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  درآمد:

متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

، بر اساس مقاالت، ١٣٩٩آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در شهريورماه و مهرماه 

نهاد و هاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستها و اخبار آشكار بهها، بيانيهگزارش

، موردبررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1هاي گروهيالمللي و رسانهبين

  صورت خالصه به شرح زير است:به

  

  متحده آمريكا*اياالت

ر ، د١٣٩٩ مهرماه ٣ شنبهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -١

د در چن ،موران مظنون به قتلأتظاهرات عليه تبرئه مخصوص به خشونت كشيده شدن 

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. متحدهاياالتشهر 

، 2نا تيلراموران پليس مظنون به قتل بريأتبرئه متظاهرات معترضان به صدور حكم  الف)

و توصيف شدن آن از  متحدهاياالتدر بسياري از شهرهاي ، تبارشهروند آمريكايي آفريقايي

  ؛»عدالت جنينسقط« عنوانبهسوي گروهي از فعاالن حقوق بشر، 

، به رماهمه ٢ دادگاهي در ايالت كنتاكي، در روز چهارشنبه منصفِاشاره به اقدام هيأت  ب)

و  »رانن ديگاختن جابه خطر اند«به دليل  صرفاً مجرم شناختن يكي از سه متهم اين پرونده 

نده تان پرودادس حالبااينر: نا تيلاله قتل بريئبدون ورود ماهوي به مستبرئه دو متهم ديگر، 

يلر تموران در ماجراي قتل خانم أگفته است كه اين حكم، مانع تعقيب كيفري اين م

  ؛نخواهد بود
                                                             

 The)؛ روزنامه گاردين (uronewsEشبكه خبري يورونيوز ( )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (ديده 1

Guardian تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)( خبرگزاري رويترز  و
)Thomson Reuters Foundation.(  

2 Breonna Taylor 
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ساله در   ٢٦يلر، اشاره به مورد اصابت گلوله پليس قرار گرفتن و كشته شدن بريانا ت ج)

اش در و در جريان تفتيش خانهسال جاري ميالدي مارس  ١٣نخستين ساعات بامداد 

براي  ي كهحكم: گفتني است كه لوئيويل كنتاكي و در جريان عمليات مبارزه با مواد مخدر

در  و كردنمي بود مربوط به مظنوني بود كه در آنجا زندگي شدهاستفادهتفتيش خانه وي 

  ؛نم تيلر هيچ ماده مخدري پيدا نشدخا هخان

لوئيويل به خشونت  ازجملهتظاهرات در بسياري از شهرها و اين در حالي است كه  د)

با شليك گلوله زخمي شده و به  )شبچهارشنبه( مور پليس شب گذشتهأكشيده شد. دو م

 دهد كه دولت محلي ساعاتيها در حالي روي ميبيمارستان منتقل شدند. اين خشونت

العاده اعالم هاي احتمالي وضعيت فوقپيش از اعالم حكم دادگاه براي رويارويي با ناآرامي

 ؛3كرده بود

  

ر ، د١٣٩٩مهرماه  ٢بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -٢

هاي اقتصادي و موارد تأثيرگذار بر متحده به دشواريخصوص ضرورت پرداختن اياالت

        اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. ١٩-روندان درنتيجه شيوع بيماري كوويد حقوق شه

هفته  مريكا درمتحده به انتشار پيمايش ساالنه خود از جامعه آاقدام اداره آمار اياالت الف)

 ٢٠١٩ال سگذشته، شامل آمار مربوط به فقر، نابرابري درآمد، سالمت و موارد ديگر در 

  ؛ ١٩ –پيش از شيوع بيماري كوويد  ميالدي

حال تأكيد آن بر هاي مثبت در اين گزارش و درعيناشاره به وجود برخي از روند ب)

اي از جمعيت كشور در فقر و بدون برخورداري از بيمه هاي عمدهزندگي كردن بخش

  درماني؛

                                                             
 گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  3

 https://per.euronews.com/2020/09/24/breonna-taylor-protests-in-louisville-kentucky-
unrest-violence-police 
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، »ش نبض خانوارپيماي«مار در آمده از اداره آدستهاي جديد ديگر بهاشاره به داده ج)

 ز نگرانيگير، ضمن ابرامبني بر رو به وخامت نهادن اين مشكالت بر اثر شيوع بيماري همه

  جدي از تأثير آن بر حقوق مردم اين كشور؛

 ٢٠١٩ل درصدي بيكاري در سا ٣,٥اشاره به ابعاد مثبت اين گزارش، مبني بر كاهش  د)

درصد  ١٠.٥كنند به فرادي كه در فقر ميميالدي، افزايش درآمد خانوارها و كاهش ميزان ا

 ؛ميالدي است ٢٠١٨تر از سال درصد پايين ١,٣كه 

هاي گيري نابرابريشاخص اندازه –ن شاخص جيني حال، باال باقي مانداشاره به، درعين ه)

ا ر ٠,٤المللي سازمان ملل كه رقم ، كمي باالتر از خط هشدار بين٠,٤٨در ميزان  –درآمدي 

