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

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستاخبار آشكار به
صورت خالصه به ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به1گروهي

  شرح زير است:
  

  متحده آمريكا*اياالت
، در 1399 تيرماه 19شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1

و تصاوير جديد از لحظه بازداشت جورج  هاصدا در موردها آخرين بررسيئه خصوص ارا
  اند از:  نكات قابل ذكر اين گزارش عبارتبه دادگاه.  2فلويد
د به داشت جورج فلويو تصاوير جديد از لحظه باز هاها از صداآخرين بررسيارائه  الف)
ت سوي وي و درخواس از» بكشمتوانم نفس نمي«، مبني بر تكرار بيست باره جمله دادگاه

ادر م«ر او از درك شووين، افسر پليس، جهت برداشتن پاي خود از روي گردن وي به خاط
ه با تواند اتهامات افسران پليس همراجمالت ميگفتني است كه تكرار اين »: و فرزندانش

  ؛كند عامل قتل را بيشتر
ن از سوي جورج فلويد با ايوها اي ديگر در اين ويدئاشاره به شنيده شدن جمله ب)

 ؛»ها (نيروهاي پليس) مرا خواهند كشتآن«مضمون كه 

                                                            
 Humanبان حقوق بشر (ديده 1 Rights  Watchشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronewsالملل سازمان عفو بين )؛

)Amnesty  International شبكه خبري دويچه وله ()؛Deutsche Welleروزنامه اينديپندنت ( )؛Independent ؛(
)؛ The Guardianروزنامه گاردين ( ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري 

 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( of  the  United  Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights (OHCHR) شبكه خبري بي.بي.سي () وBBC.Com.(  
فشار دقيقه  9 نزديك بهتحمل پس از سال جاري ميالدي، ماه مه  25روز  ،ياه پوست آمريكاييسشهروند جورج فلويد،  2

 يترين اعتراضات ضد نژادپرستسابقهسالگي جان باخت. مرگ او آغازگر يكي از كم 46در  ،زانوهاي افسر پليس روي گردنش
  .بود متحدهاالتيهاي اخير در اسال
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يد صداي جورج فلو وضوحبهاشاره به مضمون ويدئويي ديگر در اين رابطه كه در آن  ج)
 مشكل تنگناهراسي دارم و«گويد: شود كه ميهاي بازداشت شنيده ميدر اولين ثانيه
  ؛».توانم در خودروي پليس بنشينمميكنم، نكنم، التماس ميخواهش مي

 وهاو در اين ويدئتازگي منتشر شده است جمله دردناك ديگري كه بهاشاره به همچنين  ه)
ان دارم. به مادرم بگوييد كه عاشقش هستم، به فرزندانم بگوييد كه دوستش«شود: شنيده مي
  ؛»نفس بكشم. متوانميرم چون نميمن مي

ين ابا  ر پليس در اين ويدئوها در قبال جمالت جورج فلويداشاره به اظهارات افس و)
ي دهنت را ببند، حرف زدن انرژي زياد ،تواني نفس بكشيگويي نميوقتي مي«مضمون كه 

فاده استوي به  اتهامعلت دستگيري جورج فلويد الزم به يادآوري است كه »: .برداز تو مي
 ؛دالري تقلبي بود 20از يك اسكناس 

ر دادن قرا ه اقدام تامس لين، يكي از چهار پليس حاضر در لحظه بازداشت، بهاشاره ب ز)
ن از ت قضايي به كاستترغيب مقاما باهدفتمامي ويدئوهاي جديد در اختيار دادگاه 

 اتهامات وي؛

دليل اتهام همدستي و  به ،الكساندر كوئنگ و تو تائو ،دو پليس ديگرگفتني است كه  ح)
جورج فلويد محاكمه خواهند شد. كارشناسان قضايي در انفعال در جريان قتل 

پليسي است كه در اين قتل  4سال زندان در انتظار  40گويند كه دست كم مي متحدهاياالت
  ؛3اندشركت داشته

  
، در 1399تيرماه  18الملل، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2

متحده از بر پيكر سالمت جهاني با خروج اياالت بزرگاي خصوص وارد آمدن ضربه
  : موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير استسازمان بهداشت جهاني. 

                                                            
  ل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز. قاب 3

 https://per.euronews.com/2020/07/09/the‐last‐30‐minutes‐of‐george‐floyd‐s‐life‐new‐
revelation 
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الملل، ، مشاور حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عفو بين4واكنش سانهيتا اَمبست الف)
در قبال اقدام دولت آمريكا به خروج از سازمان بهداشت جهاني، مبني بر تضعيف 

مالحظه از گيري جهاني بر اثر اقدامي بيهاي اين سازمان در ميانه شيوع يك همهتالش
  سوي دولت ترامپ؛

گيري در تمامي ها در راستاي كنترل اين همهاشاره به آثار منفي اين تصميم بر تالش ب)
  هاي ضروري حوزه سالمت در اين سازمان؛كشورهاي جهان و ديگر برنامه

منظور غلبه بر المللي با يكديگر بههمكاري تمامي اركان جامعه بين تأكيد بر ضرورت ج)
  هاي بهداشتي و درماني الزم؛گير و تضمين دسترسي همگان به مراقبتاين بيماري همه

اء اشاره به درخواست از ساير كشورهاي عضو سازمان بهداشت جهاني، جهت ارتق د)
گيري و ديگر الزم براي كنترل اين همهأمين بودجه تهاي خود و حصول اطمينان از تالش
 هاي حوزه سالمت بشري؛بحران

المللي، با توجه به رحمانه بودن الگوي جاري ترك مجامع و نهادهاي بيناشاره به بي ه)
سازمان  مخاطره افتادن حقوق و حيات تمامي مردم جهان: اين در حالي است كه دانلد ترامپبه

  ست؛كرده ا 19 –ديريت در زمينه كنترل بيماري كوويد بهداشت جهاني را متهم به سوءم
الملل از دولت ترامپ جهت تجديدنظر در تصميم خود و اشاره به درخواست عفو بين و) 

  ؛5الملليمتحده به رعايت موازين بهداشت عمومي بيننشان دادن تداوم تعهد اياالت
  
ر ، د1399تيرماه  17شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -3

شهادت رساندن سردار سليماني، با منشور متحده به بهخصوص تناقض اقدام اياالت
  اند از:          موارد مهم اين گزارش عبارتسازمان ملل. 

