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متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1399آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در خردادماه و تيرماه 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستر آشكار بهها و اخبابيانيه
صورت ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به١هاي گروهيرسانه

  خالصه به شرح زير است:

  

  متحده آمريكا*اياالت

 3و  2به شنانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روزهاي دوشنبه و سه -1
ر دجمهوري آمريكا، ، در زمينه اتخاذ دو تصميم از سوي دانلد ترامپ، رئيس1399تيرماه 

توقف  و ماه ديگر 6تا » روياپردازان«لغو برنامه حمايت از حوزه مهاجرت، در خصوص 
ر اين نكات قابل ذك. ميالدي 2021كاري تا سال  از رواديدصدور گرين كارت و برخي 

  از: اند گزارش عبارت

قصد دولت دانلد ترامپ براي پايان دادن به طرح حمايت از مهاجران وارد شده به  الف)
رغم حكم اخير به -روياپردازان  –صورت غيرقانوني خاك آمريكا، در دوران كودكي و به

  ؛DACA(2طرح داكا ( –ديوان عالي اين كشور ، مبني بر مخالفت با اين طرح 
با توجه به انتصاب دو قاضي بودن مخالفت ديوان عالي آمريكا اشاره به دور از انتظار  ب)

اكثريت اقدام  حالدرعينو  ترامپ و اكثريت محافظه كار آن انلداين ديوان از سوي د
                                                            

 Humanبان حقوق بشر (ديده 1 Rights Watchدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( )؛Office  of  the 

United Nations High Commissioner  for Human Rights  (OHCHR)الملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty 

International) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews) ؛ روزنامه گاردين(The  Guardian ؛ روزنامه اينديپندنت(
)Independent شبكه خبري بي.بي.سي ()؛BBC.Com) ؛ روزنامه اُتاوا سيتيزن(Ottawa Citizen ه پايگا)؛ راديو زمانه؛

  ).Agence France‐Presse) و خبرگزاري فرانسه (Global Newsخبري گلوبال نيوز (
از اخراج حدود  ،جمهوري پيشين آمريكا به اجرا گذاشته شدكه در زمان رياست جمهوري باراك اوباما، رئيس» داكا«برنامه  2

اند رت كردهور مهاجدر دوران كودكي به اين كشكند. در آمريكا از اين مهاجران كه هزار مهاجر غيرقانوني جلوگيري مي 649
  .شودياد مي)» Dreamersن (روياپردازا«عنوان به
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» غيرقانوني بودن«هاي فدرال مبني بر حكم دادگاه به تأييد متحدهاياالتقضات ديوان عالي 
حكم از تالش مجدد دولت اين د أييت ي است كهگفتن: »روياپردازان«لغو برنامه حمايت از 

  ؛كندجلوگيري نمي» داكا«ترامپ براي لغو 
هاي مهاجرتي، مبني بر متوقف جمهوري آمريكا، در زمينه سياستاشاره به اقدام ديگر رئيس ج)

ا آغاز تشور ساختن صدور گرين كارت (كارت سبز يا اقامت دائم) و برخي از رواديد شغلي اين ك
 ميالدي؛ 2021سال 

ز دو ماه اروز،  60اشاره به اقدام دانلد ترامپ به تعليق صدور گرين كارت به مدت  د)
 ل محدوديت، بدون اعمابا افزايش گسترده شمار بيكاران در اين كشور زمانهمپيش و 

فتني گموردي كه در فرمان اجرايي جديد اعمال شده است:  –براي صدور رواديد كاري 
ر آمريكا براي جلوگيري از شيوع ويروس جديد كرونا د شدهوضع هايمحدوديتاست كه 
درصد  13,3خرداد) به  شد كه نرخ بيكاري در اين كشور در ماه مه (ارديبهشت/ موجب

 ند) تنهااسف (بهمن/ در ماه فوريه متحدهاياالتبرسد. اين در حالي است كه نرخ بيكاري در 
  ؛درصد بود 3,5
راي ضع محدوديت بوتمديد توقف صدور گرين كارت رامپ از اشاره به هدف دانلد ت ه)

ه كاركنان بخش ، مربوط ب)»H1‐Bبي ( 1اچ « رواديد ازجمله - كاري رواديدصدور 
مهارت و رواديد كارگران كم ، مختص)»H2B( بي 2اچ  «هاي پيشرفته، رواديد فناوري

ن بين نتقال كاركنا، مربوط به دانشجويان و پژوهشگران، همچنين رواديد ا)»Jجي («
مل مانعت به عو ابراز اميدواري در زمينه منجر شدن اين فرمان اجرايي به م –ها شركت

متحده و كاهش نرخ بيكاري در هزار مهاجر خارجي به خاك اياالت 525آمدن از ورود 
  اين كشور ؛

مديد كه او با ت ندجمهوري آمريكا بر اين باورمنتقدان رئيساين در حالي است كه  و)
لغو برنامه همچنين  شغلي، رواديدضع محدوديت براي صدور وتوقف صدور گرين كارت 

هاي تنها مبارزه با بيكاري را دستاويزي براي پيشبرد سياست، »روياپردازان«حمايت از 
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 كار در آستانه انتخابات سوم نوامبردهندگان محافظهيأضدمهاجرتي خود و جلب نظر ر
  ؛3ار داده استآبان) قر 13(سال جاري 

  
ام بازداشت در ساله آمريكا، هنگ 46شهروند  نگاهي به پيامدهاي مرگ جورج فلويد، -2

متحده و ياالتو برپايي تظاهرات گسترده در سراسر ا سوتااپوليس ايالت مينهيشهر مين
هاي حقوق بشري ها و نهادهاي نهادهاي حكومتي آمريكا و سازماناقدامات واكنش

  نهاد در اين رابطه:و مردمالمللي بين

  

  متحده:جمهوري اياالترياست الف)
، به امضاء 1399خردادماه  27شنبه جمهور آمريكا، در روز سهاقدام دانلد ترامپ، رئيس -

متحده، مبني بر ارتقاء موازين فرماني اجرايي در زمينه آغاز اصالحات در نهاد پليس اياالت
هاي الزم در زمينه استفاده از از طريق ارائه آموزش و معيارهاي عملكرد نيروهاي پليس

زور عليه مظنونان، ازجمله ممنوعيت وارد آوردن فشار بر گردن مظنونان، مگر در صورت 
قطع بودجه پليس از سوي در مخاطره قرار داشتن جان پليس، ضمن اعالم مخالفت با 

ت مجلس نمايندگان نانسي پلوسي، رئيس دموكرا: اين در حالي است كه دولت فدرال

                                                            
  هاي:هاي شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينكگزارش 3

 https://per.euronews.com/2020/06/22/usa‐trump‐administration‐is‐determined‐to‐end‐
dreamers‐protection‐program‐in‐six‐
months?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=usa‐trump‐administration‐is‐
determined‐to‐end‐dreamers‐protection‐program‐in‐six‐
months&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%3
D 
https://per.euronews.com/2020/06/23/us‐president‐trump‐extended‐green‐cart‐pause‐
while‐imposing‐new‐restrictions‐for‐work‐
visa?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=us‐president‐trump‐
extended‐green‐cart‐pause‐while‐imposing‐new‐restrictions‐for‐work‐
visa&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%3
D 
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 يكه آنچه ترامپ به اجرااظهار داشت اي در بيانيه ،اين فرمان ءاز امضا پسآمريكا، دقايقي 
  ؛4است »آور و اندكغيرالزام«آن فرمان داده، 

  

 متحده:ب) پليس اياالت

، ور و اسپري فلفلآهاي الستيكي، گاز اشكگلولهمتحده به استفاده از اقدام پليس اياالت -
مهار جمعيت  منظوربههاي سراسري عليه نژادپرستي در اين كشور، واكنش به اعتراضدر 

 ؛5و ممانعت به عمل آوردن از تخريب امكان عمومي و اموال خصوصي
دهندگان خدمات اوليه پزشكي به متحده به مورد هدف قرار دادن ارائهاقدام پليس اياالت - 

نت اعمال شده عليه معترضان به نژادپرستي ها، با همان ميزان خشومعترضان در خيابان
  ؛6سيستميك در نيروهاي پليس

  

  متحده:كنگره اياالت ج)
اقدام نمايندگان حزب دموكرات آمريكا در كنگره، در واكنش به اعتراضات سراسري در اين  - 

كشور، به ارائه طرحي در راستاي اصالح ساختار و مقررات پليس، مبني بر آموزش، نحوه 
با فرد خاطي يا مظنون و همچنين بررسي پيشينه افراد خواستار استخدام در نهادهاي برخورد 

  ؛7در پي داشته است نيزخواه كنگره را اين طرح استقبال نمايندگان جمهوريكه  –پليس 
  

  

                                                            
  سي. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي. 4

 https://www.bbc.com/persian/world‐53071521 
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://www.bbc.com/persian/world‐53052514 
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 6

 https://www.hrw.org/news/2020/06/17/police‐targeting‐street‐medics‐us‐protests 
  ش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: گزار 7

https://www.bbc.com/persian/world‐53052514 
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  د) سازمان ملل و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر:
برگزاري  ، به1399 خردادماه 28اقدام شوراي حقوق بشر سازمان ملل، در روز چهارشنبه  - 

، خشونت پليس و خشونت عليه سيستميكنژادپرستي  «نشستي اضطراري تحت عنوان 
ر سفيران كشورهاي آفريقايي: س، در ژنو، در پاسخ به درخواست »آميزهاي مسالمتاعتراض

ين رپايي ابكشور آفريقايي خواستار  54بوركينافاسو در سازمان ملل متحد به نمايندگي از 
شري ترين نهاد حقوق بجلسه شده بود. اين پنجمين بار در تاريخ شوراي حقوق بشر، عالي

  ؛كنداست كه نشست اضطراري برگزار مي ،سازمان ملل
 هاي شماري از قربانيان خشونت پليسخانواده، خانواده جورج فلويددرخواست مشابه  -

  ؛از شوراي حقوق بشر نهادمردمسازمان  600و  بيش از 
سازمان ملل  تبارآفريقاييتن از مديران ارشد آفريقايي يا  20بيش از ارسال نامه از سوي  -
از مبني بر ابر – دهندگزارش مي اين سارمان،كه مستقيم به آنتونيو گوترش، دبيركل  -

و  فلويد با اشاره به كشته شدن جورج» نژادپرستي سيستميك و فراگير«انزجار از وجود 
  اين تحوالت؛» محكوم كردن«خاذ اقدامي فراتر از درخواست جهت ات