درصد از درآمد كشور را به  ٥١,٩رده باالي اين شاخص،  ٥ديگر عبارتهد: بهدنشان مي

بندي است و اين هاي اين تقسيمدهند كه بيش از ميزان درآمد ساير ردهخود اختصاص مي

  سوي افراد با درآمد باالتر است؛به معناي حركت منافع و مزاياي اقتصادي به

ها به لحاظ اقتصادي، و خانواده سياري از افرادپذير بودن اقتصادي باشاره به آسيب و)

ين كشور به ميليون تن از مردم ا ٣٤رغم كاهش يافتن ميزان فقر، با توجه به ناگزير شدن به

 زندگي در فقر و ناتوان از دستيابي به معيار و ميزان كافي از معيشت؛

ميالدي  ٢٠١٩در سال هاي درماني ميليوني افراد برخوردار از بيمهاشاره به كاهش يك ز)

دود در قياس با سال گذشته آنكه بيشترين نرخ آن مربوط به افراد فقير است كه ح

  مند نيستند؛ها از اين مزيت بهرهچهارم آنيك

ايش و افز ١٩ –اشاره به رو به وخامت نهادن اين روند با شيوع بيماري كوويد  ح)

دار قرار گرفتن افراد برخور نين تحت تأثيرهاي درماني، همچيمهبسابقه تعداد افراد فاقد بي

شاغل، مهاي تأمين شده از سوي كارفرماها، با توجه به از دست رفتن بسياري از از بيمه

هاي فوريه و مه حدود كه در فاصله ماهطوريتر: بهويژه در ميان كارگران با درآمد پايينبه

 ميليون كارگر پوشش بيمه خود را از دست دادند؛ ٥,٤

هاي ماه سپتامبر از مشكالت بيش از نيمي از خانوارهاي اشاره به حاكي بودن داده )ط

 درآمد، در زمينه پرداخت مخارج زندگي خود؛ويژه افراد كمآمريكايي، به
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ي هاي كمكي به تصويب رسيده در كنگره در ماه مارس سال جاراشاره به تأثير بسته ي)

جه يا با توحال از دست رفتن بسياري از اين مزاو درعينميالدي، به كاهش ميزان فقر در ابتدا 

هاي بيشتر جهت مصرف آن و ضرورت اقدام كنگره به فراهم آوردن كمكبه پايان يافتن تاريخ

  مقابله با فقر و نابرابري؛

، در زمينه ١٩ –اشاره به ناكارآمدي واكنش دولت آمريكا در مقابله با بيماري كوويد  ك)

 پذيرترين اقشار مردم كشور به لحاظ اقتصادي كه اين خود بهسيبتمركز بر حقوق آ

  زند؛وضعيت وخيم ناشي از اين بيماري دامن مي

تأكيد بر ضرورت اقدام كنگره به افزودن مزاياي بيكاري در دوران بحران و پوشش  ل)

 رو حصول اطمينان از پوشش جامعدادن كارگران غيررسمي و فاقد اسناد و مدارك و ازاين

هاي مالي به هاي اجتماعي جهاني، ازجمله پرداختهاي درماني و اجراي برنامهبيمه

  ؛4ها و در نظر گرفتن مرخص استعالجي براي تمامي مردمخانواده

  

 ٢٥شنبه سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - ٣

به  رفتن آمريكا در معرض تحقيقات مربوط، در خصوص هراس از قرار گ١٣٩٩شهريورماه 

نكات  ربي.جنايات جنگي با توجه به تداوم فروش تسليحات به عربستان و امارات و متحده ع

  مهم اين گزارش عبارت است از:

 د پيگردمور تحقيق انجام شده از سوي روزنامه نيويورك تايمز، مبني افزايش مخاطره الف)

ودي الح به عربستان سعساي جنايات جنگي، بر سر فروش هاي آمريكا برقرار گرفتن مقام

جمهوري اين كشور، به ويژه در پي اقدام دانلد ترامپ، رئيسو امارات متحده عربي، به

هاي پيشرفته به كشورهاي حوزه خليج (فارس) پس از گشايش مسير فروش بيشتر سالح

  ئيل؛سازي روابط ابوظبي با رژيم اسراعادي

                                                             
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 4

 https://www.hrw.org/news/2020/09/23/us-needs-address-economic-hardship-rights-
impacts-covid-19 
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 هاي كنوني و سابق دولتها مصاحبه انجام شده با مقامي بودن بيش از دهاشاره به حاك ب)

هاي حقوقي مربوط به فروش تسليحات، در دو دوره تر بودن نگرانيآمريكا از عميق

ها موجب ديگر اين نگرانيعبارترياست جمهوري در اين كشور از موارد گزارش شده: به

طرات ه كار بگمارند تا مخال خصوصي خود را بهاي اين كشور وكيشده تا شماري از مقام

 ها در خارج از كشور را مورد مباحثه و بررسي قرار دهند؛احتمال دستگيري آن

وسط تها از استفاده از تسليحات آمريكا، اشاره به نشأت گرفتن بخش عمده اين نگراني ج)

جنگ  در ن غيرنظاميعربستان سعودي و امارات متحده عربي در مورد هدف قرار دادن شهروندا