                                                            
4 Sanhita Ambast 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:عفو بينگزارش سازمان  5
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/trump‐who‐withdrawal‐devastating‐
blow‐to‐global‐health/ 
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انتشار گزارش از سوي انيس كاالمار (اگنس كاالمارد)، گزارشگر ويژه سازمان ملل  الف)
زده و خودسرانه، مبني بر به شمار آوردن ترور سردار يي، شتابهاي فراقضادر زمينه قتل

سال اوايل ژانويه در كه  -ايران جمهوري اسالمي فرمانده سابق سپاه قدس سليماني، 
المللي و خالف قوانين بين«اقدامي  عنوانبه – بغداد روي دادفرودگاه در ميالدي گذشته 

  ؛»منشور سازمان ملل متحد
ز گزارشگر ويژه سازمان ملل بر استفاده از پهبادهاي تسليحاتي براي اشاره به تمرك ب)

هاي هدفمند، ضمن تأكيد بر عدم ارائه مدارك و شواهد مستدل از سوي ترور و قتل
الوقوع بودن خطر حيات سردار سليماني براي شهروندان متحده مبتني بر قريباياالت

  ؛در بغداد و همراهانش وترور كاروان خودروهاي حامل اآمريكايي و توجيه 
ها و هاي هدفمند از سوي دولتاشاره به موارد فزاينده استفاده از پهبادهاي نظامي در قتل ج)

 المللي؛درخواست جهت تدوين قوانين و مقررات الزم در اين زمينه از سوي نهادهاي بين

ز اقدام دولت يك نخستين مورد ا عنوانبهشمار آوردن ترور سردار سليماني اشاره به به د)
توجيه قانوني، براي به قتل رساندن مقام دولتي  عنوانبهدفاع از خود  حقبهكشور به استناد 

 كشوري ديگر در خاك كشوري ثالث؛

، گزارش مفصل خود درباره ابعاد تير 19شنبه، روز پنجگفتني است كه انيس كاالمار  ه)
را به شوراي حقوق بشر سازمان ملل  هدفمند هايادها براي ترور و قتلباستفاده از په

اقدامي جهت تعيين ضوابط عليه اين سالح اتخاذ اين شورا را به  ءتا اعضا كرد،ه ئمتحد ارا
مريكا عضو اين شورا نيست و در آ اين در حالي است كه. نمايدفوق پيشرفته ترغيب 

شوراي  داشت. اين كشور دو سال پيش با انتقاد شديد ازنجلسه روز پنجشنبه حضور 
 ؛حقوق بشر، اين نهاد سازمان ملل را ترك كرد

 به شهادت رساندن در موردكاالمار،  نيسبه گزارش ا متحدهاياالت الزم به ذكر است و)
قاسم سليماني واكنش نشان داده است. مايك پومپئو، وزير امور خارجه آمريكا، در پيامي 

در مورد بستر قانوني اين  متحدهاياالتاست كه يتري با رد كردن اين گزارش نوشته ئتو



  7                  )             7( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهه كارنامه حقوق بشري نگاهي ب
 

 

  

 

حفاظت از آمريكا  منظوربهالملل با شفافيت عمل كرده و همواره حمله در حقوق بين
  ؛6دست به اقدام خواهد زد

  
ر د، 1399تيرماه  17شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -4

هاي سخارجيِ برخوردار از كالخصوص اقدام دولت آمريكا به لغو رواديد دانشجويان 
            د از:   انرتموارد مهم اين گزارش عبامجازي براي تمامي دروس خود در ترم آتي دانشگاه. 

زارت وابسته به و ،متحدهاياالتاداره فدرال مهاجرت و گمرك صدور بيانيه از سوي  الف)
اي دانشجويان صدور رواديد بر، مبني بر عدم تيرماه 16، در روز شنبه امنيت داخلي آمريكا

غو لهاي مجازي براي تمامي دروس خود در ترم پاييز و خارجي، اما برخوردار از كالس
كا ين دانشجويان در آمريا چنانچه ترتيباينبهرواديد دانشجويان حاضر در اين كشور: 

  ؛بايد خاك اين كشور را ترك كنند حضور دارند،
تي در هاجرماز دانشجويان خارجي با پيامدهاي قانوني  تأكيد بر مواجه شدن اين دسته ب)

نند توانند اقدامات ديگري، ماصورت عدم ترك خاك آمريكا: اين دانشجويان همچنين مي
 انتقال يافتن به مراكز آموزشي حضوري را اتخاذ نمايند؛

يا  متحدهاياالتاشاره به تحت تأثير قرار گرفتن صدها هزار دانشجوي حاضر در  ج)
وي ساز  نشجويان در انتظار ورود به اين كشور، به دليل اتخاذ اين تصميم ناگهانيدا

انديشي براي ها و مراكز آموزش عالي به چارهواشنگتن، همچنين ناگزير شدن دانشگاه
 هاي آموزشي خود در ترم پاييز؛برنامه

ي آمريكا در نت در مجلس سنااورمايالت برني سندرز، نماينده دموكرات گفتني است كه  د)
 ؛»7.ندارد حدومرزيظلم كاخ سفيد هيچ «يتر نوشت: ئواكنش تندي به اين تصميم دولت در تو

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 6

 https://www.bbc.com/persian/iran‐53315496 
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  7

https://per.euronews.com/2020/07/07/us‐end‐of‐visas‐for‐foreign‐students‐if‐courses‐are‐online?utm 
_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=us‐end‐of‐visas‐for‐foreign‐students‐if‐courses‐
are‐online&_ope=eyJndWlkIjo iZTAxMWVmYjZhZjY1Zjkx MGQyNjdmZmU2ND c0YWE zZTUif Q % 3 
D%3D 



  8                                                                                                                               32گزارش راهبردي 

 

انشگاه د، دو تيرماه 18.، در روز چهارشنبه شبكه خبري بي.بي.سيهمچنين به گزارش  ه)
ي و ت ملرا عليه سازمان امني يساچوست، ام آي تي، شكايتسسه فناوري ماؤهاروارد و م
  ؛اند، طرح كردهيمقررات مهاجرت و گمرك يسازمان اجرا

  
، در 1399تيرماه  9انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -5

متحده به وزارت دادگستري اين كشور خصوص صدور مجوز از سوي ديوان عالي اياالت
 اري).جي مجازات اعدام از ماه آينده ميالدي (تير و مرداد سال اجرازسرگيري جهت ا

      اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت
، پيش اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت دادگستري آمريكا از حدود يك سال الف)

كه  –ل سا 16ي مجازات اعدام پس از گذشت اجرامبني بر قصد اين نهاد براي ازسرگيري 
 يادي را به همراه داشت؛ها و انتقادهاي زاين خبر اعتراض

لي مهاي دولت ترامپ در اين زمينه به چالشي براي ديوان تالش شدنتبديلاشاره به  ب)
ستفاده از زنداني محكوم به اعدام به نجات جان خود با ا 4آمريكا، با توجه به اقدام 

ارت ك قاضي فدرال در واشنگتن حكم وزيلي بود كه ها و مفاد حقوقي: اين در حاپروتكل
 درالدادگستري را محكوم كرد و اعالم كرد پروتكل جديد با قانون مجازات اعدام ف

  ؛صادر شده است 1994قانوني كه در سال  - مطابقت ندارد
ه منطق در تجديدنظريك هيئت داوري متشكل از سه قاضي در دادگاه اشاره به اقدام  ج)

 طوربهكمي كه ح -به مخالفت با لغو حكم صادره در سال گذشته دادگاه عالي كلمبيا و 
نطقه موريل، آشد. اما در ماه موقت، مانع از پايان بخشيدن به توقف غيررسمي اعدام مي

  ؛دي سي، حكم دادگاه را ملغي كردواشنگتن 
ها، اناره زنداد اياشاره به اقدام ويليام بار، رئيس ديوان عالي كشور، به صدور دستور بر د)