جان «آميز خياباني و شعار هاي مسالمتاعالم همبستگي نويسندگان اين نامه با اعتراض -
هايي از قولبا نقل و همچنين ديگر تظاهرات عليه خشونت پليس،» سياهان ارزشمند است

مارتين لوتر كينگ، نلسون  هازجمل ،كنشگران سرشناس حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي
  ؛8ماندال و دزموند توتو

 خردادماه 30ابراز نگراني عميق كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در روز جمعه  -
، مبني بر توصيف متحدهاياالت، دادستان كل 9، در خصوص اظهارات ويليام بار1399
 عنوانبهضدفاشيست  و ديگر فعاالن –ضدفاشيستي و ضد راست افراطي  جنبش -  10آنتيفا

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://www.bbc.com/persian/world‐53052514 
9 William Barr 
1 0 Antifa 
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، با توجه به منجر شدن اين اقدام به تضعيف حق »هاي داخليتروريسم و تروريست«
  ؛11آميز در اين كشورآزادي بيان و حق برگزاري اجتماعات مسالمت

 ها، جهتدرخواست ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، از تمامي كشور -
داري و اوم، مقابله با ميراث بردهمتد» بعيض سيستميكت«منظور درك بهتر حيطه تالش به

ض تسلط خشونت و تبعي«هاي وارد آمده ناشي از استعمارگري و جبران خسارات و آسيب
  ؛»هاي متماديبراي قرن

هاي اجراي اشاره به بروز نمادين نژادپرستي سيستميك در استفاده افراطي نهادهاي -
پوستان، جوامع بومي و تبارها، رنگينآفريقايي قانوني از زور خارج از تناسب عليه

  ؛12هاي نژادي و قومي در بسياري از كشورهاي جهاناقليت
متحده، جهت اعمال درخواست كميته رفع تبعيض نژادي سازمان ملل، از اياالت -
ه درنگ اصالحات ساختاري در راستاي پايان بخشيدن به تبعيض نژادي و پايبندي ببي

ن المللي رفع تمامي اشكال تبعيض نژادي، همچنياساس كنوانسيون بينتعهدات خود بر 
ريق ي قانون از طاجراحصول اطمينان از درك مفاد اين كنوانسيون از سوي مقامات 

  هاي آموزشي و تحصيلي؛برگزاري برنامه
توسط  غيرمسلحپوستان بار جورج فلويد و ديگر سياهابراز نگراني عميق از مرگ فاجعه - 

 ها، ضمن تأكيد بر نفوذ تبعيضيا ديگر افراد جامعه، در طول سال متحدهاياالتپليس 
وميت هاي متمادي و منجر شدن آن به محرسيستميك و ساختاري در نهادهاي دولتي براي قرن

رار تبار از حق خود براي برخورداري از محاكمه عادالنه، مورد تهديد قهاي آفريقاييآمريكايي
 و محروميت از حقوق مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ گرفتن امنيت فردي

                                                            
  بيانيه كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  11

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25980&LangID=E 
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://www.theguardian.com/world/2020/jun/17/un‐human‐rights‐chief‐calls‐for‐
reparations‐to‐make‐amends‐for‐slavery 
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جهت به رسميت شناختن موجوديت تبعيض نژادي  متحدهاياالتدرخواست از دولت  -
درنگ و بدون قيد و شرط كشتارهاي نژادپرستانه ساختاري در جامعه و محكوم كردن بي

  ؛13هاتبار و ديگر اقليتهاي آفريقاييآمريكايي
  

  الملل:فو بينه) سازمان ع
هاي عدالت كيفري در سازمان عفو ، مدير ارشد بخش برنامه14واكنش كريستينا راث - 

جمهوري ، در قبال فرمان اجرايي رئيس1399خردادماه  27شنبه الملل، در روز سهبين
متحده در زمينه اعمال اصالحات در ساختار نيروهاي پليس، مبني بر ناكارآمدي و ناكافي اياالت
پوستان در اين كشور و موارد ذكر شده جهت مسئول به شمار آوردن عامالن كشتار سياه بودن

  ؛»زخم ناشي از اصابت گلوله«براي درمان » چسب زخمي«عنوان به شمار آوردن آن به
ها و اعمال گذاريتأكيد بر ضرورت اجرايي شدن تغييرات اساسي در زمينه سياست -

هلك، ور مركان استفاده از زور و تحديد استفاده از زموازين ملي مستحكم جهت تعيين ا
زبور، مپذيري نيروهاي پليس به هنگام نقض قوانين در راستاي حصول اطمينان از مسئوليت

دم ي قانون به حقوق اوليه انساني مراجراهمچنين لزوم احترام گذاردن مأموران 
ق بر از تبعيض، همچنين حاي حمايت عادالنه از قانون و رهايي متحده، در راستاياالت

  حفظ ايمني و حق بقاء در تعامل با مأموران؛
متحده آمريكا، جهت اعمال اصالحات معنادار در الملل از اياالتدرخواست عفو بين -

راستاي پايان دادن به خشونت پليس و محترم شمردن، برآورده ساختن و حمايت از 
  ؛15پوستانحقوق انساني سياه

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  13

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25957&LangID=E 
1 4 Kristina Roth 

  الملل، قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 15
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/usa‐trump‐executive‐order‐policing‐
falls‐flat‐accountability/ 
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رويداد جداگانه از خشونت پليس عليه  125الملل، در زمينه ن عفو بينمستندسازي سازما -
خردادماه)، در جريان  16تا  6ژوئن ( 5مه تا  26ايالت و منطقه كلمبيا از  40معترضان در 

تظاهرات چند صدهزارنفري مردم سراسر آمريكا و ديگر كشورهاي جهان، عليه 
ن، همچنين نقض متداوم حقوق بشر از نژادپرستي، خشونت پليس و ارزش جان سياهپوستا

آور، ازجمله اقدام به ضرب و شتم و استفاده از گاز اشك –ي قانون اجراسوي مأموران 
  ؛16هاي الستيكي و تجهيزاتي از اين قبيلاسپري فلفل، گلوله

  

  بان حقوق بشر:و) ديده
به ده سراسري متحده به مشاركت در تظاهرات گسترها تن از مردم اياالتاقدام ميليون -

ود با وج زمانهمدر اين كشور،  داريپايان برده گردمناسبت صد و پنجاه و پنجمين سال
  هاي نژادي؛ابرابرينهاي متداوم در رابطه با تنش

داشت اين روز، از طريق به گرامي متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام دولت و مقامات  -
پرداختن به نژادپرستي ساختاري و ديگر اشكال  ها در راستايحمايت از قوانين و سياست

نژادپرستي در اين كشور و اعمال تغييرات نهادينه در اين زمينه، با توجه به ريشه داشتن 
ها در ناكارآمدي حكومت در پرداختن به ها و تبعيضاعتراضات سراسري ناشي از نابرابري

  ؛17بر جامعه داري و تأثير ماندگار آنهاي ناشي از دوران بردهآسيب
  

و  26هاي دوشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز و بي.بي.سي، در روز -3
ه سال 27، در خصوص كشته شدن يك شهروند سياهپوست 1399خردادماه  28چهارشنبه 

  : ستا. موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير به دست نيروهاي پليس در شهر آتالنتا

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 16

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/usa‐end‐unlawful‐police‐violence‐
against‐black‐lives‐matter‐protests/ 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 17
 https://www.hrw.org/news/2020/06/18/us‐address‐slaverys‐legacy‐juneteenth 
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، مبني ادماهخرد 25سوي پزشكي قانوني شهر آتالنتا، در روز يكشنبه صدور بيانيه از  الف)
ست، ساله توسط يك مأمور پليس سفيدپو 27بر مرگ ِريشارد بروكس، جوان سياهپوست 

جان   -» قتل« عنوانبهدر پي شليك دو گلوله به پشت وي و توصيف شيوه كشته شدن او 
  ؛بدن در پي شليك دو گلوله ءاز دست دادن خون و جراحات اعضاباختن بر اثر 

ن به روز پس از كشته شدن جورج فلويد و منجر شدن آ 20اشاره به وقوع مرگ او  ب)
تر كردن موضوع اعمال افزايش موج اعتراضات ضدنژادپرستي در آمريكا و برجسته

 پوستان؛خشونت از سوي مأموران پليس عليه سياه

نان كس، پس از اقدام يكي از كاركاشاره به وقوع حادثه كشته شدن ريشارد برو ج)
 واب رفتناي ونديز، در حومه شهر آتالنتا به تماس با پليس در مورد به خرستوران زنجيره

 ؛صف خودروها براي خريد غذا از اين رستورانيك نفر در داخل خودروي خود، در 
به متصل  هايهاي مداربسته و دوربينتصاوير گرفته شده توسط دوربيناشاره به  د)

ي با وند و همكاري برخورد آرام پليس با اين شهرو ابتدا، مبني بر پليسمأموران هاي لباس
ت او براي انجام آزمايش هوشياري و حتي صحبت در مورد تولد دخترش، اما مقاوم

  بروكس به هنگام اقدام مأموران به تالش براي دستگيري او؛
أموران پليس و اقدام او به گريز و اشاره به موفقيت بروكس به نجات خود از دست م ه)

 ؛18وي و افتادن او روي زمين سويبهسرانجام شليك پليس 
 تالنتا،آي رئيس پليس ااستعفازجمله  ازاين حادثه،اشاره به تحوالت به وقوع پيوسته پس و)

هم كننده به ريشارد بروكس و متهم شدن او به قتل و متاخراج شدن مأمور پليس شليك
  م حاضر در صحنه وقوع اين حادثه به تعرض؛شدن مأمور دو

                                                            
ها گالويز اما او با آن ،الكل، تالش كردند ريشارد بروكس را بازداشت كنند مصرف اوليه آزمايشدو افسر پليس پس از گرفتن  18

پس  ريشارد بروكسكه شود در تصاوير ويديويي ديده مي .ان را بردارديكي از افسر -يزر ت -شد و توانست اسلحه الكتريكي 
تر است زديكگردد و در حالي كه تيزر پليس را به دست دارد، آن را به طرف پليسي كه ناز چند قدم دويدن، به عقب بر مي

  .دهدشود و جان ميمين ميزنقش  اي بعد با شليك پليسگيرد. او لحظهمي
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 شتن ايندن كاشاره به اظهارات دادستان منطقه فولتون آتالنتا، مبني بر غيرمنطقي بو ز)
وهاي پليس و ي نيرتهديدي برا عنوانبهشمار نيامدن وي پوست با توجه به بهشهروند سياه

  ديگر شهروندان؛
اي طي روزهاي هاي گستردهقوع ناآراميمرگ ريشارد بروكس باعث وگفتني است كه  ح)