  هاي تاريخ منطقه در راستاي مقابله با نيروهاي انصارا...؛بارترين جنگيكي از خون –يمن 

ه اشاره به گزارش مفصل اخير تهيه شده از سوي محققان سازمان ملل در زمين د)

ها از شوراي امنيت براي ارجاع هاي به وقوع پيوسته در يمن و درخواست آنخشونت

المللي كيفري جهت مورد پيگرد قرار هاي درگير جنگ به ديوان بينمامي طرفاقدامات ت

 دادن جنايات جنگي احتمالي؛

ه به خارجي پذيري اقدام يك دادگااشاره به اظهارات محققان حقوقي آمريكا، مبني بر امكان ه)

ط هدف انجام شده توسمتحده بر اساس الگوي كشتارهاي بيهاي اياالتمتهم كردن مقام

ام كه اطمينان كامل به توانايي اقدهاي عربستان و امارات متحده عربي، حتي درصورتيبمباران

د: شته باشندا سازمان ملل به انجام تحقيقات حقوقي در اين زمينه به رهبري ديوان الهه وجود

زه ز حواگفتني است كه برخي از كشورها، ازجمله سوئد و آلمان، در زمينه جنايات جنگي 

  ارات قضايي جهاني برخوردار هستند؛اختي

ميالدي، پس از تأكيد يكي از  ٢٠١٦ها در سال ها و نگرانياشاره به بروز اين هراس و)

هاي آمريكا به جرائم متحده در زمينه احتمال متهم شدن مقاموكالي وزارت خارجه اياالت

رخي از رتخانه، با بترين وكالي وزاجنگي كه البته اگرچه اين تحليل بنا بر تصميم عالي

 مقامات اين نهاد در ميان گذاشته شد، براي دفتر وزير خارجه فرستاده نشد؛

اشاره به مناقشه به وجود آمده در كنگره در زمينه فروش سالح از سوي آمريكا به متحدان  ز)

چالش كشيدن فروش گذاران به بهخود در خليج (فارس) منجر به اقدام سال گذشته قانون
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ت از سوي دولت دانلد ترامپ به عربستان سعودي كه وي با اعالم وضعيت اضطراري تسليحا

  ملي مبتني بر تهديد امنيتي (ادعايي) ايجاد شده از سوي ايران، از كنگره سرپيچي كرد؛

هاي ياشاره به تحقيق صورت گرفته در پي اين تحول مبني بر نه تنها ثبت نگران ح)

ايش تواند موجب افزش مهمي در اين زمينه كه خود ميحقوقي بلندمدت بلكه ارائه گزار

ها يا دولت عنوان شواهد موجود عليه مقاممخاطرات حقوقي شده و در آينده به

  مورد استفاده قرار گيرد؛ متحدهاياالت

هاي جدي مطرح شده در زمينه تعهد ترامپ به فروش تسليحات اشاره به پرسش ط)

سازي روابط با رژيم اسرائيل و قرار گرفتن ر پي عاديپيشرفته به امارات متحده عربي د

متحده در معرض پيگردهاي حقوقي براي ارتكاب به جرائم جنگي با توجه مقامات اياالت

به فقدان تضمين در زمينه عدم استفاده اين كشور حوزه خليج (فارس) از تسليحاتي چون، 

  ؛5عليه غيرنظاميان ٣٥ –هاي جنگنده اف جت

  

، ١٣٩٩ هشهريورما ٢٤ر گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه انتشا -٤

وند شهر در خصوص بركناري يكي از معاونان كالنتر ايالت جورجيا به دليل مشت زدن به

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. پوستسياه

نتشار ل ابابركناري معاون كالنتر منطقه كليتون در ايالت جورجيا از كار، به دن الف)

  ؛پوستسياهتصاويري از وي در حال مشت زدن به يك مرد 

پس از انتشار ويدئوي برخورد اشاره به صدور بيانيه از سوي پليس منطقه كليتون،  ب)

، مبني بر محول شدن تحقيقات ساله ٢٦ پوستسياه، مرد 6با رودريك واكر آميزخشونت

  يتون؛اين حادثه به دفتر دادستاني كل دربارهجنايي 

، از زور» ازحدبيش«استفاده  ، مبني بردليل بركناري معاون كالنتر منطقه كليتوناشاره به  ج)

 ؛پوستسياهدر قبال اين شهروند 

                                                             
  يست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ا –پايگاه خبري گزارش  5

 https://www.middleeastmonitor.com/20200915-fear-of-war-crimes-probe-against-us-as-
arms-sales-continue-to-saudi-uae 
6 Roderick Walker 
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ودريك دن راشاره به انتشار ويدئوي دومي از زاويه ديگر، عالوه بر تصاوير مشت خور د)

كه يكي ليل يك خودرو درحاواكر از سوي معاون كالنتر، مبني تصاوير كودكان گريان داخ

  زند؛ها پدر خود را صدا مياز آن

يل ه دلموران پليس بأها رودريك واكر مسافر خودرويي بوده است كه مبنا به گزارش ه)

نتر عاون كالم ازجمله ،موران سفيدپوستأآن را متوقف كرده بودند. اين م اششكستهچراغ 

  ؛دندگرفته بو ويمنطقه كليتون تصميم به بازداشت 

تصاوير مشت زدن معاون سفيدپوست كالنتر منطقه كليتون به رودريك گفتني است كه  و)

