
 

 

    

   
 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  ١٣٩٩ مهرماه
 

٩٣٠٧٠٩٩  
  

 
ي 

شر
ق ب

قو
 ح

مه
رنا

كا
به 

ي 
اه

نگ
ت

اال
اي

سه 
ران

و ف
يا 

تان
ري

، ب
دا

انا
، ك

كا
ري

آم
ده 

تح
م

)
١٣(  

 
ي

رد
هب

 را
ش

زار
گ

    
٩٣/ 

٩٩  

  



  ٢                                                                                                                           ٩٣گزارش راهبردي 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  ٣                  )             ١٣( ياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسها نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

  درآمد:

 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش١٣٩٩ مهرماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستاخبار آشكار به 

خالصه به  صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١گروهي

  شرح زير است:

  

  آمريكا متحدهاياالت*

، در ١٣٩٩ مهرماه ٢٤شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -١

مخاطره افكندن هاي آمريكا به بهصوص اقدام رئيس مراكز كنترل و پيشگيري از بيماريخ

       اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. جويانپناهجان 

هاي آمريكا، به ، رئيس مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري٢اقدام رابرت ردفيلد الف)

وران مرزي از اختيار الزم جهت اخراج تجديد دستور خود، مبني بر برخورداري مأم

  ؛متحدهاياالتاز مرزهاي زميني  جويانپناه ازجملهزده مهاجران، شتاب

 –گير كوويد واكنشي در برابر بيماري همه عنوانبهشمار آوردن اين اقدام اشاره به به ب)

 انعت بهه مماند ك: اين در حالي است كه پزشكان اين نهاد خود به اين نتيجه دست يافته١٩

رد و تنها تأثيري بر بهداشت عمومي جامعه ندا جوييپناهعمل آوردن از فرآيندهاي 

  واكنشي در برابر فشارهاي سياسي است؛

بر اساس اين دستور،  جوپناههزار  ٢٠٤به اخراج تا كنون  متحدهاياالتاشاره به اقدام  ج)

هاي احتمالي در صورت بازگشت بدون حصول اطمينان از مواجه نشدن اين افراد با آسيب
                                                             

 Nations High Commissioner for Office of the Unitedدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( ١

Human Rights (OHCHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty International بان حقوق بشر (ديده)؛Human 

Rights Watchشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronews) ؛ روزنامه گاردين(The Guardian تحليلي  –)؛ پايگاه خبري
روزنامه  ) وDeutsche Welleشبكه خبري دويچه وله ( ؛)Middle East Monitor (MEMO)ميدل ايست مانيتور (

  ).Independentاينديپندنت (
٢Robert Redfield   



  ٤                                                                                                                           ٩٣گزارش راهبردي 

 

كودك بدون سرپرست بوده كه بايد  ٨٨٠٠به وطن خود: گفتني است اين تعداد شامل 

  تحت روندهاي حمايتي ويژه قرار بگيرند؛

آميز بودن عواقب بازگرداندن بان حقوق بشر از فاجعهحاكي بودن تحقيقات ديده د)

 جه و مرگ وبه مخاطرات منجر به حمالت جنسي، شكن جويانپناه

درنگ اين دستور پيش از آسيب به لغو بي متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام اين مقام  ه)

ناپذير به تعدادي ها و صدمات جبرانوارد آمدن به اعتبار مركز كنترل و پيشگيري از بيمار

شان نيز در معرض بلكه زندگي سالمتشانكودكان كه نه تنها  ازجمله، جويانپناهاز 

٣گيرداطرات جدي قرار ميمخ   ؛

  

، در ١٣٩٩ مهرماه ١٥شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -٢

ر مورد دعدالت  ياجراامضاء جهت درخواست براي  ميليونيكآوري خصوص جمع

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از: . جورج فلويد

امضاء از سراسر جهان  ميليونيكآوري بيش از عالملل به جماقدام سازمان عفو بين الف)

٤خطاب به ويليام بار اينامهدر   ياجرا، جهت درخواست براي متحدهاياالت، دادستان كل 

 ٢٠٢٠مه سال  ٢٥روز  پوستي كه درشهروند سياه –عدالت در رابطه با قتل جورج فلويد 

  سوتا به قتل رسيد؛ ميالدي توسط پليس شهر مينياپوليس در ايالت مينه

سب از نامتنا فادهاشاره به ابراز نگراني شديد در زمينه اقدامات نژادپرستانه پليس و است ب)

ت مسئول به شمار و درخواست جه متحدهاياالتپوست در زور عليه شهروندان سياه

  پليسي كه در قتل جورج فلويد مشاركت داشتند؛ آوردن مأموران

                                                             
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٣

 https://www.hrw.org/news/2020/10/15/cdc-director-doubles-down-endangering-asylum-
seekers 
٤ William Barr 
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آور بودن الملل، مبني بر شرم، دبيركل موقت عفو بين٥اشاره به اظهارات جولي ورار ج)

به ارائه تعهداتي معنادار در راستاي ممانعت از وقوع مجدد  متحدهاياالتعدم اقدام دولت 

  لناك جورج فلويد؛ماه از قتل هو ٤گذشت بيش از  رغمبهجرائم،  گونهاين

متحده به حفظ وضعيت ظاهر تعهد بيشتر اياالتاشاره به حاكي بودن اين شرايط از به د)

پذيري و ئوليتي قانون در كشور، مبتني بر اقدامات نژادپرستانه پليسي و فقدان مساجراجاري 

 ي عدالت نژادي وااجرهاي جهاني جهت پاسخگويي در قبال گوش فرا دادن به درخواست

  پايان بخشيدن به خشونت پليس؛

قبول به شمار آوردن ناكامي دولت ترامپ در پرداختن به موضوع كننده و غيرقابلمنزجر ه)

