accor 
5 1 Altran Engineering company 
5 2 Arkema 
5 3 Rexel 
5 4 Sopra Steria 
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اروپايي، پاسخ  هايد برخوردار از نامافرادرصد كمتر از  25نامشان پژواكي مغربي دارد 
  ؛گيرندمثبت براي استخدام مي

گ و ارسال شركت بزر 40اشاره به اقدام دولت فرانسه به انجام اين مطالعه در مورد  د)
هاي متفاوت عربي و فرد جوياي كار واقعي يا ساختگي، با نام 10349هاي درخواست

  ها؛اروپايي، به اين شركت
ها شناسي اين مطالعه با توجه به ادعاي آنها به روشتراض برخي از شركتاشاره به اع ه)

هاي مديريتي در اين ها به كاركنان فاقد سمتنامهمبني بر ارسال برخي از درخواست
ها يا استخدام ها از مسئوليت الزم براي بررسي درخواستها و عدم برخورداري آنشركت

 ها براي مشاغل پيشاپيش پر شده؛نامهافراد و يا ارسال برخي از درخواست

يي اين نها اشاره به ابراز تأسف دولت در مورد احتمال تحت تأثير قرار گرفتن نتيجه و)
الح مطالعه از سوي روش انجام آن و تضمين اجرايي شدن فاز دوم مطالعه پس از اص

 مشكل ياد شده؛

بر،  ه، در اين رابطه مبنينسبان تبعيض در فرااشاره به اظهارات رئيس مركز ديده ز)
هاي بدون مشخصات در استخدام افراد نامهها از درخواستبرشمردن روش استفاده شركت

سن،  داوري در زمينه نام،مورد نياز، جهت ممانعت به عمل آمدن از بروز هر گونه پيش
 برايله ز جمجنسيت و آدرس اين افراد، مانند كشورهاي آلمان، سوئد، هلند و بريتانيا، ا

يشتر آميز باستخدام در شبكه خبري بي.بي.سي، ضمن اشاره به احتمال وجود موارد تبعيض
 هاي كوچك و متوسط؛تر در شركتديو ج

بدون  هاي شغلينامهدرخواستاليحه قانوني كه دولت فرانسه براي گفتني است كه  ح)
  ؛55فرانسوي رد شدقانونگذاران  ميالدي از سوي 2015در سال  ،مشخصات ارائه كرده بود
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، در 1398بهمن ماه  18شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -5
اين  موارد مهم. به ارسال تسليحات فرانسوي به عربستان مدني اعتراض فعاالنخصوص 

     اند از:گزارش عبارت
در  راهپيمايي، به دست زدن به تن از كنشگران ضد جنگ فرانسوي هااقدام ده الف) 

  ؛56اعتراض به ورود كشتي عربستان براي حمل سالح در بندر شربورگ
بهمن ماه، به خوابيدن روي اسكله بندر  17شنبه اقدام اين كنشگران، در عصر روز پنج ب)

هاي اين بندر، براي مدت زماني كوتاه، پيش از پهلو شربورگ و ايجاد اخالل در فعاليت
  عربستان در اين اسكله واقع در شمال فرانسه؛ 57گرفتن كشتي بحري ينبوع

از  اشاره به قصد كشتي بحري ينبوع جهت بارگيري و حمل تسليحات خريداري شده ج)
ها در الحسكارگيري اين فرانسه و اقدام معترضان به مخالفت با اين روند به دليل امكان به

 جنگ يمن و كشتن غيرنظاميان؛

عفو هاي حقوق بشري، از جمله از اعضاء سازمان تن 100اشاره به حضور حدود  د)
هايي، نوشتهها به در دست گرفتن پالكاردهايي با در اين تجمع و اقدام آن الملل،بين

  ؛ »ساخت فرانسه«و » جنايات جنگي در يمن«همچون 
، در روز بان حقوق بشرديدهالمللي، از جمله نهاد بينسازمان مردم 17اشاره به اقدام  ه)

، نخست وزير فرانسه، مبني بر 58بهمن ماه، به ارسال نامه به ادوارد فيليپ 16چهارشنبه 
و درخواست از دولت شربورگ بندر به  يورود كشتي عربستانابراز نگراني در خصوص 

فرانسه براي روشنگري در زمينه نوع كاالهاي آماده بارگيري در اين كشتي، با توجه به 
  دفاع عربستان در زمينه حمل سالح؛ قرارداد انحصاري بحري ينبوع با وزارت

 اشاره به درخواست از مقامات رسمي فرانسه جهت ارائه تضمين در خصوص عدم و)
ر صورتي كه كشتي د -ها در جنگ يمن عليه شهروندان غيرنظامي استفاده از اين سالح
  ؛به شربورگ آمده باشد تسليحات سعودي براي بارگيري

                                                            
5 6 Cherbourg  
5 7 Bahri Yanbu 
5 8 Edouard Philippe 
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در مورد ماهيت كاالهايي كه قرار است هنوز فرانسه  هاي دولتمقامگفتني است كه  ز)
 .59اندنظر رسمي نكرده ع حمل كند، اظهاروبحري ينب
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