ها در آمريكا بر سر تبعيض نژادي و خشونت واكر در حالي منتشر شده است كه تنش

  ؛7هاي گذشته افزايش يافته استپليس در اين كشور طي ماه

  

 ٢١وز جمعه ل ايست مانيتور، در رتحليلي ميد –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -٥

بر  جوپناهميليون تن از مردم جهان به  ٣٧، در خصوص تبديل دست كم ١٣٩٩ شهريورماه

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:». با تروريسم متحدهاياالتجنگ «اثر 

در دانشگاه براون، تحت عنوان » هاي جنگپروژه هزينه«مطالعه انجام شده از سوي  الف)

  ؛»8پس از يازده سپتامبر متحدهاياالتهاي جاشدگي ناشي از جنگناهجوسازي: بيپ«

جنگ «ميليون نفر از مردم جهان بر اثر  ٣٧جاشدگي دست كم اشاره به بي ب)

ك از جاشدگان هر يدر اين گزارش، كه رقمي بيش از ميزان بي» با تروريسم متحدهاياالت

دي، به جز جنگ جهاني دوم است: اين در ميال ١٩٠٠هاي به وقوع پيوسته از سال جنگ

 جويانپناهم نرم كردن با هجو وپنجهدستحالي است كه كشورهاي غربي همچنان در حال 

  هستند؛ زدهجنگاز كشورهاي 
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پذيري جو) و تأكيد بر امكانميليون پناه ٣٧كارانه بودن اين رقم (اشاره به محافظه ج)

 جاشدگان؛عنوان ميزان واقعي بيهميليون نفر، ب ٥٩دستيابي به رقم 

جاشده از ويژه شهروندان غيرنظامي بياشاره به تمركز اين گزارش بر تعداد افراد، به د)

متحده در جنگ با تروريسم، ازجمله افغانستان، پاكستان، كشورهاي مورد هدف اياالت

يانه از حال، لزوم توجه به برخورداري كشورهاي خاورمسومالي و فيليپين و درعين

متحده ميليون تن بر اثر حمله اياالت ٩,٢مثال، تنها عنوانجاشده: بهباالترين ميزان افراد بي

جويي به ترين عامل بحران پناهاند كه خود بزرگجا شدهميالدي، بي ٢٠٠٣به عراق در سال 

 آيد؛ شمار مي

مدت نزديك به دو  متحده برايافروزي متداوم نيروهاي نظامي اياالتاشاره به جنگ ه)

كشور جهان، از زمان اقدام دولت جورج دبليو. بوش به آغاز مبارزه جهاني با  ٢٤دهه در 

  ميالدي؛ ٢٠٠١سپتامبر  ١١تروريسم، در پي حمالت القاعده به اين كشور در 

 ٢٠٠١هاي آمريكا از سال جا شده بر اثر جنگاشاره به عدم محاسبه تعداد كل افراد بي و)

از رويدادها كه به آشكار » هاي سريعگزينش«عنوان ها تنها بهشآمدن اين گزار و به شمار

  پردازد؛متحده در كل نميهاي اياالتساختن تمامي قربانيان جنگ

هاي اين گزارش به بروز مباحثاتي در زمينه ميزان مسئوليت اشاره به منجر شدن يافته ز)

در جنگ با تروريسم، با توجه به عواقب  متحده و ديگر كشورهاي غربي متحد آناياالت

هاي ها تن از مردم و تبديل كشورها به حكومتجاشدگي ميليونويرانگر آنكه موجب بي

 خورده شده است؛شكست

متحده به پذيرش تعداد قابل اشاره به گزارش نيويورك تايمز در مورد اقدام اياالت ح)

جنگ پرداخته، ازجمله پذيرش حدود يك  جويان از كشورهايي كه در آن بهتوجهي از پناه

هاي ميليون تن از شهروندان آسياي جنوب شرقي پس از جنگ ويتنام و عدم اجراي برنامه

هاي به وقوع پيوسته از اين چنيني از سوي آمريكا يا ديگر شركاي غربي آن از زمان جنگ

  ميالدي؛ ٢٠٠١سال 
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قربانيان جنگ با تروريسم، به همراه  در عوض، اقدام اين كشورها به امتناع از پذيرش ط)

جويان در راستاي منافع هاي راست افراطي كه از هجوم پناهآميز گروهافزايش مخاطره

  ؛ 9اندسياسي خود بهره برده

 

، در ١٣٩٩ شهريورماه ٢١انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز جمعه  -٦

ربوط به مدك مهاجر بر اساس قوانين كو ٨٨٠٠به اخراج  متحدهاياالتخصوص اقدام 

            نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . ١٩ –بيماري كوويد 

ست، در روز كودك مهاجر بدون سرپر ٨٨٠٠به رهگيري  متحدهاياالتاقدام دولت  الف)

به  مربوطها بر اساس قوانين مارس سال جاري ميالدي، در مرز با مكزيك و اخراج آن ٢٠

  ؛متحدهاياالتردن گسترش ويروس كرونا در داخل محدود ك

آمار  عالماشاره به امتناع دولت دانلد ترامپ، از ماه ژوئن سال جاري ميالدي به ا ب)