  ؛اتپوستان از حق حياستفاده نيروهاي پليس از نيروي مهلك جهت محروم كردن مكرر سياه

ر راستاي ملي داصالحات ع ياجراالملل جهت اشاره به درخواست سازمان عفو بين و)

م گذاردن، جهت احترا متحدهاياالتپايان بخشيدن به خشونت پليس و تقاضا از دولت 

 پوستان جامعه؛حمايت كردن و برآورده ساختن حقوق سياه

ر به شما يس واشاره به ناكافي بودن فرمان اجرائي ترامپ در زمينه عملكرد نيروهاي پل ز)

  ؛»ي عميقمرهمي موقتي براي زخم« عنوانبهآوردن آن 

 ز زور درالملل به مستندسازي استفاده افراطي پليس ااشاره به اقدام سازمان عفو بين ح)

قيق م تحسراسر آمريكا در واكنش به اعتراضات برپا شده براي قتل جورج فلويد و انجا

 ليس در اينتحليل موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر از سوي نيروهاي پ منظوربه

آميز مردم در اعتراض به نژادپرستي به اجتماعات عمدتاً مسالمتكشور در پاسخ 

  پوستان؛قتل سياه ازجملهسيستميك و خشونت پليس، 

قانوني كه  ياجراالملل به تهيه دستورالعملي براي مأموران اشاره به اقدام عفو بين ط)

٦دارند بر عهدهوظيفه نظم بخشيدن به تظاهرات را    ؛

                                                             
٥ Julie Verhaar 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين ٦
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/usa-amnesty-international-delivers-
one-million-signatures-calling-for-justice-for-george-floyd 
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، در ١٣٩٩ مهرماه ١١شبكه خبري دويچه وله، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي  -٣

. ميالدي ٢٠٢١در سال  جوپناههزار  ١٥براي پذيرش تنها  متحدهاياالتخصوص قصد 

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:

 ساسر ابكشور،  مبني بر قصد اين متحدهاياالتصدور بيانيه از سوي وزارت خارجه  الف)

برانگيخته  ميالدي و ٢٠٢١در سال  جوپناههزار  ١٥پذيرش تنها  آن، برايبودجه رسمي 

ان در شرايطي كه بحروق بشر از اين تصميم آمريكا هاي مدافع حقشدن انتقاد سازمان

  است؛ ل شدهيبدتمهاجرت و پناهندگي به چالشي جهاني 

رياست  وراندبه كشور در  جوپناههزار نفر  ١٠٠اشاره به اجازه ورود يافتن بيش از  ب)

  ؛در دولت دانلد ترامپ شدهتعييندر قياس با ميزان  اوباماجمهوري باراك 

ي، به كاهش ميالد ٢٠١٦اشاره به اقدام دانلد ترامپ از زمان به قدرت رسيدن در سال  ج)

م به يادآوري هزار نفر: الز ١٨و رساندن آن در نهايت به  جوپناهساالنه ظرفيت پذيرش 

ملل  كه از سوي سازمان جويانيپناهبه  ،نامه ويژه پذيرش مهاجرطبق بر ،آمريكااست كه 

  ؛دهدشوند، ويزاي مهاجرت ميمستحق شناخته مي

اهم هاي جو بايدن رقيب دانلد ترامپ از حزب دموكرات، مبني بر فراشاره به وعده د)

جمهوري و هزار نفر در صورت پيروزي در انتخابات رياست ١٢٥آوردن امكان مهاجرت 

 يافتن به كاخ سفيد؛ راه

ايش راي افزبايدن قصد ب«اشاره به اظهارات تبليغاتي دانلد ترامپ در اين زمينه، مبني بر  ه)

ترين كشورهاي جهان، مانند يمن، سوريه و از خطرناك جويانپناهدرصدي شمار  ٧٠٠

 ؛»ناهندگانسوتا به اردوگاه پينهسومالي و تبديل كردن م

هاي دن انتقاد شديد كنشگران مدافع حقوق بشر در قبال سياستاشاره به برانگيخته ش و)

هاي اصيل آمريكايي از ضدمهاجرتي دانلد ترامپ و متضاد به شمار آوردن آن با ارزش

٧هاي مدافع مهاجرانسوي محافل مسيحي و مسلمان و گروه ٨؛   

                                                             
 جمهورسيرئكه از ترامپ انتقاد كرد و گفت  شدتبه(نجات جهان)  »فوورلد رلي«سكات اربيتر، رئيس جماعت مسيحي  ٧

هاي اخير از در سال كه در سراسر جهان را فراموش كرده است. او گفت بيتحت تعققول خود مبني بر حمايت از مسيحيان 
است. اربيتر اين رويكرد را درصد كاسته شده  ٩٠آورند، به ميزان شمار مسيحياني كه به علت پيگرد مذهبي به آمريكا پناه مي
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  *كانادا

، در ١٣٩٩ رماهمه ١٥شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي ديده -١

الوه بر عشهروندان خود از سوريه،  ٤٦خصوص ضرورت اقدام دولت كانادا به بازگرداندن 

             نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . كودك يتيم مسترد شده، اميره

له، سا ٥تيم هاي متمادي، به بازگرداندن اميره، كودك ياقدام دولت كانادا، پس از ماه الف)

در  هانآده شته شده در اردوگاه مظنونان به عضويت در گروه داعش و اعضاء خانوانگاه دا

  شمال شرق سوريه؛

اي انهه بهبتأكيد بر ضرورت تبديل نشدن تالش ديرهنگام دولت كانادا براي نجات اميره  ب)

هاي ها و زندانشهروند كانادايي ديگر كه در اردوگاه ٤٦جهت به تعويق انداختن استرداد 

هاي هايي كه مملو از بيماري، رفتاراردوگاه –شوند مال شرق سوريه نگاه داشته ميش

  غيرانساني و نااميدي و سرخوردگي هستند؛

ات نازعماشاره به كشته شدن والدين و خواهر و بردارهاي اميره در يكي از آخرين  ج)