هاي شهر خواستار شنبه و يكشنبه در شهر آتالنتا شد. معترضان با مسدود كردن بزرگراه
محاكمه افسر پليسي شدند كه مرتكب اين قتل شده است. آنها همچنين به رستوران محل 

  ؛19وران كردندوقوع اين قتل رفتند و حتي برخي از معترضان اقدام به آتش زدن اين رست
  

انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملــل، شــبكه خبــري  -4
 5شــنبه و جمعــه بان حقوق بشر، در روزهاي پنجيورونيوز، شبكه خبري بي.بي.سي و ديده

فرمــان تحــريم كاركنــان دخيــل در ، در خصوص صدور 1399خردادماه  23و  22تيرماه و 
. متحــدهاياالتجمهوري ، از ســوي رياســت20المللــي كيفــريدر ديــوان بينپرونده افغانستان 

  اند از:          موارد مهم اين گزارش عبارت
 متحدهاياالتشنبه، مبني بر اقدام دولت صدور بيانيه از سوي كاخ سفيد، در روز پنج الف)

هاي تحت تحريم به قرار گرفتن المللي كيفريقضات و مسئوالن ديوان بينآمريكا به تهديد 

                                                            
  هاي:هاي شبكه خبري يورونيوز و بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكگزارش 19

 https://per.euronews.com/2020/06/15/atlanta‐medical‐examiner‐s‐office‐police‐shooting‐the‐
back‐rayshard‐brooks‐
homicide?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=atlanta‐medical‐examiner‐s‐
office‐police‐shooting‐the‐back‐rayshard‐brooks‐
homicide&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ%3D%
3D 
https://www.bbc.com/persian/world‐53087267 

ها و طرفداران برتري حقوق و پس از نزديك به نيم قرن كشمكش ميان دولتميالدي  2002المللي كيفري در سال ديوان بين 20
ل شانه تكميدي را نزمان، بسياري از حقوقدانان، تشكيل چنين نهاسيس شد. در آن أفراملي بر حقوق داخلي در امور كيفري ت

ضايي قاسرائيل عضو اين مرجع رژيم كردند. اياالت متحده آمريكا و الملل توصيف ميپيدايي و اثبات حقوق بين روند
  .المللي نيستندبين
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اقتصادي، در صورت مورد تعقيب قرار دادن نظاميان آمريكايي دخيل در جريان جنگ 
  ؛21افغانستان، و صدور مجوز مربوط به اين اقدام

 انجام در مستقيم نقشسفر كاركنان برخوردار از  شدنمواجهاشاره به با محدوديت  ب)
، انستاني اطالعاتي آمريكا در افغهامهاي جنگي نظاميان و مقاتحقيقات درباره جنايت

 در اين زمينه؛ متحدهاياالتبدون كسب رضايت 

، در يك كنفرانس متحدهاياالتاشاره به اظهارات مايك پامپئو، وزير امور خارجه  ج)
توصيف كردن اين مرجع قضايي برخوردار از » خاصيتبي«خبري، در اين زمينه، مبني بر 

المللي كيفري و تأكيد بر يه ديوان بينروازايند صالحيت جهاني، ضمن انتقاد شدي
كننده فرزندان آمريكا: گفتني است كه ضرورت اتخاذ اقدامات تنبيهي در قبال دادگاه تهديد

در جريان اين كنفرانس، وزراي دفاع و دادگستري دولت ترامپ و مشاور امنيت ملي كاخ 
  22؛حضور داشتند نيزسفيد 

المللي كيفري، از تصميم دانلد ترامپ، مبني بر منجر وان بيناشاره به انتقاد شديد دي د)
آمريكا به تضعيف تالش مشترك اين دادگاه جهت مقابله با » سابقهبي«هاي شدن تحريم

                                                            
ال و پس از تصميم دادستاني براي آغاز تنش ميان دولت اياالت متحده و ديوان، ماه مارس امسالزم به يادآوري است كه  21

سوده، دادستان اتو بنتحقيقات عليه نظاميان آمريكايي در افغانستان به اتهام ارتكاب جنايات جنگي آغاز شد. در آن زمان ف
 تحت پرچم المللي كيفري در پرونده بررسي جنايات جنگي در افغانستان، دستور تحقيق درباره عملكرد سربازانديوان بين

ز روز پس ا ها چنداياالت متحده و بررسي اتهام شكنجه از سوي كاركنان سيا را هم صادر كرده بود. اين دستور قضايي، تن
  .توافق طالبان با اياالت متحده براي صلح در افغانستان داده شد

وزپ بورل، مسئول سياست المللي كيفري، بالفاصله با واكنش تند جترامپ به تحريم قضات ديوان بيندانلد تهديد دولت  22
تحاديه ارو شد؛ آقاي بورل اين تصميم را يك دغدغه جدي توصيف و بر حمايت تمام و كمال روبه ,خارجي اتحاديه اروپا

 .كيد كردأالمللي تاروپا از اين نهاد قضايي بين

المللي كيفري اكنون از سوي وان بيندي« : محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران با انتشار يك پيام در توييتر، نوشتآقاي 
 امعه جهانيجزنند، مورد اخاذي قرار گرفته است. چه اتفاق ديگري بايد رخ دهد تا گنگسترهايي كه خود را ديپلمات جا مي

 رارقرد ارعاب ايد موببيدار شود و نتايج ساكت نشستن در برابر اين زورگو [آمريكا] را حس كند؟ و ديگر چه كسي را آمريكا 
 »ايد خودشان مورد بعدي باشند؟شاند، متوجه شوند كه ها كه ساكت نشستهدهد تا آن

سي ادگاهي سياالمللي كيفري را دلد ترامپ، ديوان بيناناسرائيل با استقبال از فرمان درژيم وزير بنيامين نتانياهو، نخست
هايي است كه وكراسيئيل، اياالت متحده و ديگر دماسرارژيم تمام تالش اين نهاد تحت فشار قرار دادن «توصيف كرد و گفت: 

در « هاي ناقض حقوق بشر افزود:نتانياهو با متهم كردن ديوان به اهمال در برابر دولت» گذارند.به حقوق انساني احترام مي
ران بسته ت ايرژيم تروريس(به ادعاي وي) ز جمله اترين ناقضان حقوق بشر برابر، همين دادگاه چشمش را به روي وحشتناك

  .»است
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در قبال جرائم جنگي و حصول اطمينان از پاسخگو كردن عامالن فجايع  تيمصونكسب 
حمله به منافع قربانيان جرائم  مثابهبهجمعي، همچنين به شمار آوردن حمله به اين دادگاه 

 دهشتبار؛

كردن  بان حقوق بشر به صدور بيانيه در راستاي محكوماشاره به اقدام سازمان ديده ه)
اقدامي جهت  عنوانبهالمللي كيفري و به شمار آوردن آن عملكرد آمريكا عليه ديوان بين

  ئم جدي؛براي قربانيان جرا عدالتي اجراممانعت به عمل آوردن از 
 ه اينگزارشگر ويژ ازجملهاشاره به اظهارات كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل،  و)

سابقه كال، مبني بر به شمار آوردن تصميم بيوسازمان در زمينه استقالل قضات 
، المللي كيفرين بيندر رابطه با مورد هدف قرار دادن و تحريم كاركنان ديوا متحدهاياالت

ه دن آن بمال منجر شقيم به استقالل قضايي اين نهاد، ضمن تأكيد بر احتحمله مست مثابهبه
  ان در دسترسي به عدالت؛گرفته شدن حق قرباني ناديده

مشترك در واكنش به  ايكشور با صدور بيانيه 67گروهي متشكل از گفتني است كه  ز)
از اين نهاد قضايي  خود المللي كيفري، بر حمايتتحريم ديوان بين عليهتهديدهاي آمريكا 

  ؛23كيد كردندأالمللي تبين
  

، در 1399خردادماه  21بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -5
هاي موجود در شيوع بيماري خصوص آشكار شدن نژادپرستي ساختاري در نابرابري

              اند از: . موارد مهم اين گزارش عبارتمتحده، در اياالت19 - كوويد 

                                                            
بان حقوق هاي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، شبكه خبري يورونيوز، شبكه خبري بي.بي.سي و ديدهگزارش 23

  هاي:بشر. قابل بازيابي در لينك
 https://per.euronews.com/2020/06/11/international‐criminal‐court‐trump‐authorizes‐
sanctions‐afghanistan‐war‐probe 
https://www.bbc.com/persian/world‐53017731 
https://www.hrw.org/news/2020/06/11/us‐sets‐sanctions‐against‐international‐criminal‐
court 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25997&LangID=E 
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ها و ابزارهاي مجلس بان حقوق بشر در برابر كميته روششهادت كتبي ديده الف)
هاي جسورانه از سوي دولت متحده، مبني بر ضرورت برداشتن گامنمايندگان كنگره اياالت

ي از ناش آمريكا در راستاي پايان دادن به موارد نقض حقوق بشر و نژادپرستي ساختاري
 گريدعبارتبه – 19 –هاي نژادي موجود در شيوع بيماري كوويد برابريها و ناتفاوت

  ن؛احتمال بيشتر ابتالء سياهپوستان اين كشور به اين بيماري و مرگ ناشي از آ
متحده جهت پرداختن به بان حقوق بشر از دولت اياالتاشاره به درخواست ديده ب)

 و 19 –د يماري كوويژادي در ابتالء به بهاي نعوامل بنيادين منجر به بروز اين نابرابري
وق ز حقانرخ تلفات ناشي از آن، با توجه به ناكارآمدي دولت در حمايت تمام و كمال 

هايي، چون هاي نژادي در عرصههاي تأثيرگذار بر نابرابريانساني سياهپوستان و سياست
  هاي ديگر؛مسكن، حقوق كيفري و عرصه

ر دهاي دولت در زمينه حمايت از حقوق سياهپوستان مديآاشاره به برخي از ناكار ج)
  رابطه با خطر ابتالء به ويروس كرونا، ازجمله:

آميز به قرار گرفتن بيشتر هاي نژادي تبعيضها و حبسگذاريانجاميدن سياست -
ويژه تر شدن اين مورد بهو شفاف 19 –سياهپوستان در معرض ابتالء به بيماري كوويد 

  تل رسيدن جورج فلويد توسط مأموران پليس؛پس از به ق
ويژه جوامع بومي آمريكا، در معرض ابتالء به پوست، بهقرار گرفتن بيشتر جوامع رنگين -

  ها به آب؛اين بيماري، با توجه به عدم دسترسي و يا دسترسي كافي آن
 وادي سازي نژحاكي بودن نتيجه تحقيقات از وجود ارتباط ميان ميزان باالي جدايي -