 زنداني محكوم به اعدام؛ 4ي حكم اجرامبني بر تعيين تاريخ جديد براي 
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زنداني و چرخش  4اشاره به سرانجام اقدام ديوان عالي به رد درخواست تجديدنظر  ه)
  ؛8حكم در منطقه واشنگتن دي.سي به نفع دولت ترامپ

 

، در 1399تيرماه  6ز جمعه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در رو -6
متحده از ديوان عالي اين كشور جهت باطل كردن طرح خصوص درخواست دولت اياالت

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . 9خدمات درماني اوباماكر
يوان عالي اين د، از تيرماه 5شنبه درخواست وزارت دادگستري آمريكا، در روز پنج الف)

  ؛»ماكراوبا« مقرون به صرفه، موسوم به يطرح مراقبتكرونا، جهت لغو كشور، در بحبوحه شيوع 
قه متعلق به طب عمدتاً  آمريكاييِ ها يونرغم موفقيت ميلاشاره به ارائه اين درخواست، به ب)

در  ميالدي به دريافت پوشش بيمه درماني 2010، از سال متوسط و پائين اين كشور
هاي حقوقي از زمان بروز چالش باوجودآن  چهارچوب اين طرح و استفاده از خدمات

 آغاز رياست جمهوري دانلد ترامپ در اين زمينه؛

ت هاي مخالف با تداوم طرح اباماكر در نشست آتي قضااستدالل شدنمطرحاشاره به  ج)
 زارياز برگديوان عالي كشور و تالش دولت ترامپ جهت باطل اعالم كردن آن تا پيش 

كه  اين سومين بار خواهد بود: نوامبرماه اين كشور در  انتخابات رياست جمهوري
ر دمدافعان اين طرح  .ن طرح در دادگاه به بحث گذاشته خواهد شدهاي قانوني ايچالش

جلس مايت دادگاه، ائتالفي از وكالي دموكرات دستگاه قضايي اين كشور هستند كه از حم
  ؛نمايندگان آمريكا نيز برخوردارند

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://per.euronews.com/2020/06/29/supreme‐court‐gives‐green‐light‐to‐trump‐
administration‐for‐resuming‐execution 

نظير پوشش رايگان خدمات پيشگيرانه، اجبار كارفرمايان به بيمه كردن كاركنان  ,هاي خدمات درمانيطرح اباماكر شامل حداقل 9
 يمه والدينتري زير پوشش بدهد تا مدت بيشو تخصيص يارانه براي خريد بيمه است. اين طرح همچنين به فرزندان اجازه مي

  .خود باقي بمانند
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هاي اصلي كارزار انتخاباتي از وعده» اباماكر« طرح لغو و جايگزينيگفتني است كه  د)
كيد دارند و قصد أهاي باالي اين طرح تبر هزينه خواهانجمهوريترامپ بود. او و  انلدد

  ؛10دارند با ابطال آن، كسري بودجه فدرال را كم كنند
 

، در 1399 رماهتي 5شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -7
. متحدهاياالتخصوص ضرورت اتخاذ اقدامات الزم در زمينه دسترسي به آب سالم در 

  نكات مهم گزارش به شرح زير است:
 رغمهبپوست و بوميان آمريكا به آب سالم و بهداشتي، فقدان دسترسي جوامع رنگين الف)

ها در ستن دستو اهميت رعايت بهداشت و ش 19 –مواجهه با شيوع بيماري كوويد 
  مقابله با اين بيماري؛

بني بر ، ممتحدهاياالتاشاره به انتشار ويدئويي جديد از سوي فعاالن مدني در سراسر  ب)
ر و آثا ومورد مخاطره قرار گرفتن حق برخورداري شهروندان اين كشور از آب و بهداشت 

نگر نقش كه خود نمايا –پوستان، زنان و كودكان پيامدهاي نامتناسب اين امر براي رنگين
 است؛ 19 –فاحش اختالفات نژادي در مقابله با شيوع بيماري كوويد 

رغم هبمتحده از آب ناسالم آشاميدني، اشاره به برخورداري بسياري از مردم اياالت ج)
ب ر كسثروت موجود در اين كشور و گزارش كارشناس سازمان ملل در اين رابطه مبني ب

ب و آمينه دسترسي به وي آمريكا در قياس با كشورهاي ديگر، در زو ششم از س رتبه سي
  ميالدي؛  2017بهداشت در سال 

ميالدي،  2017ميليون نفر از ساكنان آمريكا، در سال  77مندي نزديك به اشاره به بهره د)
ب آهاي آب آشاميدني برخوردار از يك يا چند تناقض با قانون فدرال تنها از سيستم
رساني الم: گفتني است كه از آن سال تاكنون تغيير چنداني در سيستم آبآشاميدني س

درآمد، چه در مناطق پوست و كموجود نيامده و همچنان جوامع رنگين متحده بهاياالت
  پذيري قرار دارند؛شهري و چه روستايي تحت تأثيرات نامتناسب اين آسيب

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://per.euronews.com/2020/06/26/trump‐justice‐department‐supreme‐court‐
invalidate‐obamacare‐pandemic‐presidential‐election 
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رابطه،  قوق انساني در اينحسميت شناختن متحده از به راشاره به امتناع دولت اياالت ه)
  ازجمله حق بر آب و حق برخورداري از معيار مناسب زندگي و

متحده جهت تماس با سناتور ايالت خود بان حقوق بشر از مردم اياالتدرخواست ديده و)
در راستاي پرداختن به تأثيرات  KeepWaterOn#در كنگره براي مشاركت در كارزار 

محيطي، بر جوامع پيشاپيش در معرض مخاطرات زيست 19 –اري كوويد نامتناسب بيم
درآمد و ذخيره و تأمين آب سالم و بهداشتي براي اين ارائه يارانه آب به خانوارهاي كم

  .11جوامع
  
  

  *كانادا
ص ، در خصو1399تيرماه  6بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -

روز هاي جيوه، منجر به بانادا به ميراث سمي ناشي از آلودگيضرورت پرداختن دولت ك
          نكات مهم گزارش به شرح زير است:  بيماري و مرگ در ميان جوامع بومي. 

رال و سال از اقدام مقامات فد 3تيرماه) با گذشت  7ژوئن ( 27زمان بودن روز هم الف)
با  هاي متمادي:ه براي دههق آلوده به جيوسازي مناطاستاني اونتاريو، به متعهد شدن به پاك

  تند؛ت هستوجه به اينكه ساكنان بومي اين نواحي همچنان در انتظار انجام اين اقداما
به ريختن  1970و اوايل دهه  1960 اشاره به اقدام يك كارخانه مواد شيميايي، در دهه ب)
منطقه  اي در تن از مواد آلوده به سم جيوه در باالدست رودخانه 10

Asubpeeschoseewagong  Netum  Anishinabek  همچنين مشهور به)Grassy 

Narrows First Nation( ترين منبع كه مهم –هاي آن و آلوده كردن آب رودخانه و ماهي
  آيد؛غذايي اين جوامع به شمار مي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 11

 https://www.hrw.org/news/2020/06/25/take‐action‐keep‐water‐us 
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 ذ اقدامهاي متوالي كانادا در زمينه اتخادرپي دولتاشاره به منجر شدن ناكارآمدي پي ج)
جبران براي سالمتي ساكنان اين سازي اين رودخانه، به بروز عواقب غيرقابلالزم در پاك