سال  ه ژوئيهما گاه درعليه داعش و اقدام بستگان وي در كانادا به ارجاع اين پرونده به داد

 ود؛خبازگرداندن وي به كشور  منظوربهجاري جهت تحت فشار قرار دادن دولت 

بني بر استثناء مهرماه، م ١٤وزير كانادا، در روز دوشنبه اشاره به اظهارات جاستين تردو، نخست د)

مبرم  وق بشر بر نيازبان حقو تأكيد ديده –نها كودك يتيم كانادايي در سوريه ت - بودن پرونده اميره 

  ها به استرداد به كشورشان؛مرد ديگر كانادايي مقيم اين اردوگاه ٨زن و  ١٣كودك،  ٢٦

كه فاقد منابع مالي كافي نيز  –اشاره به اقدام حاكميت محلي كرد اين منطقه از سوريه  ه)

مملو از  هاي موقتها و زندانبه زنداني كردن اين شهروندان كانادايي در اردوگاه –هست 

                                                                                                                                                                
در انتقاد از ترامپ نيز ، متحدهاالتياشوراي روابط اسالمي آمريكايي، بزرگترين نهاد حمايت از مسلمانان  .خواند »رحمانهبي«

مهاجرت و زمينه محدوديت بيشتر در د اعمال انه گفت كه او قصد دارد ساختارهاي نژادپرستانه را تحكيم كند. به باور اين
  .ستا از سوي دولت كنوني آمريكا »نژادپرستي نهادينه عليه سياهان به قصد تقويت سفيدپوستان«ادامه سياست  ،هندگيپنا

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: ٨
 https://plink.ir/HGQIh 
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ها از ها هزار تن از ديگر مظنونان به عضويت در گروه داعش و بستگان آنجمعيت، همراه با ده

 كشور خارجي ديگر؛ ٦٠سوريه و 

ز حشت ناشي اكودكان به زندگي در و ويژهبهاشاره به ناگزير شدن اين زندانيان،  و)

در حال حاضر  هاآنتن ر زمينه قرار داشدبان حقوق بشر حكومت داعش و مستندات ديده

  هاي درماني؛در معرض كمبود شديد آب سالم، غذاي تازه و مراقبت

 ٢٠١٩هاي مسري، از سال اشاره به مرگ چند صد تن از اين زندانيان بر اثر بيماري ز)

  ها؛شيوع ويروس كرونا در اين اردوگاه حالدرعينميالدي تا كنون و 

ط دانيان خارجي توسسوي كشورهاي زادگاه زن هاي ناچيز ازاشاره به دريافت كمك ح)

كان  كودمعموالً –مقامات محلي كه در بهترين حالت تعداد محدودي از شهروندان خود را 

دامي از دارند، كه اقمسترد مي -  مادرهايشانيتيم يا كم سن و سال و در برخي مواقع بدون 

  وجداني است؛روي بي

وندان شهر دا در راستاي حمايت به عمل آوردن ازاشاره به فرامرزي بودن وظايف كانا ط)

نجام اضمن تأكيد بر ضرورت اقدام دولت اين كشور به  –تمامي شهروندان خود  –خود 

رد پيگ ومراحل بازپروري و پيوند دادن كودكان قرباني داعش با جامعه و مورد نظارت 

وده، شجاعانه ب صميمي، چراكه اگرچه نجات اميره تساالنبزرگقانوني قرار دادن متناسب 

  ايي همچنان در مخاطره قرار دارد؛اما زندگي ساير شهروندان كاناد

، در روز گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان مللبه گفتني است كه  ي)

، گروهي از كارشناسان سازمان ملل نيز از اين اقدام كانادا بسيار مهرماه ١٦شنبه چهار

اند تا مابقي شهروندان خود، استقبال كرده و از اين كشور و ديگر كشورهاي جهان خواسته

٩شان بازگرداندندبرند، به زادگاههاي سوريه به سر ميكودكان را كه در اردوگاه ويژهبه   ؛

  

                                                             
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٩

 https://www.hrw.org/news/2020/10/06/dont-let-orphans-canadian-homecoming-be-
exception 
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به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –ارش از سوي پايگاه خبري انتشار گز -٢

بان حقوق بشر در زمينه مورد تهديد ، در خصوص هشدار سازمان ديده١٣٩٩ مهرماه ٩

رنتو، شگاه تودان قرار گرفتن آزادي بيان پس از لغو پيشنهاد شغلي به منتقد رژيم اسرائيل در

  مبني بر:

بان حقوق بشر به انتقاد از تصميم دانشكده حقوق دانشگاه تورنتو دهاقدام سازمان دي الف)

١گرفتن پيشنهاد شغلي خود از ولنتينا آزارووابه بازپس ، پس از تحت فشار قرار گرفتن از ٠

١سوي يك از حاميان مالي خود و طرفدار رژيم اسرائيل ١   ؛ 

                                                             
١٠ Valentina Azarova 

١   هاي پيشين:سوابق در گزارش ١
د در خصوص مور ،١٣٩٩شهريور ماه  ٢٨، در روز جمعه تحليلي ميدل ايست مانيتور –پايگاه خبري انتشار گزارش از سوي *

اسرائيل،  لي طرفدارامي ماانتقاد قرار گرفتن دانشگاه كانادا براي لغو پيشنهاد شغلي، به دليل تحت فشار قرار گرفتن از سوي ح
  مبني بر:

غو پيشنهاد لاي در پي تصميم رئيس دانشكده حقوق اين دانشگاه به كده حقوق دانشگاه تورنتو در مشاجرهگرفتار شدن دانش الف)
ي رژيم ق بشر از سوالمللي به دليل سوابق وي در زمينه افشاء موارد نقض حقوسمت مديريتي به ولنتينا آزارووا، استاد سرشناس بين

  اسرائيل در فلسطين؛
روزنامه  يم به گفتهالمللي به ارسال نامه به دانشگاه به نشانه اعتراض به اين تصممحقق داخلي و بيناشاره به اقدام چندين  ب)

  د؛ عهده بگير المللي حقوق بشر اين دانشكده را براستار: گفتني است كه قرار بوده خانم آزارووا سمت مديريت برنامه بين
 –كده بوده نگاري ميان دانشگاه و اعضاء هيأت علمي دانششاهد نامهكه  –اشاره به گزارش روزنامه استار در اين زمينه  ج)

شگاه ي اين دانان مالمبني بر تحت فشار قرار گرفتن دانشگاه تورنتو از سوي يك قاضي طرفدار رژيم اسرائيل كه يكي از حامي
  آيد، جهت لغو اين پيشنهاد كاري؛نيز به شمار مي

ز جمله انشگاه، اصميم داركنان دانشگاه به استعفاء از مقام خود در اعتراض به اين تاشاره به اقدام برخي از اساتيد و ك د)
ت اي اين سمرا بر اودري مكلين، رئيس كميته مشورتي دانشكده و يكي از اعضاء هيأت گزينش آزارووا كه به اتفاق آراء وي

  برگزيده بودند؛
نكار هر گونه زارووا و اآي بر انكار ارائه پيشنهاد اين سمت به تار، مبناي از سوي دانشگاه به روزنامه اساشاره به ارسال نامه ه)

انشكده داي به رئيس المللي حقوق بشر در نامهاقدام در زمينه لغو آن: اين در حالي است كه دو تن از مديران سابق برنامه بين
 اند؛حقوق اين ادعا را رد كرده

ر خصوص دگراني زارووا از موضع او در قبال رژيم اسرائيل، ضمن ابراز ناشاره به دفاع اساتيد همكار سابق خانم آ و)

دار حقوق بشر و هاي انجام شده در راستاي خاموش كردن منتقدان اين حكومت اشغالگر در زمينه موارد نقض سابقهتالش
  وني است؛ها كه به طور قطع غيرقانسازيژه غيرقانوني شهركالملل، به ويژه در رابطه با پروحقوق بين

ء ارهاي اجراكالملل پرداخته، در زمينه ايجاد ساز و گفتني است كه خانم آزارووا به تدريس در رشته حقوق و حقوق بين ز)
ياب سازمان هاي حقيقتحقوق بشر در كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها فعاليت كرده و به ارائه خدمات مشاوره به هيأت

  آيد.هاي وي در زمينه حقوق بشر به شمار ميها بخشي از فعاليتملل پرداخته است، البته اين تن
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اني جدي بر ابراز نگر بان حقوق بشر، مبنياشاره به اظهارات مدير بخش كاناداي ديده ب)

ن ن سازمان ايدر زمينه مورد تهديد قرار گرفتن آزادي دانشگاهيان، همچنين در ارتباط بود

  با دو سوي اين ماجرا؛

نهاد ائه پيشه اراشاره به پافشاري دانشگاه تورنتو بر موضع خود مبني بر عدم اقدام آن ب ج)

ن ر دادن آو بررسي قرا و تنها مورد بحثالمللي شغلي به خانم آزارووا، يكي از اساتيد بين

وي هاي دريافتي مبني بر ارائه صريح اين پيشنهاد از سو تناقض اين موضع با گزارش

 دانشگاه به اين استاد؛

به نگارش  اسرائيلي و يهودي، محققان ازجملهالمللي حقوقي، اشاره به اقدام اساتيد بين د)

 دستازاينها ر آزارووا، همچنين نگارش ديگر نامههاي انفرادي مبني بر حمايت از دكتنامه

ني سازمان امضاء گزارشگران ويژه پيشين و كنو ازجملهامضاء،  ١٣٠٠با گردآوري بيش از 

، المللي حقوق بشر دانشگاه تورنتوبرنامه بين آموختگاندانشملل و درخواست انجمن 

م ها جهت انجاديگر نهاد الملل وانجمن كانادايي مدرسان دانشگاه، سازمان عفو بين

  تحقيقات خارج از دانشگاه در اين زمينه؛

ن رژيم تقداهشدار در زمينه تأثير اقدام احتمالي رؤساي دانشگاه جهت خاموش كردن من ه)

  رد تهديد قرار گرفتن آزادي بيان؛اسرائيل بر مو

اين زمينه،  تأكيد بر ضرورت اقدام اضطراري دانشگاه تورنتو به انجام بررسي مستقل در و)

هاي اين بررسي براي عموم و پرداختن سريع به موارد درنگ يافتهآشكار كردن بي

نامتناسب به وقوع پيوسته در اين رابطه، تنها به دليل آشكار كردن موارد نقض حقوق بشر 

١رژيم اسرائيل ازجملهدر هر كشوري،  ٢ .  