دافعان مكودك: اين در حالي است كه  ٢٠٠٠مربوط به اين كودكان و تنها اعالم اخراج 

انين ين قوهدف ا احتماالًتعداد بيشتري از كودكان حقوق مهاجران تأكيد كرده بودند كه 

  اند؛هقرار گرفت

اجرايي  مارس سال جاري ميالدي، به ٢١يادآوري كردن اقدام دولت آمريكا، در روز  ج)

ابر ر بركردن قوانين جديد مرزي، مبتني بر حذف قوانين مربوط به حمايت از كودكان د

ا ر اين فرصت رهاي مهاجقوانين قديمي به خانوادهقاچاقچيان انسان: گفتني است كه 

  ؛گاه مهاجرت آمريكا درخواست پناهندگي بدهندداد تا در دادمي

با هدف هاي دولت آمريكا، مبني بر اتخاذ اين قوانين اضطراري اشاره به اظهارات مقام د)

هاي مهاجران ها و اردوگاهويروس كرونا در داخل پناهگاه ازحدبيشمتوقف كردن گسترش 
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 ازجملهو در پي آن اقدام عاجالنه به اخراج مهاجران،  متحدهتاياالو در ميان شهروندان 

  كودكان بدون سرپرست، بدون در نظر گرفتن روندهاي استاندارد مهاجرتي؛

دانلد  سوي اشاره به اتخاذ موضع سرسختانه در قبال مهاجران قانوني و غيرقانوني از ه)

جمهوري سال ات رياستترامپ، با توجه به تالش وي براي انتخاب مجدد در انتخاب

 جاري در سوم نوامبر؛

ن جديد وانياشاره به اظهارات مدافعان حقوق مهاجران مبني بر منجر شدن اجراي اين ق و)

ا تروز  ها را براي چنددولت فدرال آنبه در معرض مخاطره جدي قرار گرفتن مهاجران: 

ها نگهداري تا از آن دهدزي جا ميكارهاي بدون مجوهايي با مقاطعهچند هفته در هتل

معمول ثبت اي هاي رايانهسامانهودكان در كاند، اطالعات شخصي كنند. اين مدافعان گفته

  ؛سازدغيرممكن مي ها را تقريباً پيگيري وضعيت آن امرشوند و اين نمي

، رئيس اداره حفاظت مرزي و گمركي آمريكا، در ماه 10اشاره به اظهارات مارك مورگان ز)

سرپرست تحت قوانين و كودك بي ٢٠٠٠جاري، مبني بر اخراج حدود  ژوئن سال

هاي مدني آمريكا از دولت بابت اين دستور اتحاديه آزاديدستوران جديد: گفتني است كه 

  ؛ژوئن شكايت كرده بودماه در 

هزار  ١٥٩كه در مجموع است دولت آمريكا گفته  كودك، ٨٨٠٠عالوه بر اخراج  ح)

  .11خانواده را از اين كشور اخراج كرده است ٧٦٠٠مهاجر و 
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  *كانادا

 ٢٨معه جتحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -

د و پيشنها، در خصوص مورد انتقاد قرار گرفتن دانشگاه كانادا براي لغ١٣٩٩شهريورماه 

وري ت محنكامي مالي طرفدار اسرائيل. شغلي، به دليل تحت فشار قرار گرفتن از سوي حا

    اند از:   اين گزارش عبارت

اي در پي تصميم رئيس گرفتار شدن دانشكده حقوق دانشگاه تورنتو در مشاجره الف)

، استاد 12دانشكده حقوق اين دانشگاه به لغو پيشنهاد سمت مديريتي به ولنتينا آزارووا

مينه افشاء موارد نقض حقوق بشر از سوي المللي به دليل سوابق وي در زسرشناس بين

  رژيم اسرائيل در فلسطين؛

ه نشانه بالمللي به ارسال نامه به دانشگاه اشاره به اقدام چندين محقق داخلي و بين ب)

ارووا م آزاعتراض به اين تصميم به گفته روزنامه استار: گفتني است كه قرار بوده خان

  هده بگيرد؛ بشر اين دانشكده را بر عالمللي حقوق سمت مديريت برنامه بين

گاه و نگاري ميان دانشكه شاهد نامه –اشاره به گزارش روزنامه استار در اين زمينه  ج)

ز رنتو امبني بر تحت فشار قرار گرفتن دانشگاه تو –هيأت علمي دانشكده بوده  ياعضا

مار ه شباه نيز سوي يك قاضي طرفدار رژيم اسرائيل كه يكي از حاميان مالي اين دانشگ

  آيد، جهت لغو اين پيشنهاد كاري؛مي

از مقام خود در اعتراض به  استعفااشاره به اقدام برخي از اساتيد و كاركنان دانشگاه به  د)

، رئيس كميته مشورتي دانشكده و يكي از 13اودري مكلين ازجملهاين تصميم دانشگاه، 

  ا براي اين سمت برگزيده بودند؛اعضاء هيأت گزينش آزارووا كه به اتفاق آراء وي ر

اي از سوي دانشگاه به روزنامه استار، مبني بر انكار ارائه پيشنهاد اين اشاره به ارسال نامه ه)