  شرايط نامناسب سالمتي و بهداشتي، ازجمله در زمان شيوع ويروس كرونا؛
مدي دولت در با توجه به ناكارآ 19 –رو به وخامت نهادن خطر ابتالء به بيماري كوويد  -

  المت؛درآمد در زمينه برخورداري از مكان اشتغال ايمن و سحمايت از حقوق كارگران كم
پوستان در زمينه برخورداري از در حمايت از حقوق رنگين منجر شدن ناكارآمدي دولت - 

تر، هاي كوچكها به زندگي در مكانپذيرش سطح معيشت، به ناگزير شدن آنميزان قابل
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استفاده از وسايل نقليه عمومي و در نتيجه قرار گرفتن در معرض ابتالء به ويروس كرونا، 
تر و ديون باالتر و همچنين، شيوع بيشتر فقر ها از سطح دستمزد پايينهمچنين برخورداري آن

  تبار؛در ميان جوامع سياهپوست و التين
ز شيوع اومير در ميان زنان سياهپوست به هنگام زايمان، حتي پيش باال بودن ميزان مرگ -

هاي جديد، پس از شيوع اين ويروس، ازجمله ويروس كرونا و منجر شدن برخي سياست
الوه بر وجود عزايمان و ترغيب مادران به ترخيص زوتر، هاي دوران تحديد حمايت

ين ابه  نژادپرستي ساختاري در حوزه بهداشت و درمان، به شيوع بيشتر زنان سياهپوست
  ها؛ويروس و افزايش نرخ مرگ آن

تنها حمايت از المللي حقوق بشر، به نهها بر اساس قانون بينتأكيد بر متعهد شدن دولت د)
هاي هاي مثبت در راستاي فائق آمدن بر تبعيضها، بلكه برداشتن گامسانحقوق تمامي ان

 .24ساختاري
  

  *كانادا

 27شنبه بان حقوق بشر و روزنامه اتاوا سيتيزن، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -1
 ، در خصوص ضرورت تالش دولت كانادا جهت بازگرداندن شهروندان1399خردادماه 

زارش ين گ. موارد مهم ار سوريه، حتي مظنونان پيوستن به گروه داعشگرفتار شده خود د
      اند از:      عبارت
ه مرد، زن و كودك كانادايي در شمال شرق سوريه در ميان 47كم سرگرداني دست الف)

ت جاستين تردو، و عدم تالش دول 19 –گير و مهلك كوويد شيوع بيماري همه
حالي  ن شهروندان كانادايي: اين دراندن حتي يكي از ايوزير كانادا، جهت بازگردنخست

شهروندان  هزار تن از 40است كه تردو از زمان شيوع ويروس كرونا موفق به بازگرداندن 
  خود از اقصي نقاط جهان به كشور شده است؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 24

 https://www.hrw.org/news/2020/06/10/us‐covid‐19‐disparities‐reflect‐structural‐racism‐
abuses 
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 13د، مر 8شامل  –هاي بازگرداندن اين شهروندان كانادايي اشاره به دشواري و چالش ب)
ها در گروه تروريستي داعش در عراق و احتمال عضويت آنبا توجه به –كودك  26زن و 

اي جويي، در منطقههاي پناههاي صحرايي و اردوگاهها در زندانسوريه و محبوس بودن آن
حال، آميز و درعينزده تحت تسلط كردها و در شرايطي دهشتبار و تهديدشدت جنگبه

ئتالف كه از اعضاء ا –ها از سوي دولت كانادا منيت آنتأكيد بر ضرورت حفظ ايمني و ا
  آيد؛جهاني عليه داعش نيز به شمار مي

ه توجه ب ، بااشاره به خودسرانه و غيرقانوني بودن حبس و اسارت اين شهروندان كانادايي ج)
 ها از سوي مقامات منطقه شمال شرق سوريه و مورد بررسي قرار نگرفتنمتهم نشدن آن

  منظور تأييد ضرورت و قانوني بودن حبس اين افراد؛شان از سوي قضات دادگاه بهيهاپرونده
ساله،  5تر، ازجمله يك كودك يتيم ساله يا كوچك 6گناهي بيشتر كودكان اشاره به بي د)

دي در جساالن مرتكب به جرائم در ميان اين شهروندان و احتمال ناچيز قرار گرفتن بزرگ
ها، مگر در صورت آن نه در شمال شرق سوريه و محكوم شدنهاي عادالمعرض محاكمه

  شان به كانادا و محاكم قضايي اين كشور؛شدن بازگردانده
هاي موقت محل نگاهداري مردان و پسران جوان، اشاره به وضعيت ناگوار زندان ه)

اقي ب ن بهازجمله كمبود غذا، انباشتگي شديد جمعيت در يك سلول و ناگزير شدن زندانيا
 هاي بهداشتي، همچنينماندن در يك وضعيت در تمام مدت روز و ناكافي بودن سرويس

مبود كها، ازجمله اشاره به مشكالت پيش روي زنان، دختران و پسران نوجوان در اردوگاه
ده هاي بهداشتي و محل دفع زباله و شيوع گسترو آلودگي آب آشاميدني، فقدان سرويس

ها ها و چه در زندانوگاهه خدمات درماني و پزشكي چه در اردها: گفتني است كبيماري
 شدت ناكافي است؛به

در اين شرايط و ضرورت اقدام جهت  19 –اشاره به افزايش احتمال شيوع بيماري كوويد  و)
مورد ابتالء به اين بيماري در منطقه شمال  6مقابله با آن، ضمن خاطرنشان كردن تنها وجود 

ارديبهشت)، با توجه به فقدان ظرفيت و توانايي الزم جهت  29ماه مه ( 18شرق سوريه تا 
رو احتمال باالتر در اين منطقه و ازاين 19 –هاي مربوط به تشخيص كوويد انجام آزمايش
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ي، همچنين اشاره به عدم آمادگي منطقه مزبور براي مقابله با شيوع مبتالبودن ميزان افراد 
  هاي موجود در زمينه امدادرساني؛محدوديتهرگونه بيماري، با توجه به 

ت دول اشاره به درخواست دولت كرد خودمختار حاكم بر منطقه شمال شرق سوريه از ز)
هاي عاجزانه اين شهروندان براي كانادا براي استرداد شهروندان خود و درخواست

بل بازگشت به كشورشان حتي در صورت قرار گرفتن تحت پيگردهاي قانوني و در مقا
ه دليل دا بپاسخ جاستين تردو دولت وي، مبني بر عدم بازگرداندن شهروندان خود به كانا

ادن آميز بودن شرايط آن براي فرستفقدان حضور كنسولي اين كشور در سوريه و مخاطره
ه كشور ديگر، ازجمل 20كم مقامات كانادا به اين منطقه: اين در حالي است كه دست

نسولگري فاقد ك ها نيزانسه، آلمان، نروژ، بريتانيا و آمريكا، كه دولت آندانمارك، فنالند، فر
 –ود خدان در سوريه است، اقدام به يافتن راهكارهايي براي بازگرداندن برخي از شهرون

  اند؛به كشور خود نموده –ها در برخي موارد صدها تن از آن
عيت ناگوار و مشكالت شهروندان توجهي دولت كانادا به وضشمار آمدن بياشاره به به ح)

خود در سوريه و در عوض تالش موفق جهت بازگرداندن هزاران تن از ديگر شهروندان از 
هاي كانادا و الملل و منشور حقوق و آزاديمثابه تبعيض و نقض حقوق بينكشورهاي ديگر، به

  ؛25ديگر تعهدات اين كشور
  

 اي جمعهر روزهدنيوز و روزنامه اينديپندنت،  انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري گلوبال - 2
توسط  يشهروند بوميك جنجال كتك زدن ، در خصوص 1399خردادماه  24و  23و شنبه 

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . كانادا سيپل

                                                            
  هاي:بان حقوق بشر و روزنامه اتاوا سيتيزن. قابل بازيابي در لينكگزارش ديده 25

 https://www.hrw.org/news/2020/06/16/canada‐must‐work‐bring‐citizens‐trapped‐syria‐
home‐even‐isis‐suspects 
https://ottawacitizen.com/opinion/deif‐and‐tayler‐canada‐must‐work‐to‐bring‐citizens‐
trapped‐in‐syria‐home‐even‐isil‐suspects/wcm/c051c83f‐8c0b‐4948‐be0c‐c84903f6ad62/ 
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ئوي وزير كانادا، جهت انجام تحقيق در زمينه ويددرخواست جاستين ترودو، نخست الف)
، بومي برخورد خشن پليس اين كشور با يكي از رهبران قبايله با منتشر شده در رابط

  بودن آن؛» آورشوكه«ضمن تأكيد بر 

 

، رهبر 26سوي فردي به نام الن ادماشاره به اقدام يك مأمور پليس كانادا به حركت به ب)
 او؛ صورتبه، انداختن وي بر روي زمين و مشت زدن 27ناآتاباسكا چيپويقبيله بوميان 

وزير كانادا در اين رابطه، در ديدار با جمعي از اره به اظهارات نخستاش ج)
رحمانه بودن بازداشت اين رهبر بومي، پديد آمدن سؤاالت بي«نگاران، مبني بر روزنامه

و درخواست جهت دريافت پاسخي در اين رابطه بر اساس تحقيقات » جديد در اين زمينه
  مستقل و شفاف؛

و جدل  بحث ين حادثه در منطقه آلبرتا در غرب كانادا، مبتني براشاره به رخ دادن ا د)
ر مورد دزمان با اقدام پليس به بازخواست از همسر وي شديد پليس با اين رهبر بومي، هم

 باحثات ومها، با توجه به پايان يافتن زمان اعتبار آن، سپس باال گرفتن پالك خودروي آن
مشت زدن  ون ادم، انداختن وي بر روي زمين سوي الآمدن يك مأمور پليس ديگر به

 صورت او با خشونت؛به

گونه حوادث نژادپرستانه وجود احساس عدم امنيت در ميان اشاره به سابقه داشتن اين ه)
بسياري از شهروندان كانادايي سياهپوست يا بومي در قبال مأموران پليس اين كشور، ضمن 

  29؛28رد و ضرورت تغيير اين روندپذيرش بودن اين مواتأكيد بر غيرقابل

                                                            
2 6 Allan Adam 
2 7 Athabasca Chipewyan 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 28
سيدن زمان نادا و فرا رپوستان كا، در خصوص وجود نژادپرستي عليه سياهكميسيون حقوق بشر كاناداصدور بيانيه از سوي *

  مواجهه با اين حقيقت، مبني بر:
رضات كلود لندري، رئيس كميسيون حقوق بشر كانادا در واكنش به وقوع اعت –صدور بيانيه از سوي ماري  الف)