  هاي زودرس؛منطقه و حتي مرگ
ميالدي  2017، يكي از بوميان اين منطقه، در سال 12اشاره به اظهارات داروين فوبيستر د)
مبني بر تداوم  بان حقوق بشر،خطاب به ديده –سال سن داشت  20كه در آن زمان  –

تر: تر و پايينيافتن مسموميت منطقه با سم جيوه و انتقال آن به بوميان با سنين پايين
ها، همچنين اختالل در خود به مشكالت تعادلي و لرزش دست ابتالفوبيستر در آن زمان از 

 بينايي خبر داد؛

ر آمدن ي، از به شماميالد 2016انجام شده در سال  اشاره به حاكي بودن نتايج بررسي ه)
هايي استان اونتاريو به سم جيوه: اين ترين ماهاز آلوده Grassy Narrowsهاي منطقه ماهي

المللي نمود، كه بر اساس تعهدات بينزمان تأكيد ميدر حالي است كه دولت فدرال هم
باز احياء  هاي الزم در راستاي شناسايي، ارزيابي،ي برنامهاجراخود در اين زمينه، در حال 

 و مديريت مخاطرات مناطق آلوده به سم جيوه است؛

د به ن خواشاره به سرانجام اقدام دولت فدرال در سال جاري ميالدي به متعهد نمود و)
ها يتخصيص بودجه در راستاي حمايت از ساخت مركزي درماني مربوط درمان به بيمار

طمينان از اراستاي حصول گامي مهم در  –هاي جيوه و اختالالت ناشي از آلودگي
ن گزير بودهاي درماني، با توجه به نادسترسي بسياري از اعضاء اين جامعه بومي به مراقبت

  ي و رواني ناشي از سم جيوه؛ها به تحمل عواقب جسمآن
هاي هدفمند به هاي فدرال و استاني به ارائه غرامتضرورت اقدام دولتاشاره به ز)

زان سم ه ميكته در معرض اين آلودگي در اين منطقه: گفتني است بيشترين بوميان قرار گرف
ر سال دكه دولت اونتاريو، موجود در رودخانه اين منطقه همچنان خطرناك بوده و درحالي

تصاص داد، ميليون دالر كانادا را براي پااليش منطقه مزبور اخ 85ميالدي، مبلغ  2017
 غاز نشده است؛سازي در آن آگونه عمليات پاكهمچنان هيچ

                                                            
1 2 Darwin Fobister 
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زيست اين منطقه و حمايت تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات اونتاريو به باز احياء محيط ح)
  .13هاي آتي آناز سالمتي و رفاه جامعه و نسل

  
  *بريتانيا

ن عفو تحليلي ميدل ايست مانيتور و سازما –انتشار گزارش از سوي سايت خبري  -1
صر ، در خصوص همدست بودن بريتانيا در ح1399ه تيرما 17شنبه الملل، در روز سهبين

 زارشگويرانگر و غيرقانوني يمن توسط ائتالف به رهبري عربستان. نكات محوري اين 
  عبارتند از: 

» 14ديكَلسيفايد يو كي«تحليلي  –انتشار نتايج تحقيقات جديد از سوي سايت خبري  الف)
، »15فلج كردن يك ملت«شي تحت عنوان در گزار -ناظر بر نفوذ نظامي بريتانيا در جهان  -

دريايي يمن توسط ائتالف عربي به رهبري  محاصرهمبني بر مشاركت اين كشور در 
  عربستان سعودي؛

ه توسط هاي نيروي دريايي آموزش داده شداشاره به مورد استفاده قرار گرفتن تاكتيك ب)
ن را آسازمان ملل  كه كارشناسان –بريتانيا، از سوي نيروهاي ائتالف در حصر يمن 

  اند؛غيرقانوني خوانده
هان جشري باشاره به نقش نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا در رقم زدن بدترين فاجعه  ج)

ها عوديهاي آموزشي كامل اين نيروها براي ساز جنگ جهاني دوم تاكنون، با توجه برنامه
روها انگليس از اين ني ر وجود شواهد چشمگير در زمينه حمايتشان و تأكيد بو متحدان

 در اعمال حصر يمن؛

اشاره به صدور مجوزهاي صادرات تسليحات از سوي بريتانيا براي ائتالف عربي به  د)
 5,3ميالدي تاكنون، به ارزش  2015رهبري عربستان از آغاز جنگ يمن در مارس سال 

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

 https://www.hrw.org/news/2020/06/26/canada‐ontario‐need‐address‐toxic‐legacy 
1 4 Declassified UK  
1 5 “Paralysing a nation” 
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تداوم بخشيدن به اين آور دولت بريتانيا به مميليارد دالر) و اقدام شر 6,6ميليارد پوند (
ميالدي،  2019روند و اذعان به نقض چندين باره حكم دادگاه استيناف بريتانيا در سال 

 هاي جديد تسليحاتي براي اين ائتالف؛مبني بر ممنوعيت صدور مجوز

شدت ويرانگر حمالت ائتالف به ها مبني بر تأثير بهه گرفته شدن گزارشاشاره به ناديد ه)
دارهاي اعتنايي اين كشور به هشن عليه يمن، از سوي بريتانيا، همچنين بيرهبري عربستا

ي روهاسازمان جهاني صليب سرخ و سازمان نجات كودكان و تداوم بخشيدن به آموزش ني
ه ترين متحد عربستان در جنگ يمن بكه مهم - دريايي ائتالف در امارات متحده عربي 

  آيد؛شمار مي
ون تن از ميلي 10سال جنگ و حصر در يمن به قرار گرفتن  5وم اشاره به منجر شدن تدا و)

اني هاي برنامه جهمردم اين كشور در آستانه فروافتادن در ورطه قحطي، بر اساس گزارش
 يسف)غذاي سازمان ملل: اين در حالي است كه صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يون

هاي تا امكان ارائه كمك دههاي درگير جنگ درخواست نموهمواره از تمامي طرف
  ورند؛هاي يمني، در هر نقطه از اين كشور، را فراهم آبشردوستانه به كودكان و خانواده

ليز اشاره به اقدام جديد دولت بريتانيا به ازسرگيري فروش تسليحات نظامي به عربستان:  ز)
اد سخناني در مجلس با اير، تير 17شنبه روز سه بريتانيا، يالمللوزير تجارت بين ،16تراس

عوام مدعي شد كه بر اساس تحقيقات صورت گرفته خطري متوجه فروش تسليحات نظامي 
  ؛17به عربستان نيست و احتمال استفاده از آن در موارد نقض جدي حقوق بشر وجود ندارد

 يحاتي وتسل اشاره به محكوميت تصميم دولت بريتانيا از سوي كارزار مقابله با تجارت ح)
  ن نهاد براي اتخاذ اقدام قانوني در قبال اين تصميم؛قصد اي

الملل در بريتانيا، مبني بر رياكارانه ، مدير سازمان عفو بين18ط) اشاره به واكنش كيت الن
  بودن اقدام بريتانيا به ازسرگيري فروش تسليحات به عربستان سعودي؛