  

  

  

                                                             
١   تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  ٢

 https://www.middleeastmonitor.com/20200930-hrw-warns-of-threat-to-free-speech-
following-rescinding-of-job-offer-to-critic-of-israel 
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  *بريتانيا

هاي زبي.سي و روزنامه اينديپندنت، در رو.هايي از سوي شبكه خبري بيانتشار گزارش -١

هاي وص طرح، در خص١٣٩٩ مهرماه ٢٢شنبه و سه ١٣، يكشنبه ١١، جمعه ٩چهارشنبه 

. شورين كجديد بريتانيا براي ممانعت به عمل آوردن از ورود مهاجران غيرقانوني به ا

    اند از:   نكات محوري اين گزارش عبارت

، جهت هاي مهاجرتي اين كشوروزير كشور بريتانيا، از مقامدرخواست پريتي پَتِل،  الف)

ا در هاي تحت قيموميت بريتانيبه سرزمين جويانپناهعملي و حقوقي انتقال بررسي امكان 

جنوب اي در در جزيره جويانپناهساخت اردوگاه نگهداري  -  خارج از خاك اين كشور

يا  له داردفاص بريتانياكيلومتر با  هزار چهاراَسِنشِن كه حدود به نام اقيانوس اطلس 

اي كه در نزديكي سواحل انگلستان لنگر استفادههاي بيدر كشتي هاآنرسيدگي به 

  ؛اندانداخته

دن د بواشاره به اظهارات الن نيكولز، يكي از اعضاء شوراي جزيره، مبني بر بعي ب)

 چنين طرحي؛ ياجرااستقبال ساكنان محلي اين جزيره از 

 ئوالن بههاي وزارت كشور بريتانيا، مبني بر اقدام مسه به اظهارات يكي از مقاماشار ج)

 جويانپناههاي حامل جريان عبور قايق ساختنمتوقف  جهتها گزينه يتمامبررسي 

  ؛پذيرش مهاجر نظام بهبودبريتانيا و  سويبه

هاي كوچك و از يقدر تالش براي رساندن خود با قا جويانپناهاشاره به رسيدن ميزان  د)

و  ٢٠١٩ طريق كانال مانش، تنها در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي به بيش از كل سال

 ؛جويانپناهايراني و افغانستاني بودن بيشتر اين 

اشاره به گزارش روزنامه فايننشال تايمز در اين زمينه مبني بر حاكي بودن اين طرح از  ه)

مشاور تجاري در دولت  عنوانبهسابق استراليا،  وزيرنخستانتصاب توني ابوت،  تأثير

در پاپوآ گينه نو در اقيانوس آرام براي نگهداري  مأنوساستراليا از جزاير نائورو و : بريتانيا

كنند از طريق دريا وارد استراليا شوند كه تالش مي جويانيپناهكند. استفاده مي جويانپناهاز 
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را هم داشته باشند، هرگز راه به استراليا پيدا شرايط گرفتن پناهندگي  چنانچه؛حتي 

 ؛كنندنمي

اشاره به اظهارات نيك تامس سيموندز، وزير كشور دولت سايه بريتانيا از حزب كارگر،  و)

 جويانپناهبه شمار آوردن طرح نگاهداري » و بسيار پرهزينه غيرعملي، غيرانساني«مبني بر 

١مرزيهاي بروندر سرزمين ٣  ؛

ررسي هت بجدرخواست وزارت كشور بريتانيا از اداره دريانوردي اين كشور،  اشاره به ز)

  نش؛از درياي ما جويانپناهامكان استفاده از حصاركشي دريايي جهت جلوگيري از عبور 

ر صاركشي دحدن اشاره به پاسخ دريانوردي بريتانيا به اين پيشنهاد مبني بر قانوني نبو ح)

  ؛ر دريادريا طبق پيمان ايمني حيات د

فاده از است ازجملهپيشنهادهاي ديگري از سوي وزارت كشور،  شدنمطرحاشاره به  ط)

  ؛به ساحل جويانپناهتوپ دريايي براي ايجاد موج و جلوگيري از رسيدن قايق 

فاده است اشاره به اظهارات ضمني مقام جديد مسئول حفاظت مرزي بريتانيا به امكان ي)

هاي قايق و يا استفاده از جويانپناههاي حامل ر انداختن قايقاين كشور از تور جهت از كا

  ؛به فرانسه هاآن بازگرداندن و بريتانيايي هايكشتي به جويانپناه دار براي سوار كردنپروانه

 ا كنون؛وي فرانسه تبازگردانده شده از بريتانيا از س جويانپناهاشاره به عدم پذيرش  ك)

هاي بكهشاندازي كارزارهايي در كشور بريتانيا همچنين به راه اشاره به اقدام وزارت ل)

اجتماعي و صدور پيام از سوي مقامات دولتي جهت هشدار به مهاجران كشورهاي 

ش ا و تالتانيآفريقايي و خاورميانه در مورد پرمخاطره بودن مسير سفر براي رسيدن به بري

شود كه گفته مي جويانپناهبه  از انجام اين سفر: همچنين هاآنبراي منصرف كردن 

  ؛وجود دارند هاآنپذيرش از بريتانيا براي  نيز پيشكشورهاي امن ديگري 

                                                             
١ نژاد، مذهب، ديدگاه سياسي،  دليلمتقاضيان پناهندگي در بريتانيا بايد ثابت كنند كه از بيم آزار و اذيت به گفتني است كه  ٣

ان در دوره رسيدگي به درخواست پناهندگي حق پناهجوي .توانند به كشور خود بازگردندهويت جنسيتي يا گرايش جنسي نمي
ها ها در اختيار آنروزانه حدود پنج پوند براي امرار معاش و جايي براي اسكان در خوابگاهكار ندارند و دولت بريتانيا 

  .گذاردمي
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 نظامبازنگري و اصالح در روند ترين تصميم دارد تا مهمگفتني است كه پريتي پتل،  م)

ل رود كه خانم پتانتظار مي .اعالم كند پذيرش پناهندگي اين كشور در دهه اخير را رسماً 

پناهندگي كشور از اساس نابسامان است  نظامكار اعالم كند كه در كنفرانس حزب محافظه

١را بدهد عادالنهقاطع و نظامي و وعده ايجاد  ٤   ؛

  

ر ، د١٣٩٩ مهرماه ٢٢شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -٢

  ه، مبني بر:سال گذشت ٣ود در خصوص رسيدن نرخ بيكاري در بريتانيا به باالترين ميزان خ

سال  ماه اوت ماهه منتهي بهاعالم مركز آمار بريتانيا، مبني بر رسيدن نرخ بيكاري در سه الف)