اقدام در زمينه لغو آن: اين در حالي است كه دو تن از  هرگونهسمت به آزارووا و انكار 
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ئيس دانشكده حقوق اين ادعا را اي به رالمللي حقوق بشر در نامهمديران سابق برنامه بين

 اند؛رد كرده

 سرائيل،يم ااشاره به دفاع اساتيد همكار سابق خانم آزارووا از موضع او در قبال رژ و)

هاي انجام شده در راستاي خاموش كردن منتقدان ضمن ابراز نگراني در خصوص تالش

 ويژهبهالملل، وق بيندار حقوق بشر و حقاين حكومت اشغالگر در زمينه موارد نقض سابقه

  غيرقانوني است؛ طورقطعبهها كه سازيدر رابطه با پروژه غيرقانوني شهرك

الملل پرداخته، در گفتني است كه خانم آزارووا به تدريس در رشته حقوق و حقوق بين ز)

حقوق بشر در كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها فعاليت  اجراي سازوكارهايزمينه ايجاد 

ياب سازمان ملل پرداخته است، البته هاي حقيقتبه ارائه خدمات مشاوره به هيأتكرده و 

  .14آيدهاي وي در زمينه حقوق بشر به شمار مياين تنها بخشي از فعاليت

  

  *بريتانيا

 ، در١٣٩٩ مهرماه ٢بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -١

يات عدالت در مورد جنا اجرايت به عمل آوردن از خصوص قصد بريتانيا براي ممانع

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:جنگي. 

ليات اليحه عم«تالش دولت بريتانيا براي جلب موافقت پارلمان اين كشور با  الف)

عمال اناپذير ساختن پيگرد حقوقي سربازان بريتانيايي براي ، در راستاي امكان»خارجي

  اند؛ت جنگي كه در خارج از كشور مرتكب شدهشكنجه و ديگر جنايا

انون، قميت اشاره به حاكي بودن حمايت دولت از اين اليحه از تحقير و اهانت به حاك ب)

ها و بروز المللي بريتانيا جهت مورد پيگرد قرار دادن بدترين جنايتنقض تعهدات بين

  هاي شديد؛استفادهخطر تلقي معافيت از مجازات در قبال سوء
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ادن دآور بريتانيا در مورد پيگرد و مجازات قرار اشاره به تاريخ بلندمدت و شرم ج)

 ه بهشهروندان مسئول خود در جرائم عمده به وقوع پيوسته در خارج از كشور: اشار

ه بدون كميالدي،  ١٩٥٠عام آمريتسار در هند و اعمال شكنجه گسترده در كنيا در دهه قتل

 يافت؛ مجازات مسئوالن آن خاتمه

ب آمده از اقدام برخي از نيروهاي بريتانيايي به ارتكادستاشاره به شواهد گسترده به د)

ي استفاده جدي از زنداني آنكه غالباً مصداق جنايت جنگي است و در برخموارد سوء

 ها شده است؛ مواقع منجر به مرگ آن

ل ت به عممانعين موارد و متأكيد بر ضرورت اطالع يافتن فرماندهان و وزراء دولت از ا ه)

د ي خوآوردن از آن، چراكه ناكارآمدي در ممانعت به عمل آوردن از وقوع جرائم جنگ

  تخلف كيفري است؛

رغم ايي، بهيك از سربازان بريتانياشاره به مورد پيگرد قرار نگرفتن و محكوم نشدن هيچ و)

رار تم قي مورد ضرب و شوجود شواهد و مدارك گسترده در اين زمينه، ازجمله در ماجرا

ر به منج گرفتن بها موسي، مسئول پذيرش هتلي در عراق، و زنداني نيروهاي بريتانيايي

 د؛ شمرگ وي كه در پي آن تنها يك سرباز بريتانيايي محكوم به تحمل يك سال حبس 

قرار  يگرداشاره به اقدام دولت بريتانيا به مداخله مستقيم جهت ممانعت از مورد پ ز)

رتكب يي متن اتباع خود با مختومه اعالم كردن تحقيقات جاري در زمينه جرائم ادعاگرف

  ها؛شده از سوي اين نيروها در عراق و افغانستان پيش از تكميل شدن آن

اشاره به حاكي بودن اين قانون جديد از پيام آشكار دولت در زمينه قصد آن جهت  ح)

ترين جرائم مرتكب شده از سوي بال جديممانعت به عمل آوردن از اجراي عدالت در ق

اتباع بريتانيايي عليه مردم كشورهاي ديگر، ضمن تأكيد بر ضرورت رد آن از سوي 

  ؛15پارلمان
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، در ١٣٩٩ شهريورماه ٢١بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -٢

زيت به هر بهايي. برگ اجرايخصوص آسيب ديدن حقوق بشر در صورت اقدام بريتانيا به 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:

وقوع كمبود در زمينه تأمين مواد غذايي در روزهاي نخست شيوع ويروس كرونا،  الف)