                                                            
1 6 Liz Truss 

وي در اين بيانيه ادعا كرد كه تنها در جريان حمالت هوايي معدودي از سوي ائتالف سعودي در جنگ يمن، قوانين حقوق  17
الح به ز فروش ساتي در فرآيند صدور مجوله با انجام اصالحئي سال گذشته دادگاه نقض شده كه اين مسأربر اساس بشري، 

  .عربستان مرتفع شده است
1 8 Kate Allen 
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ه رهبري بوايي ائتالف سال حمله ه 5اشاره به تالش بريتانيا براي ناديده انگاشتن  ط)
ها، نشماري از غيرنظاميان در مدارس، بيمارستاعربستان به يمن و كشته شدن تعداد بي

ز رويدادهاي مجزا ا«عنوان ها بهتاالرهاي عروسي و عزا و بازارها، با به شمار آوردن آن
حقوق بهاعتنايي ديگر انگليس در تالش براي نگارش مجدد تاريخ و بيعبارتبه»: يكديگر

  الملل است؛بين
اشاره به اقدام دولت بريتانيا به از سرگيري صدور مجوزهاي جديد صادرات تسليحات  ي)

المللي رغم ماهيت فراگير و سيستماتيك موارد نقض قانون بينبه عربستان سعودي به
  ؛19بشردوستانه از سوي ائتالف به رهبري عربستان در يمن

  
، در 1399تيرماه  16ه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي شبك -2

اين  ت مهمنكاخصوص اقدام دولت بريتانيا به وضع تحريم عليه اتباع عربستان و روسيه.  
    گزارش به شرح زير است:  

رجي، فرد و سازمان خا 49هاي اقتصادي عليه اقدام دولت بريتانيا به وضع تحريم الف)
به يم جديد وضع تحر سازوكاردر چهارچوب وسيه و عربستان، برخي از اتباع ر ازجمله

  علت نقض حقوق بشر؛
ولت به ددام اظهارات دامينيك راب، وزير خارجه بريتانيا، در اين رابطه، مبني بر اق ب)

اقدامات در » ترينهولناك«ها عليه اشخاص و نهادهاي مرتكب برخي از وضع اين تحريم
  زمينه نقض حقوق بشر؛

، مقامات اطالعاتي ارشد عربستانه به مشتمل شدن اين فهرست بر نام شماري از اشار ج)
و  منتقد حكومت اين كشور نگارروزنامهي، چآفريني در قتل جمال خاشقمتهم به نقش

                                                            
  هاي: الملل. قابل بازيابي در لينكتحليلي ميدل ايست مانيتور و سازمان عفو بين –هاي سايت خبري گزارش 19

https://www.middleeastmonitor.com/20200707‐uk‐complicit‐in‐devastating‐unlawful‐saudi‐
led‐blockade‐of‐yemen/ 
https://www.amnesty.org.uk/press‐releases/uk‐liz‐truss‐statement‐arms‐sales‐saudi‐arabia‐
deeply‐cynical 
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وكيل  - سرگئي مگنيتسكيتعدادي از مقامات روسيه به اتهام دست داشتن در مرگ 
  ؛گذشتدر زندان درميالدي  2009دعاوي كه در سال 

، مارانيم يمن نظااز فرماندها يشمار هيعلاشاره به همچنين اقدام بريتانيا به وضع تحريم  د)
 يمالحكومت كره ش ينهادهااز  يبرخو  اينگيمسلمان روه تيمظنون به نقض حقوق اقل

  ؛كشور نيا يهااداره زندان چگونگي به علت
پول از  وانتقالنقلهمچنين تانيا، ك بريشدگان از ورود به خااشاره به محروميت تحريم ه)

  ؛هاي مختلف اقتصاد اين كشورهاي بريتانيايي يا فعاليت در بخشطريق بانك
از زمان خروج بريتانيا از » ناقضان حقوق بشر«جديد وضع تحريم عليه  سازوكارگفتني است كه  و)

در  ازاينپيش» حقوق بشر نناقضا«هاي بريتانيا عليه شود. تحريمسابقه محسوب مياتحاديه اروپا بي
  ؛20شدهاي سازمان ملل متحد يا اتحاديه اروپا وضع ميچهارچوب تحريم

هاي مال تحريماع معتقد است كه بان حقوق بشرسازمان ديدهاين در حالي است كه  ز)
 تمامي ناقضان لزوماً –هاي مسافرتي ها و وضع محدوديتضبط اموال و دارايي –چنيني اين

 ويژه افرادي كه ارتباطات چنداني با بريتانيادهد، بهحقوق بشر را مورد مجازات قرار نمي
تناع هاي ناقض حقوق بشر از امها موجب بازداشتن حكومتندارند. از سوي ديگر اين تحريم

  شود؛از اقدامات خود نمي
صورت گزينشي و با رويكردي سياسي تنها در توانند بهها مياز سوي ديگر اين تحريم ح)

ل ها مناقشه دارد اعماتر و يا كشورهايي كه بريتانيا با آنمورد شهروندان كشورهاي ضعيف
 ابير بسيارهاي مزبور جايگزين تدشوند. همچنين اين خطر نيز وجود دارد كه تحريم

  ليه ناقضان حقوق بشر شوند؛عتر سياسي و اقتصادي جامع
ها، دولت بريتانيا اظهار ساعت از اعالم اين تحريم 24گفتني است كه تنها با گذشت  ط)

كه ممنوعيت صادرات تسليحات عليه عربستان را لغو و صدور مجوز  استداشته 
  فته است؛تسليحات براي فروش سالح به اين كشور را از سر گر

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 20

 https://per.euronews.com/2020/07/06/uk‐magnitsky‐sanctions‐to‐target‐violators‐in‐saudi‐
arabia‐russia‐myanmar‐and‐nkorea 
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هايي را عليه شماري از كه وزارت امور خارجه انگليس تحريم ازآنپسهمچنين  ي)
ها وزير دفاع اين كشور از سعودي ،مقامات عربستان سعودي وضع كرد، بن واالس

در ، رماهتي 18، واالس روز چهارشنبه اينديپندنت به نوشته روزنامه .دلجويي كرده است
بت معاون وزير دفاع عربستان سعودي، با ،تماس با خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

. ستا اما لندن آن را علني نكرده ،ت عذرخواهي كردههاي اعمال شده از سوي دولتحريم
رده ستفاده كاز موقعيت ا ،پايگاه خبري رسمي اين كشور» آژانس خبري سعودي« حالبااين

  ؛و خبر آن را منتشر كرده است
 نيتور،تحليلي ميدل ايست ما –سايت خبري در تحولي ديگر در اين رابطه كه توسط  س)

ب كارگر تيرماه، انتشار يافته است، برخي از اعضاء و نمايندگان حز 19شنبه در روز پنج
هاي يمتحر بريتانيا به ناكامي دامينيك راب در قرار دادن نام رژيم اسرائيل در فهرست

رژيم  اين زمينه شدند. چرا كه طرح بريتانيا اعتراض كرده و خواستار توضيح وي در اين
 –حل دو المللي بوده و آينده راههاي فلسطيني خود ناقض قوانين بينبراي الحاق سرزمين

  سازد؛كشوري را با مخاطره مواجه مي
  
شــنبه هستحليلي ميدل ايســت مــانيتور، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3