: وده استكه باالترين نرخ اين شاخص در سه سال اخير در اين كشور بدرصد  ٥,٤جاري، به 

  ؛وداعالم شده ب درصد ٤/١در دوره قبلي (سه ماه پيشتر) نرخ بيكاري گفتني است كه 

در اين كشور،  وكارهاكسببر  ١٩ –به شمار آوردن تأثير شيوع بيماري كوويد  ب)

 دليل اصلي افزايش نرخ بيكاري در بريتانيا؛ عنوانبه

ه بن كشور ر ايداشاره به گزارش مركز آمار بريتانيا، مبني بر رسيدن ميزان تعديل نيرو  ج)

 دي تا كنون؛ميال ٢٠٠٩باالترين نرخ خود از سال 

ت خت جديد جهساعالم آمادگي دولت بريتانيا براي معرفي مقررات  زمانهماشاره به  د)

 ؛دبسته شون مجدداً وكارهاكسبممكن است بسياري از  هاآن ياجراكه با مقابله با كرونا 

تأثير  گيري كرونا و تحتاشاره به كاهش نيم ميليوني نرخ اشتغال از زمان شروع همه ه)

ر همين اساس بجوانان:  ويژهبهاد ديگر جامعه، ها بيشتر از افرگرفتن برخي از گروه قرار

  ؛اله هستندس ٢٤تا  ١٦هزار نفر بين  ٣٠٠هزار نفر) حدود  ٥٠٠گفته شده از اين تعداد (

منتهي به ماه اوت  ماههسهميليون نفر در  ٥,١اشاره به تخمين زده شدن بيكاري حدود  و)

 هزار شغل؛ ٢٢٧ت رفتن سال جاري و از دس
                                                             

١   هاي:. قابل بازيابي در لينكهاي شبكه خبري بي.بي.سي و روزنامه اينديپندنتگزارش ٤
 https://www.bbc.com/persian/world-54355883 
https://www.bbc.com/persian/world-54387949 
https://www.bbc.com/persian/world-54408731 
https://plink.ir/jLcAj 
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شاغالن  هاي دولتي بهاشاره به افزايش نرخ بيكاري در اين كشور با پايان يافتن كمك ز)

ان ارفرمايكر از دولت بريتانيا با شيوع كرونا در اين كشودر ماه نوامبر سال جاري ميالدي: 

در  وكارمندان خود را به جاي اخراج به مرخصي اجباري بفرستند نمود تا خواست در

پلكاني  طوربهها را دولت متقبل شد كه اين كمك هاآنحقوق از درصد  ٨٠ نخستهاي ماه

  ؛كاهش يافت

رخ سيدن نردر بريتانيا، مبني بر » سيتي بنك«اشاره به باور تحليلگران گروه مالي  ح)

 ميالدي؛ ٢٠٢١درصد در نيمه نخست سال  ٥,٨بيكاري به 

عات سسه مطالؤمها در اين كشور: ضل با افزايش بدهيبروز اين مع زمانيهماشاره به  ط)

 سوي ازشده اخذ در سال جاري ميالدي ميزان وام است كه مالي بريتانيا تخمين زده 

بيني كرده سسه پيشؤاين م .شهروندان اين كشور به باالترين نرخ در زمان صلح برسد

درصد  ١١٠ه حدود بيالدي م ٢٠٢٥-٢٠٢٤هاي شهروندان بين سال بدهيميزان است كه 

  ؛توليد ناخالص داخلي اين كشور برسد

كشورهايي بود كه با شيوع كرونا و تعطيلي  ازجملهبريتانيا اين در حالي است كه  ي)

١ديدگان از اين شرايط عرضه كردها را به آسيبطيف وسيعي از حمايت وكارهاكسب ٥   ؛

  

، در ١٣٩٩ مهرماه ١٩نبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز ش -٣

 نكات. خصوص درخواست پدر جوليان آسانژ از مقامات برلين جهت نجات دادن پسرش

   مهم اين گزارش عبارت است از:

اي ويكي ليكس، بر افشاگرگذار سايت سفر جان شيپتن، پدر جوليان آسانژ، بنيان الف)

ن در زندا آزادي پسرش ازدومين بار به برلين جهت درخواست از زمامداران آلماني براي 

حاكمه مپيش از ميالدي،  ٢٠١٩ سال اكتبرماه او يك بار نيز در لندن: گفتني است كه 

  ؛به برلين آمده بود ،پسرش در لندن

                                                             
١   شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گزارش  ٥

 https://www.bbc.com/persian/business-54522358 
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 و ياري ها در برليناشاره به ديدار پدر آسانژ با سران بسياري از احزاب و فراكسيون ب)

انژ را ر لندن آستصميم دادگاهي كه داست كه  در اين رابطه: الزم به ذكر هاآنخواستن از 

طر وجود خاعالم خواهد شد و آنگاه اين ميالدي  ٢٠٢١ سال ژانويهماه محاكمه كرده در 

  ؛ليكس به آمريكا تحويل داده شودگذار استراليايي ويكيندارد كه بنيا

ر ژ دناشاره به احتمال ناچيز مورد محاكمه عادالنه و منصفانه قرار گرفتن آسا ج)

 صادر ويكا عليه طبق كيفرخواستي كه دادگستري آمري كهاينبا توجه به  متحدهاياالت

 ن منتشرنستاكرده، گفته شده كه او اسنادي درباره عمليات نظامي آمريكا در عراق و افغا

 اساسبر اين  و دهندكرده است كه بر جنايات جنگي توسط سربازان آمريكايي گواهي مي

  ؛شودشناخته مي »خائن«و آسانژ دشمن ملت 

شدن  اكمهاشاره به همبستگي گسترده محافل سياسي و اجتماعي با آسانژ به هنگام مح د)