  ضدنژادپرستي در روزهاي اخير در سراسر اياالت متحده، كانادا و ديگر نقاط جهان؛
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، در 1399خردادماه  20شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -3
هاي سيستميك در افزايش خطر ابتالء بوميان كانادا به عدالتيخصوص منجر شدن بي

  نكات مهم گزارش به شرح زير است:  .19 –بيماري كوويد 
ها اطانه مقامات بهداشت عمومي كانادا در مورد كارآمدي تالشبيني محتابراز خوش الف)

ها به حال ضرورت توجه آندر سراسر كشور و درعين 19 –در زمينه مهار بيماري كوويد 
وتار اين كشور در تداوم مورد مخاطره قرار داشتن جوامع بومي، با توجه به سوابق تيره

  هاي سيستميك؛ها و تبعيضعدالتيحمايت از بوميان و مواجهه اين جوامع با بي
بان حقوق بشر در زمينه عدم دسترسي بسياري از جوامع هاي ديدهاشاره به مستندسازي ب)

بومي به آب تميز و بهداشتي و منجر شدن كمبود بودجه در زمينه تأمين مسكن به انباشتگي 

                                                                                                                                                            
پوستان در كانادا و به شمار آوردن انكار وجود ن وجود گسترده نژادپرستي عليه سياهتأكيد بر ضرورت به رسميت شناخت ب)

  اين معضل به عنوان يكي از موانع پيش روي پرداختن به آن؛
اشاره به ابراز همدردي با اعضاء خانواده، دوستان و تمامي اطرفيان جورج فلويد و ابراز تأسف عميق در مورد تمامي افراد  ج)

ها تن از مردم جهان در نشان دادن پوستان و آسيب ديده از اين تراژدي، با توجه به اتحاد ميليونسياه  - دپرستي ضد متحمل نژا
 اعتراض خود به قتل جورج فلويد و دست و پنجه نرم كردن بسياري با اندوه، خشم و اضطراب؛

تبار با تهديد آفريقايي هايو مواجهه روزمره كانادايي پوستان به اياالت متحدهسياه –اشاره به محدود نبودن نژادپرستي ضد  د)
  و عدم ايمني به دليل رنگ پوست خود؛

پوستان در كانادا با نژادپرستي از سوي پليس، به هنگام تأكيد بر ضرورت تمركز بر موضوعاتي چون، مواجهه بيشتر سياه ه)
ها و همچنين طرح پرسش در مورد عوامل و يا در رستوران ها به هنگام خريد وعبور از خيابان، از سوي كاركنان فروشگاه

ها در پراكنانه و حضور بيشتر آنپراكني و جرائم نفرتداليل قرار گرفتن بيشتر اين دسته از شهروندان كانادايي در معرض نفرت
 نظام عدالت كيفري؛

ك، به لحاظ تاريخي در جامعه، فرهنگ، قوانين پوستان و تبعيض سيستميسياه –اشاره به ريشه داشتن عميق نژادپرستي ضد  و)
هاي هاي اجتماعي و اقتصادي موجود در تمامي بخشو نگرش مردم كانادا و راه يافتن آن به نهادها و تحكيم دائمي نابرابري

 جامعه از تحصيل، تا بهداشت، مسكن و اشتغال؛

ويژه شهروندان مورد تبعيض واقع نشده، به گوش فرا دادن، اشاره به فرا رسيدن زمان الزم براي تمامي مردم كانادا، به  ز)
ها و عدالتيهاي سفيدپوستي و نژادپرستي سيستميك بر بروز بيآموختن و تعمق كردن در زمينه نقش و چگونگي تأثير برتري

امتيازات، انجام  ها، مفروضات وها، ترسانديشيها در اين كشور، همچنين تأكيد بر ضرورت به چالش كشيدن جزمنابرابري
پوست و فراگرفتن برانگيز در اين زمينه و به رسميت شناختن و احترام گذاردن به صداهاي رهبران جامعه سياهمباحثات چالش

  پوستان واز تجارب زنده نژادپرستي عليه سياه
رسد كه سكوت خود خيانت ا ميزماني فر«اشاره به فرا رسيدن زمان تغيير با تكيه بر سخنان مارتين لوتر كينك جونيور:  ح)

  و اكنون آن زمان فرا رسيده است.» است
  هاي: گزارش پايگاه خبري گلوبال نيوز و روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك 29

https://globalnews.ca/news/7058710/chief‐allan‐adam‐arrest‐rcmp‐trudeau/ 
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/canada‐indigenous‐chief‐adam‐
allan‐arrest‐video‐police‐punch‐justin‐trudeau‐a9564381.html 
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ده وجود شديد جمعيت در يك مكان و دشوار شدن حفظ فاصله اجتماعي، همچنين مشاه
ها، زندانيان و فقراء: اين در حالي است كه خانمانميزان بيشتري از بوميان در ميان بي

ترين ها و حفظ فاصله اجتماعي را از مهمهاي فدرال و استاني كشور شستن دستدولت
 اند؛عواملي دفع خطر ابتالء به ويروس كرونا به شمار آورده

 –اي، چون ديابت و سل هاي زمينهكانادا از بيماري اشاره به برخورداري بيشتر بوميان ج)
ها در و در نتيجه قرار داشتن آن –يي زداتيمحرومهاي مرتبط با فقر و هر دو از بيماري

  ها؛د آنو كاهش ميزان بهبو 19 –معرض خطر ابتالء بيشتر و شديدتر به بيماري كوويد 
اني و درم زمينه دسترسي به خدمات اشاره به مواجهه بسياري از بوميان با تبعيض در د)

لي، شما پزشكي، ازجمله كمبود تجهيزات و كاركنان مراكز درماني در مناطق دورافتاده
و  هاي آمددشواري و بهاي گزاف مراجعه به اين مراكز، با توجه به برقراري محدوديت

 تشد، عدم دسترسي برخي از اين جوامع به تجهيزات محافظت شخصي و البته معضال
  روند؛روحي و رواني ناشي ازاين

راي ان بتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات به رفع موانع پيش روي نظام بهداشت و درم ه)
 خصي؛جوامع بومي، حصول اطمينان از دسترسي عادالنه بوميان به تجهيزات محافظت ش

ها، ضمن آن حل براي مشكالت پيش رو نيازهاي ويژهگيري از بوميان در راستاي ارائه راهبهره
 .30مأبانه در قبال اين جوامعشان و پايان دادن به رويكردهاي قيممحترم شمردن حقوق

  

  *بريتانيا

ر د، 1399 انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه اول تيرماه -1
  خصوص عدم رعايت قانون منع فروش سالح به عربستان از سوي دولت بريتانيا؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 30

 https://www.hrw.org/news/2020/06/09/systemic‐inequities‐increase‐covid‐19‐risk‐
indigenous‐people‐canada 
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 ، بهشدن دولت بريتانيا از سوي مخالفان فروش سالح به عربستان سعودي متهم الف)
ر ببني تداوم بخشيدن به فروش تسليحات به اين كشور، يك سال پس از دستور دادگاه م

هاي بريتانيايي گويند كه شركتمنتقدان ميضرورت ممانعت به عمل آمدن از اين اقدام: 
اي هستند كه هاي جنگندهل تأمين جتدر حا پيشينهاي همچنان بر اساس سفارش

  ؛بردها در جنگ بهره ميعربستان از آن
بني ه، ميادآوري كردن حكم صادر شده از سوي دستگاه قضايي بريتانيا در سال گذشت ب)
در  صدور مجوز فروش سالح به پادشاهي سعودي، جهت استفاده» غيرقانوني بودن«بر 

ربي به د كه ائتالف عندهرآوردهاي مستقل نشان ميبه نوشته روزنامه گاردين، بجنگ يمن: 
هزار  8مسئول كشته شدن بيش از  ،تاكنونميالدي  2015رهبري عربستان سعودي از سال 

 ؛غيرنظامي در يمن بوده است
دور صوند راشاره به ناگزير شدن دولت بريتانيا، بر اساس اين حكم به متوقف ساختن  ج)

ت وزاركه  –ستان و بازبيني قراردادهاي موجود مجوزهاي جديد فروش سالح به عرب
ول به ط» هند ماچتا «بازرگاني خارجي بريتانيا در همان زمان اعالم كرد كه فرآيند بازبيني 

  گذرد؛ي، اين در حالي است كه اكنون يك سال از صدور حكم دادگاه مانجامدمي
شركت صنايع هوافضاي  - 31اشاره به انتشار گزارش ساالنه از سوي شركت بي.اِي.اي د)

مبني بر تأييد تداوم  - اين كشور به عربستان از اسلحه صادركنندهترين بزرگ وبريتانيا 
از آغاز : گفتني است كه خود 2018هاي تايفون پشتيباني جنگندهي قرارداد خدمات اجرا

د ميليار 5,3بريتانيا در مجموع براي فروش تسليحات به ارزش بيش از  ،تاكنونجنگ يمن 
 ؛پوند به عربستان سعودي مجوز صادر كرده است

با  ر گفتگوه، داشاره به اظهارات اندور اسميت، از اعضاء كارزار مبارزه با تجارت اسلح ه)
هاي كتع شرروزنامه گاردين، مبني بر تداوم اقدام دولت بريتانيا به اولويت دادن مناف

 بندي بهمورد پاي اد بودن آن حتي دراعتمتسليحاتي بر زندگي و حيات مردم يمن و غيرقابل
  قوانين خود؛

                                                            
3 1 BAE 
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بريتانيا در واكنش به اين انتقادات دولت گاردين، يكي از سخنگويان روزنامه به نوشته  و)
موردي و منطبق با  صورتبههاي صدور مجوز صادرات درخواست يتمام«: اظهار داشت

ايرت داشته غعيارهاي ما مدرخواستي با م چنانچهشوند. ضوابط دقيق دولتي ارزيابي مي
در مواردي كه طبق ارزيابي ما خطر  ازجملهرا صادر نخواهيم كرد، آن باشد، مجوز 

  ؛32».گيري از تجهيزات براي سركوب داخلي وجود داشته باشدمشخصي براي بهره
يرماه تاول  ، در روز يكشنبهروزنامه اينديپندنتالزم به ذكر است كه بر اساس گزارش  ه)

تي، چون گاز ميالدي تاكنون، همچنين اقدام به فروش تجهيزا 2010، بريتانيا از سال 1399
ها ميليون پوند، به ده هاي محافظ، به ارزشهاي الستيكي و پوششآور، گلولهاشك

كشورهاي ناقض حقوق بشر، ازجمله امارات متحده عربي، عربستان سعودي، مصر، 
  بحرين، عمان، قطر و برونئي كرده است؛

  