تأكيد بر امكان وقوع  حالدرعيني بسيار ناچيز در اين روند و هااختالفبروز  رغمبه

نهادن كمبودها و آسيب ديدن  هاي جدي در زمينه تأمين مواد غذايي، رو به وخامتاختالل

حق بر غذاي مردم بريتانيا در صورت تداوم يافتن اقدامات دولت اين كشور در راستاي 

 قطع روابط خود با اتحاديه اروپا به هر بهايي؛

ميالدي، اما به شمار  ٢٠٢٠يادآوري كردن اقدام بريتانيا به ترك اتحاديه اروپا در ژانويه  ب)

ان بخشي از منطقه تجارت آزاد اتحاديه اروپا تا پايان ماه دسامبر عنوآمدن آن همچنان به

 سال جاري؛

اشاره به بروز خطر واقعي اختالل در زمينه واردات مواد غذايي و دارويي به بريتانيا، با  ج)

هاي حامل اين كاالها، در صورت عدم ها و كشتيتوجه به مورد بازرسي قرار گرفتن كاميون

اتحاديه اروپا به دستيابي به توافق در زمينه روابط تجاري تا پايان سال  موفقيت اين كشور و

چهارم از مواد كننده است، ازآنجاكه بريتانيا دست كم يكجاري ميالدي و اين امري نگران

 كند؛غذايي خود را از اتحاديه اروپا وارد مي

ي، مبني بر بروز ميالد ٢٠١٩اشاره به نتايج ارزيابي ريسك دولت بريتانيا در سال  د)

اختالل در زمينه تأمين مواد غذايي تازه و افزايش بهاي كاالها در صورت عدم توافق اين 

بان حقوق بشر در اين زمينه، مبني بر تحت كشور با اتحاديه اروپا و نتايج تحقيقات ديده

 تأثير قرار گرفتن نامتناسب مردم برخوردار از درآمدهاي پايين در اين صورت؛

ره به دشوار بودن مذاكرات برگزيت و منجر شدن عزم دولت بريتانيا براي محدود اشا ه)

هاي سياسي برخوردار از نكردن خود بر اساس روابط با اتحاديه اروپا به اتخاذ گزينه

 مخاطرات جدي براي حقوق مردم اين كشور؛



  ١٧                  )             ١٢( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

يه ن اتحاديادياشاره به اقدام بريتانيا به ملحق نشدن به قوانين داخلي منشور حقوق بن و)

جمله شده از سوي اتحاديه اروپا، ازاروپا كه ضامن حقوق كارگران و ديگر حقوق تعيين

 ست؛اوقت در آينده رعايت برابري در برخورد با كارگران پاره

داينكه ، باوجوروپاااشاره به امتناع بريتانيا از متعهد شدن به احترام به قانون حقوق بشر  ز)

لت عدا خاطره افكندن همكاري اتحاديه اروپا در زمينه امنيت واين اقدام موجب به م

  كند؛ين ايمني مردم اين كشور كمك ميشود كه به تأمكيفري مي

ه به كشته اين در حالي است كه دولت بريتانيا در روزهاي اخير در مواردي اظهار دا ح)

باز  بر حصول اطمينان ازالمللي سال گذشته خود با اتحاديه اروپا مبني آور بينتوافق الزام

ز بروز رغم مخاطرات آشكار ناشي اماندن مرز ميان ايرلند شمالي با جمهوري ايرلند، به

  ماند؛خشونت در صورت بازگشت مرزهاي سخت، پايبند نمي

بايد خاطرنشان كردن كه مسئوليت اصلي هر دولتي حفظ ايمني مردم آن كشور است و  ط)

  ؛16وابط خود با اتحاديه اروپا در اين راستا ناكارآمد خواهد بوددولت بريتانيا در صورت قطع ر

  

، در ١٣٩٩شهريورماه  ٢٣انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -٣

نكات محوري هاي مهم حقوق بشري. خصوص برنامه دولت بريتانيا براي حذف حمايت

  اند از: اين گزارش عبارت

روپا اهايي از كنوانسيون حقوق بشر راي انصراف از اجراي بخشقصد دولت بريتانيا ب الف)

جويان و حمايت از نيروهاي نظامي خارج از كشور در منظور سرعت بخشيدن به اخراج پناهبه

  قبال اقدامات حقوقي؛

هاي پيشنهادي در راستاي اشاره به اقدام مشاوران دولت به اعمال هماهنگي ميان طرح ب)

فراتر از اختيارات و «دن از دعاوي كه از نگاه دولت، قضات در آن ممانعت به عمل آور

 ؛»اندقدرت خود عمل كرده
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ن و ها به ممانعت به عمل آمدن از اقدام مهاجرااشاره به منجر شدن اين محدوديت ج)

نيايي ن بريتااز سربازا به استفاده از قانون جهت عدم اخراج از بريتانيا و حمايت جويانپناه

 ر؛ها در خارج از كشودعاوي مربوط به عمليات آن در قبال

شري با بقوق اشاره به در هم آميختن عزم دولت بريتانيا در راستاي تحديد اختيارات ح د)

رسمي  عهديمذاكرات خروج اين كشور از اتحاديه اروپا و مقاومت دولت در برابر ارائه ت

 براي پيوستن به كنوانسيون حقوق بشر؛ 

ولت دتوسط  ١٩٩٨ويب رسيدن قانون حقوق بشر در اين كشور، در سال تص بهاشاره  ه)