ه خطر بساله وي جهت جلب پشتيباني پارلمان اروپا با توجه  ٧٦در لندن و تالش پدر 

 ؛متحدهاياالتاسترداد او به 

حاكمه سوي جان شيپتن به عدم م يا ازهاي دادگستري بريتاناشاره به متهم شدن مقام ه)

  بود؛ شده آسانژ بر اساس قوانين جاري اين كشور، چراكه در اين صورت وي تا كنون آزاد

دن او به مالقات با ماه آينده و مجاز بو ٣اشاره به باقي ماندن جوليان آسانژ در زندان در  و)

 دقيقه؛ ٤٠خانواده خود تنها يك بار در ماه به مدت 

شمار  و به انتقاد اعضاء ارشد حزب چپ آلمان از شيوه محاكمه آسانژ در لندناشاره به  ز)

ريتانيا به ب چنانچهحتي كه گويند ميهمچنين  هاآنو » مضحكه قضايي«عنوان يك آوردن آن به

ذ ه از نفوتواند با استفادحكم نيست و آلمان مي يتحويل آسانژ حكم دهد، اين به معناي اجرا

 به عمل آورد؛ ممانعتخود از آن 

رسد كه هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان از حزب سوسيال اما به نظر مي ح)

زداشت د بادموكرات، تصميم گرفته كه در اين مورد خاموش بماند. ماس نه به شيوه ناپسن

  ؛آسانژ اعتراض دارد و نه به شيوه غيرانساني بازجويي از او
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اي ارچوب حقوقي سنجيدههاكمه آسانژ در چاو اعتقاد دارد كه محگفتني است كه ط) 

١انجام گرفته است و به آن ايرادي وارد نيست ٦   ؛

  

، در ١٣٩٩ مهرماه ١٦انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز چهارشنبه  -٤

. تهافزار در دهه گذشفروشنده بزرگ جنگ نيدوم عنوانبه، ايتانيبرخصوص به شمار آمدن 

   :مذكور به شرح زير استموارد مهم گزارش 

افزار گادركننده بزرگ جندومين ص عنوانبه، متحدهاياالتبه شمار آمدن بريتانيا پس  الف)

  در جهان طي دهه گذشته، طبق آمار انتشار يافته از سوي دولت اين كشور؛

امضاء  هاي بريتانيايي به فروش تجهيزات نظامي در سال گذشته بااشاره به اقدام شركت ب)

 ،كمتر بود ٢٠١٨ ميليارد پوند سال ١٤كه هرچند از رقم ميليارد پوند  ١١راردادهايي به ارزش ق

افزار در ده جنگتاكنون بريتانيا را در فهرست دومين فروشن ميالدي ١٩٨٣اما اين مبلغ از سال 

  است؛ دنيا قرار داده

به  ريتانيات بردن دولاشاره به اقدام گروه كارزار مقابله با تجارت تسليحات به متهم ك ج)

  ؛»در سراسر جهان سركوبگرانتأمين تسليحات و حمايت از «

 به كمك حاتياشاره به اظهارات مقامات دولت بريتانيا، مبني بر منجر شدن تجارت تسلي د)

  به ايجاد هزاران شغل تخصصي و حفظ امنيت كشور؛

ر اين كشو ي بر اقدام دولتبن، مو صادرات بريتانيا امور دفاعيهاي آماري دادهاشاره به  ه)

 ٢٠١٠ ميليارد پوند براي فروش تسليحات از سال ٨٦به امضاء قراردادهايي به ارزش 

اكنون تدرصد آن با كشورهاي خاورميانه بوده است و عربستان  ٦٠كه ميالدي تا كنون 

  ؛تانجام داده اسرا افزار از بريتانيا بيشترين خريد جنگ

حوزه هوافضا شامل ها و قراردادها به درصد از فروش ٨٠ اشاره به اختصاص يافتن و)

ر طده و قعربستان، تركيه، عمان، امارات متحو به شمار آمدن رادار، موشك و هواپيما 

  ؛خريداران اصلي تجهيزات هوافضاي بريتانيا عنوانبه

                                                             
١   گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: ٦

https://plink.ir/wd7Su 
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الدي در مي ٢٠١٩درصدي بريتانيا از تجارت جهاني اسلحه در سال  ١٦اشاره به سهم  ز)

 ١٠هم درصدي روسيه و س ١١، سهم متحدهاياالتدرصدي  ٤٧قياس با سهم تقريبي 

 درصدي فرانسه در اين سال؛

ني بر ت مباشاره به اظهارات اندرو اسميت، سخنگوي كارزار مقابله با تجارت تسليحا ح)

ات يحمين تسله تأمايه شرمساري بودن اين آمار براي بريتانيا، با توجه به اقدام اين كشور ب

ت د اهميهاي دولت در موراظهارات مقام رغمبهبراي و پشتيباني از سركوبگران جهان، 

  ساالري؛حقوق بشر و مردم

اشاره به نقش ويرانگر تسليحات ساخت بريتانيا در بمباران يمن از سوي عربستان و  ط)

١كمك آن به ايجاد بدترين بحران بشري در جهان ٧   ؛

  

به وز دوشنركميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  انتشار گزارش از سوي دفتر -٥

 ، در خصوص ضرورت معاف نكردن جنايات جنگي از مجازات از سوي١٣٩٩ مهرماه ١٤

        اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. پارلمان بريتانيا

 تصدور بيانيه از سوي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، مبني بر درخواس الف)

ه بپيش پارلمان بريتانيا جهت رد كردن اليحه دولت در رابطه با اعطاء مصونيت پيشا

 سربازان بريتانيايي در قبال ارتكاب به جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت؛