هاي جديد جهت پايان دادن بــه ، در خصوص مواجهه بريتانيا با درخواست1399تيرماه  10
ژيم المللي بر سر برنامه اين رفروش سالح به رژيم اسرائيل، در ميانه بروز خشم جامعه بين

  عبارتند از: وري اين گزارش هاي فلسطيني. نكات محبراي الحاق سرزمين
الملل، وق بينبر مبناي حق - هاي فلسطيني الحاق سرزمين –به شمار آمدن اين اقدام  الف)

حال هشدار عنوان جنايت جنگي و اعالم مخالفت دولت بريتانيا با اين اقدام و درعينبه
كار انگليس در خصوص مشاركت آن در جنايات جنگي نهادهاي مدني به دولت محافظه

  گر؛شغالائيل، با توجه به تداوم فروش سالح از سوي بريتانيا به اين رژيم رژيم اسرا
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، مبني بر 21اشاره به آمارهاي ارائه داده شده از سوي كارزار مبارزه با تجارت تسليحاتي ب)
 462ميليون پوند ( 376هاي فروش تسليحات به ارزش اقدام دولت بريتانيا به صدور مجوز

  ميالدي تاكنون به رژيم اسرائيل؛ 2015ميليون دالر) از سال 
هاي حهاي پيشين دولتي از احتمال به كار گرفته شدن سالاشاره به حاكي بودن بررسي ج)

و  -ميالدي  2010و  2014هاي هاي سالبمباران –ساخت بريتانيا عليه فلسطينيان 
درخواست نهادهاي مدني از دولت اين كشور جهت متوقف ساختن فروش سالح و 

جوامع  ر درت نظامي از رژيم اسرائيل، با توجه به تداوم يافتن موارد نقض حقوق بشحماي
  هاي اين ملت؛فلسطيني محاصره شده و خطر الحاق ديگر سرزمين

ولت اقدام د الذكر با توجه بهاشاره به باالتر بودن آمار فروش تسليحات از آمارهاي فوق د)
براي اين  -فاده جهت ميزان نامحدود صادرات قابل است –مجوز باز  31بريتانيا به صدور 

  رژيم، مربوط به تجهيزات هوايي؛
هاي بريتانيا به اولويت بخشيدن به فروش تسليحات در قبال اشاره به اقدام متداوم دولت ه)

  ؛22حقوق و حيات مردم فلسطين
  
صوص ، در خ1399تيرماه  10شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -4

موارد هاي بريتانيا. در زندان 19 –اري كوويد هاي بيشتر تشخيص بيمنياز به انجام آزمايش
  : مهم گزارش مذكور به شرح زير است

زمايش توجه تعداد زندانيان برخوردار از پاسخ مثبت در قبال آباالتر بودن قابل الف)
ست رخوااين كشور و د ويروس كرونا از آمار ارائه داده شده از سوي وزارت دادگستري

حات در هاي مسئول اعمال اصالكانون فرمانداران زندان در انگليس و ولز، به همراه گروه
ال جاري ها، سياستمداران از تمامي احزاب و انجمن مأموران زندان، در ماه مارس سزندان

  منظور اجتناب از شيوع اين بيماري؛ميالدي، جهت آزاد كردن سريع زندانيان به

                                                            
2 1 Campaign Against Arms Trade (CAAT) 

  قابل بازيابي در لينك:  تحليلي ميدل ايست مانيتور. –گزارش پايگاه خبري  22
https://www.middleeastmonitor.com/20200630‐uk‐faces‐fresh‐calls‐to‐end‐arms‐sales‐to‐
israel/ 
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زار ه 4 اشاره به اعالم دولت در ماه آوريل، در زمينه تصميم آن براي آزاد كردن ب)
حال پذير و درعينزنداني آسيب 1200زنداني، همچنين زنان باردار، مادران و حدود 

  زنداني؛ 175پايبندي دولت تنها به آزاد كردن كمتر 
ا ها در مقابله بقبول زندانهاي وزارت دادگستري مبني بر مديريت قابلشاشاره به گزار ج)

ي سال جاري ميالدي، ابتداي در حال انتشار گزارشو درعين 19 –بحران بيماري كوويد 
ي هاي ابتدايي درماني و پزشكها در فراهم آوردن مراقبتمبني بر ناكامي بسياري از زندان

ها در آن مديرآبراي زندانياِن برخوردار از نيازهاي پيچيده جسمي يا روحي و همچنين ناكا
 ارزيابي، بررسي و نظارت بر شرايط سالمتي جاري زندانيان؛

 23زنداني در زندان واندزورث 100اشاره به مورد آزمايش قرار گرفتن كمتر از  د)
زنداني، شامل تعداد زيادي سالمند، همچنين محدود بودن تعداد  1400برخوردار از 

 3ها كه در يكي از آن –در انگليس و ولز زندان ديگر مستقر  10كم ها در دستآزمايش
  اند؛جان خود را از دست داده 19 –زنداني بر اثر بيماري كوويد 

 80هاي ههدسال در انگليس و ولز، بسياري در  70زنداني باالي  1700اشاره به وجود  ه)
د كووي به بيماري ابتالسالگي عمر خود و همگي در معرض خطر باالي مرگ بر اثر  90و 
 23كنون : اين در حالي است بر اساس آمار اعالم شده از سوي وزارت دادگستري تا19 –

 اند؛زنداني جان خود را بر اثر ابتال به ويروس كرونا از دست داده

نا در كرو اشاره به حاكي بودن هرگونه موفقيت ناچيز دولت در زمينه مهار شيوع ويروس و)
خود،  وليهامحروم كردن زندانيان از حقوق انساني  زندان، تنها از اقدامات آن در راستاي

ساعت در روز و مدت  23هاي خود به مدت ازجمله محبوس كردن زندانيان در سلول
  تر در تعطيالت آخر هفته؛هاي طوالنيزمان

ها، اشاره به عواقب ناگوار گسترده رواني و جسمي ناشي از اعمال اين محدوديت ز)
 20هاي زنان كشور، همچنين افزايش ان آسيب به خود در زندانازجمله افزايش يافتن ميز

ميالدي در قياس با همين زمان در  2020مه سال  27مارس تا  24ها بين نفري تعداد مرگ
                                                            

2 3 Wandsworth 
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توجهي بر اثر خودكشي: اين احتماًال تعداد قابل –هاي انگليس و ولز سال گذشته در زندان
 تن كمتر از سال گذشته بوده است؛ 4300 در حالي است تعداد زندانيان در سال جاري

اشاره به اقدام مقامات زندان به قرار دادن زندانيان برخوردار از پاسخ آزمايش مثبت  ح)
بار، ازجمله ناگزير شدن به حبس در سلول خود به كرونا در قرنطينه و در شرايطي دهشت

زانه، گذارده شدن مدت دو هفته، عدم برخورداري از حمام، عدم امكان ورزش كردن رو
ها، عدم دسترسي به آب گرم و صابون و عدم امكان شان در خارج سلولهاي غذايظرف

  ؛24برقراري ارتباط با اعضاء خانواده و نزديكان خود
  
، در 1399تيرمــاه  3شــنبه انتشــار گــزارش از ســوي روزنامــه اينديپنــدنت، در روز سه -5