، 1399ادماه خرد 21انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -2
ولت به د، در صورت اقدام 19 –در خصوص زنده ماندن نيمي از قربانيان بيماري كوويد 

به  زارشگنكات مهم . آغاز برقراري مقررات قرنطينه يك هفته زودتر از موعد اعالم شده
          شرح زير است:  

نيل فرگوسن، استاد كالج سلطنتي هاي بريتانيايي در مورد اظهارات گزارش رسانه الف)
به مجلس عوام اين كشور، مبني بر  ، خطاب33يكي از مشاوران پيشين دولت بريتانياو لندن 

كم نصف ميزان باختگان بر اثر ابتالء به ويروس كرونا به دستكاهش يافتن شمار جان
  كنوني، در صورت اقدام دولت به اجرايي كردن زودتر مقررات قرنطينه سراسري در كشور؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  32

https://per.euronews.com/2020/06/21/uk‐accused‐selling‐arms‐to‐saudi‐arabia‐a‐year‐
after‐court‐ban 

او پس از  شيوع ويروس كرونا يكي از مشاوران اصلي دولت بريتانيا در زمينه مقابله با اين ويروس بود. ءنيل فرگوسن در ابتدا 33
  م خود شد.از مقاگيري به كناره  ناگزيراسري به دليل نقض مقررات قرنطينه قرنطينه سر ءاجرا
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ا بقابله كار بريتانيا در مورد مدولت محافظه وزرااشاره به درست بودن تصميمات  ب)
ها، با ميمزير سؤال بردن زمان اتخاذ اين تص حالدرعينو  19 –شيوع بيماري كوويد 

  رنطينه؛قي اجراروز، پيش از  4الي  3توجه به دو برابر شدن سرعت شيوع بيماري در هر 
ارس اه ماشاره به دست كم گرفتن ميزان شيوع ويروس كرونا از سوي دانشمندان در م ج)

بريتانيا بر اثر  هزار نفر در 40بيش از  تاكنونجان باختن  حالدرعيني و سال جاري ميالد
در ماه مارس  ازاينپيشنيل فرگوسن : گفتني است كه 19 –ابتالء به بيماري كوويد 

  ؛د گرفتهزار نفر را خواه 20تخمين زده بود كه شيوع ويروس جديد كرونا جان حداكثر 
ار نفر هز 50ز اايت ن ويروس جديد كرونا در بريتانيا در نهد) اشاره به فراتر رفتن شمار قربانيا

رايي شدن هزار تن از اين بيماران در صورت اج 25و احتمال ممانعت به عمل آمدن از مرگ 
 ؛2020مارس سال  23 –هاي قرنطينه در اين كشور، يك هفته زودتر از موعد مقرر محدوديت

قرنطينه سراسري راهبرد ايجاد  ياعالم اجرا بريتانيا پيش از وزيرنخستگفتني است كه  ه)
كرد. اما پس از دنبال مي را را در برابر شيوع ويروس جديد كرونا» مصونيت جمعي«

در مجبور به تغيير رويه سال جاري در اواسط مارس  باختگانجانافزايش شمار مبتاليان و 
  34.35شداين زمينه 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 34

 https://per.euronews.com/2020/06/10/british‐scientist‐says‐covid‐deaths‐could‐have‐been‐
halved‐with‐a‐week‐earlier‐lockdown 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 35
ز عملكرد ا، در خصوص انتقادها 1399ارديبهشت ماه  20، در روز شنبه شبكه خبري بي.بي.سيانتشار گزارش از سوي *

  ني بر:كشور، مب ان ايندولت بريتانيا در مقابله با شيوع ويروس كرونا و منجر شدن اشتباهات دولت به مرگ بسياري از شهروند
دي حست كم تا ديتانيا، به بر» اروپا كشور برخوردار از باالترين ميزان مرگ و مير در«اختصاص يافتن عنوان ناخوشايند  الف)

و  19 –يد وزير مبتالء به بيماري كووبه دليل عملكرد نامناسب دولت اين كشور در اين زمينه و تنها كشور داراي نخست
  هاي ويژه؛ناگزير به بستري شدن در بخش مراقبت

ات پزشكي أمين تجهيزرساني، انجام آزمايش، تاطالع اشاره به افزايش ميزان انتقادها از راهبردها و عملكرد دولت، در زمينه ب)
 گيري در اين رابطه، با گذشت زمان؛و سرعت تصميم

فصلي شديد  نفوالنزايماري آاشاره به خطاي مقامات بهداشتي بريتانيا، در زمينه برخورد با ويروس كرونا ابتداء، به عنوان بي ج)
گيري، تحقيق درباره آن و سرانجام تسكين ايت، به تأخير انداختن همهاي تحديد سرمرحله 4و به اجراء گذاردن راهبرد 

 هاي الزم در اين زمينه، به داليلوزير به اعمال محدوديتبيماري، جهت تقابل با آن، لذا عدم تمايل دولت و شخص نخست
  اقتصادي و اجتماعي؛

درصد مردم به ويروس  60، مبتني بر ابتالء بيش از »جمعي اي ياايمني گله«اشاره به اشتباه دولت در زمينه تكيه بر راهكار  د)
هاي سازيمدل اماگيري، به جاي استفاده از راهبرد قرنطينه عمومي: كرونا و يافتن ايمني در قبال آن به منظور توقف اين همه
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  *فرانسه

در  ،1399خردادماه  29شنبه وق بشر، در روز پنجبان حقانتشار گزارش از سوي ديده -1
ليس پخصوص مواجهه كودكان فرانسه با رفتارهاي نژادپرستانه و متخاصمانه از سوي 

  نكات محوري اين گزارش عبارتند از: . فرانسه
با ما مانند ««بان حقوق بشر، تحت عنوان اي از سوي ديدهصفحه 44انتشار گزارش  الف)

ه ، مبني بر استفاد»هاي متخاصمانه پليس فرانسهايست و بازرسي»: كنندسگ رفتار مي
نه و رستاافراطي نيروهاي پليس از قواي قهريه جهت مورد هدف بازرسي قرار دادن نژادپ

  پوست و عرب؛، نوجوانان و مردان سياهجويانه كودكاناستفادهسوء
آميز بدني و تفتيش تحقير هايها بر بازديداشاره به مشتمل شدن اين ايست و بازرسي ب)

وارد مهاي نژادي، ضمن تأكيد بر عدم اقدام پليس به مستندسازي اين لوازم شخصي اقليت
اسخگو اي پو ارائه دليل در اين زمينه و در نتيجه فقدان مدارك و اسناد كافي در راست

اظهار شونده ساالن مصاحبهها: اين در حالي است كه برخي از كودكان و بزرگنمودن آن
  ها استفاده كرده است؛اند كه پليس از الفاظ نژادپرستانه در برخورد با آنداشته

                                                                                                                                                            
يون نفر و مرگ صدها هزار نفر ميل 50 ءعلمي، از جمله مدل تيم دانشگاه امپريال كالج لندن، نشان داد كه چنين كاري به ابتال

  ؛انجامدمي
ر اين زمينه دي اروپايي كار، اقدام آن به در پيش گرفتن تدابير ديگر كشورهااشاره به انكار تالش دولت به استفاده از اين راه ه)

 هاي جدي و درخواست از مردم براي ماندن در خانه؛و سرانجام رضايت دادن بوريس جانسون به اعمال محدوديت

ر دين رابطه: اهاي صورت گرفته در اشاره به عدم موفقيت بريتانيا در تحديد و تقابل با بيماري به دليل كمبود آزمايش و)
شد؛ و گرفته مي دند، آزمايشاز شروع سرايت، تقريباً تنها از افرادي كه در بيمارستان بستري شده بو پسها بريتانيا تا هفته

  ؛خواست كه يك يا دو هفته خود را در خانه قرنطينه كنندن كرونا ميدولت از افراد مشكوك به داشت
 ازاقالمي ها و دستكش، روپوش، ماسك مخصوص، محافظ شفاف چشماشاره به كمبود تجهيزات محافظتي شخصي، نظير  ز)

ر از ش از صد نفكنون بيتا  ها به اين امر:در ميان كاركنان نظام درماني و بهداشتي بريتانيا و اعتراضات مكرر آن اين دست
  ؛اندبه كرونا جان باخته ءنظام بهداشتي بريتانيا به دليل ابتال كاركنان

هاي اصلي شيوع و تلفات ناشي از كرونا در هاي اخير، به يكي از كانونهاي سالمندان، در هفتهاشاره به تبديل شدن خانه ح)
 ها ون كشور جهت تأمين تجهيزات ضروري بيمارستانبريتانيا، همزمان با تمركز دولت بر همكاري با ارتش اي

ه فر ديگر بند صد نچ روزانه نيزو  هآمار رسمي مرگ و مير در بريتانيا از كشورهاي ديگر اروپا بيشتر شدگفتني است كه  ط)
شتن ، در بردامياماكن عمو اند دولت پس از تأخير در تعطيلينگران بسياريدر چنين شرايطي است كه  .شوداين آمار اضافه مي

  د.تواند مرگبار باشاي كه ميها عجله كند؛ عجلهمحدوديت
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ان و پسران تن از مرد 90بان حقوق بشر به مورد مصاحبه قرار دادن اشاره به اقدام ديده ج)
 2020تا مه سال  2019كودك از آوريل سال  48هاي اقليت، شامل نوجوان متعلق به گروه

  رهاي پاريس، گرونوبل، استراسبورگ و ليل؛ميالدي در شه
متوقف ساختن مردم با در نظر داشتن  –به شمار آوردن نمانگاري نژادي  د)

 هايي در زمينه ظاهر افراد، ازجمله نژاد و قوميت و نه بر پايه رفتار و عملكردفرضپيش
  كل؛زننده به افراد يك جامعه در عنوان اقدامي غيرقانوني و آسيببه –ها آن
ه در شدن نوجوانان قرار گرفتمتحده، مبني بر مواجهاشاره به تحقيقات انجام شده در اياالت ه)

هاي ها و اضطرابآميز پليس با ميزان باالتري از استرسبار و توهينمعرض رفتارهاي خشونت
  پس از وقوع حادثه؛

جويانه در استفادهءآميز و سوهاي تبعيضمدت ايست و بازرسياشاره به سابقه طوالني و)
و  هاي جاري در زمينه نژادپرستيفرانسه و قرار داشتن اين معضالت در مركز نگراني

زمان با مرگ جورج فلويد به هاي اخير و همكه در هفته –تبعيض نهادينه در اين كشور 
م ها هزار نفري مردمتحده در شهر مينياپوليس، با تظاهرات دههنگام بازداشت پليس اياالت