مورد  ها استحزب كارگر، مبتني بر الحاق قوانين كنوانسيون در قانون بريتانيا كه مدت

 كاران بوده است؛هدف و انتقاد محافظه

ن كرد زآمدكار در مانيفست انتخاباتي خود در سال گذشته، به رواشاره به تعهد حزب محافظه و)

  رآمد؛ت كااين قانون و حصول اطمينان از وجود توازن ميان حقوق فردي با امنيت ملي و دول

 زجملهاعضو،  ٤٧يادآوري كردن نظارت شوراي اروپا بر كنوانسيون حقوق بشر مشتمل بر  ز)

را  وانسيونن كنروسيه و تركيه و گفتني است كه بالروس تنها كشور عضو اتحاديه اروپا است كه اي

 امضاء نكرده است؛

  .17اشاره به مخالفت حزب كارگر و وكالي برجسته با حمالت اخير دولت به قانون حقوق بشر ح)

  

  *فرانسه

در  ،١٣٩٩ شهريورماه ٢٨انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  - 

  :ستموارد مهم گزارش مذكور به شرح زير اخصوص مسئله حجاب در مجلس ملي فرانسه. 

، به هشهريورما ٢٧شنبه اقدام شماري از نمايندگان مجلس ملي فرانسه، در روز پنج الف)

  ترك جلسه كميسيون تحقيق اين نهاد در اعتراض به پوشش حجاب يكي از شاهدان؛
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هاي ترين اتحاديهمريم پوژتو، نايب رئيس يكي از اصلياشاره به حضور يافتن  ب)

 داي، با هدف اب در جلسه كميسيون تحقيق مجلس مليدانشجويان فرانسه با پوشش حجا

گي وي زندربحران شيوع ويروس كرونا بر  تأثيركميسيون در مورد  ءدر برابر اعضاشهادت 

  ؛كودكان و جوانان

پس از آغاز  خواهانجمهوريگراي يكي از نمايندگان حزب راستاشاره به اقدام  ج)

 عنوانهبپوشش حجاب و به شمار آوردن  ايتذكري آئين نامهبه دادن  سخنان مريم پوژتو

 ؛در جمهوري و مجلس ملي فرانسه» اصل الئيسيته«خالف عامل 

من ضذكر، تبه وارد ندانستن اين  ساندرين مورك، رئيس كميسيون تحقيقاشاره به اقدام  د)

دت در ي شهااستفاده از نمادهاي مذهبي از سوي افرادي كه براي اداتأكيد بر عدم ممنوعيت 

  ؛شوندكميسيون حاضر مي

 ك نماينده ازيبه همراه  خواهانجمهوريشماري از نمايندگان حزب اشاره به اقدام  ه)

 د اينپس از ر به ترك جلسه كميسيون به نشانه اعتراض، ،»جمهوري به پيش«حزب حاكم 

 ؛ايتذكر آئين نامه

جمهوري به «حزب  ان كريستين النگ، نماينده مجلس ملي فرانسه ازاشاره به اقدام  و)

استفاده از نمادهاي مذهبي در جريان ، به پيشنهاد دادن در زمينه ممنوع اعالم شدن »پيش

 ؛18مجلس هايكميسيوناداي شهادت در جلسات 

ر، به پيآيادآوري عضويت  هيانيك ژدو، رهبر حزب سبزهاي فرانسه باشاره به اقدام  ز)

تأكيد بر  ميالدي، ضمن ١٩٥٠و  ١٩٤٠ هايدههكشيش كاتوليك در مجلس ملي فرانسه در 

از   جنجال كنوني بر سر حجاب يكي از شاهدان جلسه كميسيون اين مجلس، حاكي بودن

  ؛»نقض كامل اصول الئيسيته«

                                                             
به عنوان يك «در مورد اين تصميم خود گفت: » جمهوري به پيش«ريستين النگ، نماينده مجلس ملي فرانسه از حزب ان ك 18

 پذيرم كه فردي در جلساتهاي جمهوري، الئيسيته و حقوق زنان پايبند است، نمينماينده زن و فردي فمينيست كه به ارزش
ل، نامزد سگولن رويا ».پذيري [در برابر مردان] استادي از سلطهمجلس ملي با حجاب حضور پيدا كند. حجاب براي من نم

حقيق تپيشين حزب سوسياليست در انتخابات رياست جمهوري فرانسه نيز گفت كه در صورت حضور در جلسه كميسيون 
  كرد.مجلس ملي به نشانه اعتراض به حجاب مريم پوژتو اين جلسه را ترك مي
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ت دولت فرانسه أمارلن شياپا، عضو هي ازجمله ،چند سياستمدار فرانسويگفتني است كه  ح)

نايب رئيس اتحاديه ملي دانشجويان  عنوانهباز انتخاب مريم پوژتو ميالدي،  ٢٠١٨در سال 

به دليل حجاب او انتقاد كرده بودند. مارلن شياپا كه اكنون وزير امور شهروندي است  فرانسه

 .19ه استدر آن زمان وزير مشاور در زمينه برابري حقوق زنان و مردان بود
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