 . نكــات19 –بــر اثــر شــيوع بيمــاري كوويــد خصوص افزايش اختالف طبقاتي در بريتانيا 
  محوري اين گزارش عبارتند از: 

 قرار از »بنياد رِزُلوِشن«حاكي بودن نتايج يك پژوهش جديد انجام شده توسط  الف)
تر، در دوران هاي بابضاعتدرآمد در معرض بدهي بيشتر تا خانوادههاي كمداشتن خانواده

اندازهاي بيشتر و هاي متمول از پسمندي خانوادهشيوع ويروس كرونا، با توجه به بهره
 ها به افزودن حجم اين منابع مالي در اين برهه؛حتي موفق شدن آن

ع شيو اشاره به آشكار شدن بيشتر شكاف ميان طبقات غني و فقير جامعه در دوران ب)
مالي  اندازدرآمد و فاقد پسهاي كمو قرار گرفتن بيشتر خانواده 19 –بيماري كوويد 

 توجه در معرض خطر سقوط اقتصادي؛قابل

 –بضاعت به استفاده بيشتر از تسهيالت اعتباري هاي بياشاره به ناگزير شدن خانواده ج)
هاي بااليي نيز برخوردارند: اين در حالي است كه هاي اعتباري كه از بهرهعمدتاً كارت

هاي روزمره در با كاهش هزينهتر هر سه خانوار با بضاعت بيش انداز يك خانوار ازپس
 ؛گير افزايش يافته استاي چشمدوره بحران به گونه

                                                            
  اردين. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه گ 24

https://www.theguardian.com/society/2020/jun/30/we‐need‐far‐more‐coronavirus‐tests‐in‐
british‐prisons  
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منظور ارتقاي ها مالي، بهاشاره به درخواست از دولت جهت افزايش اعتبارها و كمك د)
به  اندنتوانايي مردم در بازپرداخت ديون خود، همچنين اتخاذ اقداماتي جهت ياري رس

ها در نآافزايش ميزان توانايي  باهدفمتوسط،  درآمد زير خانوارهاي كم درآمد يا با
 انداز كردن منابع مالي خود؛پس

ز فقيرترين درصد ا 10درصد از ثروتمندترين اقشار و  10اشاره به افزايش شكاف ميان  ه)
 2008تا  2006هاي هزار پوند در سال 370طبقات جامعه و رسيدن آن از بيش از مبلغ 

  ؛2018تا  2016هاي و چهارصد هزار پوند در سال ميليونيكميالدي، به مبلغ 
ضرورت اقدام دولت در زمينه تسريع افزايش درآمدها و حمايت از مردم در قبال اشاره به و)

گيري، با توجه به مواجه بودن يك بزرگسال از هر پيامدهاي ناشي از بحران حاصل از اين همه
 .25هاي زندگياد غذايي و پرداخت هزينهچهار تن با مشكالت مالي براي خريد مو

  
  *فرانسه

، در 1399تيرماه  12شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز پنج -1
  ر:ببني ، ممحكوميت فرانسه در دادگاه حقوق بشر اروپا در ارتباط با پناهجويانخصوص 

ني، به يك ايرا ازجملهو، پناهج 5محكوم شدن دولت فرانسه به پرداخت غرامت به  الف)
ه منزلت باحترام نگذاردن «در قبال پناهجويان و » كنندهرفتار تحقير«دليل برخورداري از 

 مستقر در استراسبورگ؛ –شان به اين دادگاه ، پس از شكايت»هاآن

                                                            
  ش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك: گزار 25

https://www.independentpersian.com/node/67171/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB
%8C‐%D9%88‐
%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D9%88%
D9%86%D8%A7‐%D8%A8%D9%87‐%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81‐
%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C‐%D8%AF%D8%B1‐
%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7‐
%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86‐%D8%B2%D8%AF 
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ها به نها، عدم دسترسي آاشاره به ناگزير بودن اين مهاجران به خوابيدن در خيابان ب)
ع شان به زندگي در هراس از اينكه مورد سرقت واقاي بهداشتي و ناچار بودنهسرويس

  شوند و يا مورد حمله قرار گيرند؛
 مالي و أميناشاره به محكوم شدن فرانسه، با توجه به طفره رفتن دولت اين كشور از ت ج)

 400ر و هزا 12هزار تا حدود  10حمايت به عمل آوردن از پناهجويان، به پرداخت بين 
، اي ايران، افغانستانكه از كشوره - يورو غرامت به هر يك از شاكيان اين پرونده 

ناگزير  گرجستان و روسيه مهاجرت كرده و در جريان رسيدگي به تقاضاي پناهندگي خود،
  به زندگي در چادرهايي در خيابان بودند؛

درنشين را در حاشيه توان اردوگاه مهاجران چابر اساس اين گزارش در پاريس غالباً مي د)
هاي هاي سازمانها مشاهده كرد. اين مهاجران به كمكها يا در كناره اتوبانشهر، زير پل
كنند. اين در حالي ها اغلب بيش از هزار نفر زندگي مياند. در اين اردوگاهامدادي وابسته

جران برپا توسط پليس برچيده شده و اندكي بعد دوباره توسط مها دائماًاست كه چادرها 
  ؛٢٦شودمي
  
، به نقل 1399تيرماه  9انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -2

 الملل، در خصوص ايجاد مركزي در فرانسه براي آموزش نظامياناز سازمان عفو بين
    نكات مهم اين گزارش به شرح زير است:  عربستاني. 

الملل، در مورد نتايج يك پژوهش در و بينانتشار گزارش از سوي سازمان عف الف)
 خصوص زواياي پنهان فروش سالح توسط دولت فرانسه به كشورهاي مختلف و ايجاد

مال ش، شهرستاني واقع در »موز«در يك مركز آموزش نظامي براي نظاميان عربستاني 
  ؛شرقي فرانسه
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 https://www.dw.com/fa‐ir/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA‐
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%D8%A8%D8%B4%D8%B1‐%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7‐%D8%AF%D8%B1‐
%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7‐%D8%A8%D8%A7‐
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ز انظامي براي يكي  كنندگان تجهيزاتمينأيكي از ت عنوانبهبه شمار آمدن پاريس،  ب)
 ها در خصوص فروش سالح به عربستانرغم مخالفتهب ،هاي درگير در مناقشه يمنطرف

در  ،هاي پيشرفتهسالح كارگيريبهنحوه و همچنين آموزش نظاميان اين كشور در مورد 
  خاك خود؛

بق اخواه و وزير سژرار النگه، سناتور عضو حزب جمهورياشاره به انتقادات آشكار  ج)
هاي اليزه در خصوص فروش تجهيزات نظامي به كشورهايي چون سياستاز  دولت فرانسه

و  – كنندهاي خريده شده بر ضد غيرنظاميان استفاده ميكه از سالح - عربستان سعودي 
  ميزباني و آموزش نظاميان؛ حمايت و پشتيباني مقامات دولتي فرانسه از

ز آخرين نسل ا كارگيريبهبراي آموزش نحوه  حمايت از ايجاد مركزيبه شمار آمدن  د)
 –ت اس د كارشناسان رسيدهييأها در مناقشه يمن به تكه استفاده آن -هاي پيشرفته سالح