س اشت پليدر بازد ،پوستي به نام آداما ترائورهمرد جوان سياهفرانسه و يادآوري كشته شدن 
  ميالدي، همراه شد؛ 2016در سال 

اشاره به آمار ارائه شده از سوي دولت فرانسه در اواخر ماه آوريل سال جاري ميالدي،  ز)
مقررات قرنطينه در مناطق تر گيرانهمبني بر اقدام مأموران پليس به اعمال بيشتر و سخت

ها در مناطقي نشين و در حقيقت دو برابر بودن ميزان ايست بازرسيمحروم و عمدتاً اقليت
هايي از رفتارهاي ـ فقيرترين منطقه فرانسه و انتشار ويدئو36چون سِن َسن دني

  آميز نيروهاي پليس در اين منطقه؛بار و تبعيضجويانه، خشونتاستفادهسوء
ي اصالحات قانوني و در راستاي اجرابر ضرورت اقدام دولت فرانسه به اتخاذ و  تأكيد ح)

 –انگاري فرضپيش –ها در اين زمينه، ممانعت به عمل آوردن از نمانگاري گذاريسياست
ها و متمركز ساختن تمامي آميز در خالل ايست بازرسينژادي و رفتارهاي توهين

                                                            
3 6 Seine‐Saint‐Denis 
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اي منطقي، همچنين ضرورت ارائه مدركي مكتوب به هظنها بر سوءها و تفتيشبازرسي
فرد مورد بازرسي قرار گرفته مشتمل بر مبناي حقوقي كافي براي انجام اين اقدام و تدوين 

  ؛37هاي ويژه در مورد رفتار با كودكاندستورالعمل
  

چهارشنبه  در روز –مستقر در آمستردام هلند  –انتشار گزارش از سوي راديو زمانه  -2
كات مهم ن. در فرانسه جويانپناهنقض گسترده حقوق ، در خصوص 1399دادماه خر 28

    اين گزارش به شرح زير است:  

حروم كردن م)، به 1398ميالدي (آبان ماه  2019تصميم دولت فرانسه از نوامبر سال  الف)
ها آن تي ويژه بهساكن اين كشور از دسترسي به پول نقد و در عوض ارائه كار جويانپناه

  تنها براي استفاده به هنگام خريد؛
ماه پس از ثبت  3از برخورداري از خدمات بيمه تا  جويانپناهاشاره به محروم شدن  ب)

ها از برخورداري از حساب بانكي و ديگر درخواست پناهندگي، همچنين محروميت آن
 حقوق شهروندي، همچون مسكن مستقل تا زمان مشخص شدن نتيجه پرونده خود؛

حق  ازجملهجويان در فرانسه ويژه حقوق پناهاشاره به عدم رعايت حقوق اساسي بشر، به ج)
در  تعهدات اين كشور رغمبه، امنيت، حق بر شرافت و منزلت اجتماعي و ديگر حقوق اساسي

هاي دولت گيريرسد تشديد سختنظر ميبه ي و داخلي: المللاين زمينه، در سطوح بين
فرانسه  جمهوريرئيسرون، هاي امانوئل مكدليل تالشقوانين مهاجرتي به زمينه فرانسه در 

  ؛براي پيروزي در انتخابات آتي است
به ناگزير ساختن  جويانپناهاشاره به اقدام اداره مهاجرت و ادغام فرانسه و مراكز اسكان  د)

نفره به سكني يافتن در يك آپارتمان كوچك مشتمل بر يك اتاق براي هر  3خانواده دو 
دانند، در اسكان زبان يكديگر را نمي جويانپناهكدام از هيچخانواده: اين در حالي است كه 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 37

 https://www.hrw.org/news/2020/06/18/france‐children‐face‐abusive‐racist‐police‐stops 
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شود و در صورت بروز ها اشتراكات فرهنگي و موارد ديگر در نظر گرفته نمياين خانواده
  ؛اختالف مناسبي هم براي آنها وجود ندارد اختالف، سيستم حل

اگزير هاي اشتراكي و نحتي به اين خانه جويانپناهاشاره به عدم دسترسي بسياري از  ه)
ها، تا زمان هاي موقتي، چادرها و حتي كف خيابانها به تجربه زندگي در هتلشدن آن

ها خشونت در آن كه –هندگي هاي پناگاهها و يا اردوفرارسيدن زمان ورودشان به اين خانه
  رواج دارد؛ شدتبهنيز 
ي سترسداشاره به اقدام دولت مكرون از اواخر سال گذشته ميالدي به لغو يكباره  و)
كم به دست – مگر در موارد اضطراري –جديد به خدمات بهداشتي و درماني  جويانپناه

رغم هشدارهاي و علي در فرانسه جويانپناهتشديد مشكالت با  زمانهمماه،  3مدت 
  ؛در اين كشور هاآنتر شدن اوضاع سازمان ملل متحد مبني بر وخيم

ي ر راستاام داشاره به اظهارات مقامات بهداشتي دولت فرانسه، مبني بر اتخاذ اين اقد ز)
ه دسترسي ب استفاده افراد در تالش براي دور زدن قوانين مهاجرتي وممانعت از سوء

  ان؛خدمات درماني رايگ
در حال رشد است  ازپيشبيشهاي اخير نژادپرستي در اروپا طي سالگفتني است كه  ح)

زدگان روي جنگ هدرهاي خود را بميالدي  2015و كشوري همچون فرانسه كه در سال 
، در حال حاضر درصدد اعمال قوانين گشوده جويانپناهسوريه و ديگر  ويژهبه ،خاورميانه

  ؛38ي از ورود مهاجران جديد به اين كشور استگيرانه براي جلوگيرسخت
  
 

، در 1399خردادماه  27شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -3
ورد خصوص تظاهرات سراسري كاركنان نظام درماني فرانسه جهت گوشزد به دولت در م

  . ين بخشاجاي ترغيب و تشويق عمل كردن به تعهدات خود به

                                                            
  گزارش راديو زمانه. قابل بازيابي در لينك: 38

 https://www.radiozamaneh.com/512055 



  29                  )             6( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

رماني ام ده خيابان آمدن جمعيت كثيري از پزشكان، پرستاران و ساير كاركنان نظب الف)
نوبل، بوردو، گروشنبه، در شهرهاي مختلف اين كشور، ازجمله پاريس، فرانسه، در روز سه

جهت  ماه بحران شيوع ويروس كرونا، 3پس از پشت سر گذاردن  ،پليهمتز و مون
كه از سوي  –شدن معترضان در پاريس مواجه خاطرنشان كردن تعهدات دولت و البته

  ؛آورا شليك گاز اشكب -هزار تن تخمين زده شده  18پليس حدود 
: خود اشاره به شكايت اين معترضان نسبت به وضعيت حقوق و مزايا و شرايط شغلي ب)

گيري ويروس كرونا از همه پيشماه پيش و  14كادر درماني فرانسه از گفتني است كه 
وارد  را ايهاي تازهري فوريتاما شيوع اين بيما ،ها را مطرح كرده بوداستههمين خو
  ه است؛ها كردكارزار آن

اش به كاركنان يورو پاد 1500اشاره به اقدام دولت در اين ميان، به پرداخت حداكثر تا  ج)
هاي پاداشاي جديد مبني بر پرداخت بخش درماني كشور، همچنين اعالم تدوين مصوبه

درصدي  50هاي سالمندان و افزايشبه كاركنان شاغل در خانه يورويي 1500ر تا هزا
ايه يك پرستار حقوق پها: گفتني است كه ني بيمارستانكاري كادر درماهاي اضافهساعت

ر از يورو بيشت 200يورو در ماه است كه تنها  1900كند كه در پايتخت فرانسه كار مي
  ه است؛ني كه كارش را آغاز كردزمااز هشت سال پيش است، يعني 

وقوع  با بروز زمانهم، به صدور بيانيه، كنفدراسيون عمومي كار فرانسهاشاره به اقدام  د)
هاي مدال« عنوانبهدهنده دولت ها، مبني بر به شمار آوردن اظهارات و اقدامات تسكيناعتراض
 اي تصادفي و فرضي وهشهاي پرداخت پادا، ضمن تأكيد بر كافي نبودن وعده»شكالتي

 ضرورت فراهم آمدن منابع واقعي مالي و انساني براي حفظ سالمت عمومي جامعه؛

اصالحات در نظام سالمت ايجاد هايي مبني بر ها پيش صحبتاز مدتگفتني است كه  ه)
اين اصالحات را داده اعمال قول  ،جمهوريرئيسو امانوئل مكرون،  شدهمطرحفرانسه 

 سنديكاهاي پزشكي است ءضر دولت در حال مذاكره با نمايندگان و اعضابود. در حال حا
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راهكارهاي به  سال جاري ها قرار است اين مذاكرات تا اوايل ماه ژوئيهطبق گفته رسانه و
  ؛39مشخصي منتهي شود

  
، در 1399خردادمــاه  26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -4

وجــه ت، با اصالت قومي در فرانسه بر اساسآمارگيري گيز شدن موضوع برانخصوص بحث
نكات محــوري ايــن . »يه نژادپرستيابزاري عل«يا » نقض برابري« مثابهبهشمار آمدن آن به به

  گزارش عبارتند از: 
 در فرانسه موضوع تهيه آمار بر اساس اصالت قومي و نژادي شهروندانشدن مطرح الف)

  شور؛در اين ك پرستيبا برگزاري تظاهرات عليه نژاد زمانهم ،افل سياسيو مح هارسانهدر 
و  سهاصالت قومي و نژادي افراد در فران بر اساسآمارگيري اشاره به ممنوعيت  ب)

ر موافقان اين طرح، ميالدي، با توجه به باو 2012در سال  ازاينپيشلغو آن،  شدنمطرح
هاي عيضمقابله با تبهت جابزاري  عنوانبهها، دادهمبني بر مورد استفاده قرار گرفتن اين 

 ؛قومي و نژادي
وزنامه در ر ، به انتشار يادداشتيسيبت اندياي، سخنگوي دولت فرانسهاشاره به اقدام  ج)

ژادي ناساس اصالت قومي و  طرح موضوع تهيه آمار برلوموند، مبني بر درخواست جهت 
 بارزه باهاي فعال در زمينه متأكيد برخي از گروه، با توجه به »آرام و سازنده«در فضايي 

از طريق  دان،نژادپرستي بر فراهم آمدن امكان سنجش ميزان نابرابري به دليل اصالت شهرون
 ها؛آناصالت قومي تهيه آمار بر اساس 

اشاره به هشدار مخالفان اين طرح مبني بر منجر شدن اين آمارها به خودي خود، به افزايش  د)
هاي موجود، با توجه به مشخص نبودن حد و مرز تهيه اين آمارها ها و نابرابريتبعيضميزان 

پذيري منجر شدن آن به در دستور كار قرار گرفتن روند براي مقابله با تبعيض و امكان

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  39

https://per.euronews.com/2020/06/16/enough‐applause‐french‐health‐workers‐rally‐anew‐
for‐post‐coronavirus‐reforms 
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شعار و تناقض اين روند با  اساس مذهب يا گرايش جنسي افراد برهاي آماري آوري دادهگرد
  ؛در فرانسه» ي و برادريآزادي، برابر«ملي 

برونو  ازجملهگفتني است كه اين طرح در ميان اعضاء دولت فرانسه نيز مخالفاني دارد،  ه)
با اين طرح زيرا  ،آمارهاي قومي مخالفمتهيه با «لومر، وزير اقتصاد در اين مورد گفته است: 

است و  فرانسه همخواني ندارد. در واقع يك فرانسوي يك فرانسويدر اصل عموميت 
  ؛40»وي به من ارتباطي ندارد. نژاد، اصالت و مذهب

  
ر د، 1399خردادماه  23جمعه  انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز -5

بندهاي خود، در اعتراض به زمين انداختن دستخصوص اقدام مأموران پليس فرانسه به به
  مبني بر: خشونت در ميان اين نيروها، وي ها درباره وجود نژادپرستاتهامات وارده عليه آن

ها به ادعاي وجود برانگيخته شدن خشم مأموران پليس فرانسه و اعتراض آن الف)
چنين آميز خواندن اين دعاوي، همنژادپرستي و خشونت در اقدامات اين نيروها و توهين

لو ر گبار اعتراض اتحاديه نيروهاي پليس به ممنوع شدن تكنيك گرفتن سر و گردن و فش
  به هنگام بازداشت افراد مظنون؛ 

ران افسا بمشابهت خود  هرگونهاشاره به اقدام پليس معترض فرانسه به مردود شمردن  ب)
 نشتو كساله،  46پوست مرد سياهكه با دستگيري جورج فلويد  -پليس مينياپوليس آمريكا 

  ؛انگيختندسراسر جهان بردر را موجي از اعتراضات ضدنژادپرستي  ،بازداشت به هنگاماو 
خردادماه، به  19اشاره به اقدام كريستوف كاستنر، وزير كشور فرانسه، در روز دوشنبه  ج)

ي قانون و اجراهاي ذكر شده، عدم تحمل نژادپرستي در اعالم اجرايي شدن ممنوعيت
در  تعليق مأموران مظنون به اعمال راهكارهاي نژادپرستانه، پس از تظاهرات مردم فرانسه

                                                            
  ي يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبر 40

 https://per.euronews.com/2020/06/15/political‐debate‐in‐france‐over‐ethnic‐statistics‐
against‐equality‐or‐mean‐against‐racism 
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هاي ها و اقدامات نژادپرستانه نيروهاي پليس اين كشور در قبال اقليتاعتراض به واكنش
  ؛41متحدهقومي، همانند مأموران پليس اياالت

فقره شكايت عليه  1500اشاره به گزارش خبرگزاري فرانسه، مبني بر دريافت حدود  د)
  ؛42مربوط به اعمال خشونتنيمي از آن  –بان پليس فرانسه مأموران پليس از سوي ديده

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 41

پليس فرانسه  ، در خصوص متهم شدن1399خرداد ماه  14ارشنبه در روز چه شبكه خبري يورونيوز،انتشار گزارش از سوي *
  ، مبني »مدافع حقوق شهروندي«تبعيض ساختاري از سوي مقام اعمال به 

رانسه فردن پليس به محكوم ك» مدافع حقوق شهروندي«و مقام كنوني ژاك توبون، وزير پيشين دادگستري فرانسه اقدام  الف)
  پوست و عرب تبار؛هروندان سياهبه اعمال تبعيض ساختاري عليه ش

 در پي شكايت زمينه، به آغاز تحقيقات خود در اين نماينده پيشين پارلمان اروپا و ژاك توبون حقوقداناشاره به اقدام  ب)
تا  2013هاي ن سالبي ،پليسمأموران نژاپرستانه و تبعيض آميز هاي دوازدهم پاريس نسبت به رفتار منطقهاز شهرندان برخي 
  ؛ميالدي 2015

شي نتشار گزاراها تحقيق در اين رابطه با كمك همكاران خود و اقدام وي به اشاره به موفق شدن توبون پس از انجام سال ج)
  ؛»يدپوستآميز و نژادپرستانه عليه شهروندان غيرسفآزار تبعيض«از اين تحقيقات مبتني بر محكوم شدن پليس فرانسه به 

ي بر انسه مبتنسمي فرگزارش، با توجه به به شمار آمدن آن به عنوان نخستين گزارش يك مقام ر اشاره به اهميت ويژه اين د)
سه سال  دروي ر دولت امانوئل مكرون و وزير كشوگفتني است كه  اقدام آن به محكوم كردن قاطع و صريح پليس اين كشور:

  ؛اندمتهم شدهاخير بارها به رفتارهاي نژادپرستانه عليه سياهان و اعراب فرانسوي 
ه، مقابل دادگاه برپا خرداد ما 13شنبه اشاره به همزماني انتشار گزارش ژاك توبون با تظاهرات مخالفان نژادپرستي در روز سه ه)

  ؛دپوستي كه همچون جورج فلويد در بازداشت پليس فرانسه جان سپرجوان سياه -  آداما ترائوره شده براي
در شان م آمدنشنبه در پايتخت اين كشور و گردهز مردم معترض به برگزاري تجمع در روز سهاشاره به اقدام هزاران تن ا و)

رگزاري بمنوعيت مبه رغم اعالم ، حمايت از خانواده آداما ترائوره در مقابل دادگاه تشخيص علت مرگ وي در شمال پاريس
اين نوان كرده بود. هزار نفر ع 20رات كنندگان را پليس پاريس شمار تظاههر نوع تجمع از سوي پليس فرانسه: گفتني است كه 

  ؛ه بودبرگزار شد نيزليل و مارسي  مشابه اين تظاهرات در شهرهاي ليون،در حالي است كه 
نگام بازداشت از سوي ، به هميالدي 2016ژوئيه سال  19در  ،ساله 24پوست آداما ترائوره، جوان سياهاشاره به جان باختن  ز)

ز ادستگيري  هنگام رمري به دليل خفگي و در عين حال ادعاي مقامات پليس فرانسه مبني بر سكته قلبي وي بهنيروهاي ژاندا
 سوي مأموران پليس؛

مال كنندگان به محكوم كردن پليس فرانسه به اعشنبه با توجه به اقدام تظاهراتاشاره به تاريخي بودن تظاهرات روز سه ح)
تحده، ها در اياالت مآرانيو عرب و اعمال رفتارهاي نژادپرستانه و همزماني آن با بروز نا پوستخشونت عليه شهروندان سياه
  به دليل قتل جورج فلويد و

ستي ايسه نژادپركيدكرد كه مقأها تمسئول سنديكاي پليس فرانسه در واكنش به اين محكوميتالزم به ذكر است كه  ط)
ستي و نژادپر چرا كه در فرانسه تبعيض ،پليس فرانسه بسيار مضحك استنيروهاي  ابو شباهت آن نيروهاي پليس آمريكا 

يسه رفتار مقا ني برندارد. وي سخنان برخي از كارشناسان مب فرد نژادپرستي وجودنيز سيستماتيك و در ميان نيروهاي پليس 
  .نژادپرستانه پليس آمريكا و فرانسه را بي پايه و اساس خواند
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خردادماه،  28، در روز چهارشنبه روزنامه اينديپندنته) اين در حالي است كه به گزارش 
دولت فرانسه در پي فشارها از سوي پليس اين كشور، از تصميم خود سرانجام 

يس ئ، رزمانهم كرد. نشينيعقب افراد بازداشت هنگام گردن فشردن  كردن ممنوع  جهت
 در پسازاين گردن نفشرد ين نهاد گفت تكنيكاي به كاركنان اپليس ملي كشور در نامه

عدم  در صورتچنان هم توانندميها شود، اما آنداده نمي تعليم فرانسه پليس هايآكادمي
اني اين اقدام با استقبال و شادم ن استفاده كنند.آاز » با دقت«اي ديگر، وجود گزينه

  ؛رو شده استهاي پليس روبهاتحاديه
  

، در 1399خردادماه  21به شر، در روز چهارشنبان حقوق بانتشار گزارش از سوي ديده -6
. خصوص ضرورت توقف صادرات سالح از سوي فرانسه به عربستان سعودي و مصر

  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است
ند بان حقوق بشر از دولت فرانسه جهت پايان دادن به رودرخواست سازمان ديده الف)

 دولت و مصر، با توجه به انتشار گزارش اخيرصادرات تسليحات به دو كشور عربستان 
ول در ط سالح وانتقالنقل صادرات اسلحه، ثبت اسناد فروش وامانوئل مكرون، در زمينه 

  ميالدي؛ 2019سال 
 ) و مصر (يك ميليارد يورو)يارد يوروميل 1,4شمار آمدن عربستان سعودي (اشاره به به ب)
  ؛اندتهرين ميزان واردات سالح از فرانسه را داشعنوان دو كشوري كه بعد از قطر، بيشتبه

ب به متهم به ارتكا –اشاره به متناقض بودن فروش و صادرات سالح به عربستان  ج)
دار در عنوان كشور داعيهها و اصول فرانسه، بهبا تمامي ارزش –جنايات جنگي در يمن 

  زمينه حمايت از حقوق بشر؛
به عربستان و مصر از سوي فرانسه، از وجود تضادهاي  تأكيد بر حاكي بودن فروش سالح د)

هاي مرتكب قساوت عميق در ديپلماسي آن و متهم شدن اين كشور به حمايت از حكومت
عليه غيرنظاميان و مخالفان خود: اشاره به موارد مستند گسترده نقض حقوق بشر از سوي 
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ساني آن براي اين كشور و موارد بار انائتالف به رهبري عربستان در يمن و پيامدهاي فاجعه
مستند جدي نقض حقوق بشر و ارتكاب به جنايات جنگي از سوي مصر در عمليات شمال 

  هاي گذشته؛صحراي سينا و سركوب خونين معترضان در سال
اشاره به منجر شدن تداوم فروش تسليحات از سوي دولت فرانسه به دو كشور  ه)

شمار ها به تداوم بخشيدن به جرائم خود، بلكه به بهآنتنها ترغيب عربستان و مصر، به نه
 .43عنوان چراغ سبزي جهت زدن مهر قانوني بر جنايات ضدبشريآمدن اين اقدام به
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