 تحقيق ياد شده به: المللي فرانسه در زمينه فروش سالحنقض تعهدات بين عنوانبه
وش بودن سياست فر و قانوني يترا اشاره دارد كه مشروعهاي مختلفي از اين ماججنبه

  ؛بردال ميؤزير س شدتبهسالح از سوي مقامات فرانسه را 
طه اين راب هاي چنداني دراشاره به عدم برخورداري نمايندگان پارلمان فرانسه از دغدغه ه)
گونه نمنظور ورود به اين موضوع و تحت فشار قرار گرفتن نمايندگان مايل به طرح ايبه

زم هاي ديگر كشورهاي اروپايي، كه از قدرت الي در پارلمانمسائل، برخالف روند جار
  براي مباحثه و انتقاد در اين زمينه برخوردار هستند؛

الملل بارها نسبت به فروش سالح از سوي كشورهاي عفو بينگفتني است كه سازمان  و)
ند غربي به عربستان سعودي و امارات عربي متحده، دو كشوري كه درگير مناقشه يمن هست

داده و اين رويكرد را  هشدار ،ها جان هزاران غيرنظامي را به خطر انداختهو اقدامات آن
آمريكا و روسيه سومين كشور جهان از  متحدهاياالتفرانسه پس از : محكوم كرده است

  ؛27شودهيزات نظامي محسوب ميجحيث فروش سالح و ت
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، در 1399تيرماه  5شنبه نجوز پربان حقوق بشر، در انتشار گزارش از سوي ديده -3
هاي فرانسه در زمينه مقابله با خشونت در مشاغل. نكات خصوص ضرورت تسريع تالش
  محوري اين گزارش عبارتند از: 

لزوم اقدام دولت فرانسه به تصويب كنوانسيون خشونت و آزار و اذيت سازمان  الف)
ه نقش چشمگير اين كشور و اعمال اصالحات ملي در اين زمينه، با توجه ب 28جهاني كار

عنوان يكي از در انجام مذاكرات در اين زمينه و تعهد آن به تصويب اين كنوانسيون به
  نخستين كشورهاي جهان؛

 –ثاق ن مياشاره به ناكام ماندن فرانسه در كسب مقام نخست در به تصويب رساندن اي ب)
روگوئه، ايگاه خود به او سپردن ج –ميالدي به تصويب رسيد  2019ژوئن سال  21كه در 

نسيون ب كنواكشورهاي موفق به تصوي –سپس فيجي و در پي آن آرژانتين، ايرلند و ايتاليا 
  هاي سريع در اين راستا؛و يا در حال تجربه پيشرفت

ي و و بروز معضالتي، چون بيكار 19 –اشاره به منجر شدن شيوع بيماري كوويد  ج)
ط براي شاغالن جهت افشاگري در مورد ركود اقتصادي به دشوارتر شدن شراي

هاي هاي جاري در محل كار: اين در حالي است كه در فرانسه ميزان خشونتخشونت
درصد  30هاي قرنطينه، به ميزان شده ظرف دو هفته اعمال محدوديتداخلي گزارش
  افزايش يافته؛

ر هاي الزم دراهنماييهاي آن در زمينه انجام اشاره به نقش مهم اين كنوانسيون و توصيه د)
ر دهاي جنسيتي، ازجمله قربانيان خشونت داخلي راستاي حمايت از بازماندگان خشونت

 منظور حصول اطمينان از حفظ ايمني خود، بدون هراس ازهاي ضروري بهبرداشتن گام
  شان؛دادن مشاغل دست

                                                                                                                                                            
 https://per.euronews.com/2020/06/29/amnesty‐international‐revelation‐establishing‐
center‐in‐france‐to‐train‐saudi‐soldiers 
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ر زمينه حقوق اشاره به ترغيب دولت فرانسه از سوي كميسيون ملي مشورتي فرانسه د ه)
هاي جامعه مدني به تصويب اين كنوانسيون و ها و گروهبشر، نهادهاي اجتماعي، اتحاديه

  ؛29ي آناجرا
  
ر ، د1399تيرماه  4بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -4

ن شارانخصوص ضرورت اقدام دولت فرانسه به بازگرداندن تمامي كودكان فرانسوي و ماد
          كات مهم گزارش به شرح زير است:  نهاي داعش در شمال شرقي سوريه. از اردوگاه

ر ببني مصدور بيانيه از سوي دولت فرانسه در هفته جاري (هفته نخست تيرماه)،  الف)
هاي مظنون به عضويت در داعش هاي خانوادهكودك از اردوگاه 10اقدام آن به بازگرداندن 

ال ستوان گفت كه مقامات فرانسه، از ماه مارس ريه: با اين وصف ميدر شمال شرقي سو
اند، دهكودك فرانسوي از اين منطقه ش 28ميالدي تاكنون، موفق به بازگرداندن  2019

  به نارسايي شديد قلبي؛ مبتالساله و  7ازجمله كودكي 
ن نداتأكيد بر ضرورت تالش بيشتر دولت فرانسه براي بازگرداندن مابقي شهرو ب)

ه به توج فرانسوي از سوريه به اين كشور، ازجمله مادران كودكان بازگردانده شده، با
ر كودك برخوردار از والدين احتماًال به عضويت داعش درآمده، د 250سرگرداني 

 نيروهاي كرد -هاي الهول و الروج، تحت نظارت نيروهاي دموكراتيك سوريه اردوگاه
  مستقر منطقه؛ 

 زده، با توجه به انباشتگيها در اين منطقه جنگضعيت ناگوار اين اردوگاهاشاره به و ج)
، شدت غيربهداشتي، منجر به مرگ ساكنان آن در برخي مواردشديد جمعيت و شرايط به

ها با ي آندر اين اماكن و عدم آمادگ 19 –همچنين با توجه به خطر شيوع بيماري كوويد 
 هاي بشردوستانه؛هاي موجود در زمينه ارائه كمكيتمواجهه با اين خطر، به دليل محدود
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م هيم اتهاهاي الهول و الروج، بدون تفاشاره به حبس زنان و كودكان خارجي در اردوگاه د)
وق الملل، با توجه به محروميت كودكان از حقو يا محاكمه و در تناقض با حقوق بين

  ؛بنياديني، چون حقوق بر حيات، حمايت، مراقبت و تحصيل
هاي استرداد گام پروندهبهاشاره به پافشاري مقامات فرانسه بر بررسي جداگانه و گام ه)

هايشان در فرانسه و رغم تقاضاهاي مكرر خانوادهها، بهكودكان از اين اردوگاه
هاي هاي نهادهاي مستقل حقوق بشري در اين كشور و همچنين درخواستدرخواست

ر لل دمميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه سازمان نهادهاي سازمان ملل، ازجمله ك
  اين رابطه؛

شان به تحمل حبس خودسرانه و اشاره به تناقض محكوم كردن اين كودكان و مادران و)
نامحدود در شرايطي غيرانساني و پرمخاطره با هرگونه تالش براي اجراي عدالت و يا 

نسه به ترك گفتن شهروندان خود و تأمين امنيت و در حقيقت حاكي از اقدام دولت فرا
 .30پشت كردن به انسانيت
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