١اليحه عمليات خارجي«اشاره به منجر شدن تصويب اين اليحه، تحت عنوان  ب) ٨  «

از سوي پارلمان بريتانيا به نقض تعهدات اين سربازان) (شامل افراد در حال خدمت و كهنه

المللي كيفري و المللي بشردوستانه، قانون حقوق بشر و قانون بينكشور در قبال قانون بين

سربازاني كه در خارج از كشور خدمت  –همچنين حمايت به عمل آوردن از سربازان 

قتل غيرقانوني و  ازجملهي، المللدر برابر اتهامات ارتكاب به جرائم جدي بين –اند نموده

 اعمال شكنجه؛

                                                             
١   گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  ٧

https://plink.ir/mxUYI 
١٨ Overseas Operations 
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هاي قانوني در قبال موارد قابل پيگرد و اعمال فرضاشاره به منجر شدن معرفي پيش ج)

ناشدني ممنوعيت قانون مرور زمان از سوي اين اليحه، به تضعيف ماهيت مطلق و فسخ

 المللي بشردوستانه؛كيفري و قانون بين الملليبينشكنجه و نقض قانون حقوق بشر، قانون 

هاي گزارشگر ويژه اشاره به ابراز تأسف از اقدام دولت بريتانيا به ناديده گرفتن دغدغه د)

رحمانه، غيرانساني هاي بيسازمان ملل در زمينه اعمال شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات

ها مبني نگرانيماه ژوئن سال جاري، با توجه به پاسخ دولت به اين  يابتدادر  تحقيرآميزيا 

اظهاراتي كه كارشناسان  –بر ممانعت به عمل نياوردن اين اليحه از پيگردهاي قانوني آتي 

 سازمان ملل را اقناع نكرده است؛

ها در راستاي تطويل زمان اشاره به توانايي اين اليحه در زمينه تحديد اختيارات دادگاه ه)

ج از كشور و تنها اعطاء اختيار به دعاوي نقض قانون حقوق بشر از سوي سربازان خار

هاي دادستان كل جهت مورد پيگرد قرار دادن اين موارد، آن هم در برخي از موقعيت

رفت هشدارآميز استقالل قوه قضائيه و اصل كه هر دوي اين موارد نشانگر پس –استثنائي 

 دموكراتيك ديرپاي جدايي قوا از يكديگر هستند؛

دن اين اليحه با توجه به گزارش انتشاريافته از سوي پارلمان اشاره به هشدارآميز بو و)

از دست داشتن نيروهاي دفاعي  آمدهدستبهميالدي، مبني بر شواهد  ٢٠١٨بريتانيا در سال 

رفتار عليه مظنونان، در هاي اجباري و اعمال شكنجه و سوءاين كشور در ناپديدشدگي

براي بازجويي به  هاآنس اين افراد و فرستادن براي حب متحدهاياالتلواي بخشي از برنامه 

 تري در اين زمينه برخوردارند؛گيرانههاي سهلكشورهايي كه از قانون

اشاره به همچنين اقدام نيروهاي نظامي به ناديده گرفتن عامدانه انجام تحقيق در زمينه  ز)

هاي أموريتخالل م رفتار درشكايات صورت گرفته در رابطه با اعمال شكنجه و سوء

  خارج از كشور؛

اشاره به ابراز نگراني شديد در زمينه اقدام دولت بريتانيا به انكار حق قربانيان جرائم  ح)

از آگاهي از حقيقت، برخورداري از عدالت و دريافت غرامت،  هاآنهاي هجدي و خانواد



  ١٩                  )             ١٣( ياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسها نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

يي ايذايي و فرض دلخواهانه كه دعاوي حقوقي عليه سربازان بريتانيابر اساس اين پيش

١هستند سفسطه برانگيز ٩   ؛

  

ر د، ١٣٩٩ مهرماه ١٣الملل، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -٦

يانه مها در دولت بريتانيا در زمينه حفاظت از جان سالمندان آسايشگاه ناكارآمديخصوص 

   عبارت است از: ارشنكات مهم اين گز. در اين كشور ١٩ –گير كوويد شيوع بيماري همه

ارزش بي«الملل، تحت عنوان بيناي توسط سازمان عفو صفحه ٥٠انتشار گزارش  الف)

ها در دوران بودن جان سالمندان: ناكارآمدي دولت در حمايت از سالمندان ساكن آسايشگاه

، مبني بر به حال خود واگذار كردن ساكنان مراكز مراقبت از »١٩ - كوويد  شيوع بيماري

  ؛گيري در جامعهسالمندان، از سوي دولت در مراحل اوليه آغاز همه

پذيري از سوي فاقد مسئوليت شدتبهاي از تصميمات اشاره به منجر شدن مجموعه ب)

در  بشر سالمند در مخاطره و نقض حقوق دولت بريتانيا، به قرار گرفتن زندگي هزاران

  ؛هاآنرابطه با 

٢اضافي وميرمرگ«مورد  ٢٨١٨٦اشاره به ثبت تعداد  ج) ٠ مورد  ١٨٥٠٠و تأييد بيش از » 

ها و مراكز مراقبت از سالمندان در انگليس از در خانه ١٩ –مرگ ناشي از بيماري كوويد 

  ماه ژوئن سال جاري ميالدي؛ ١٢دوم ماه مارس تا 

 هفته ٦در  هاآناشاره به برشمردن وضعيت اين مراكز از سوي مديران و كاركنان  )د

براي  هاآنه انتظار بنظام مراكز مزبور و اشاره » سقوط كامل« مثابهبهنخست شيوه بيماري، 

هاي الزم و دسترسي به تجهيزات حفاظت شخصي و همچنين عدم دريافت دستورالعمل

 ضرورت مديريت الزم در زمينه رغمبهالزم در اين زمينه، هاي شان به آزمايشدسترسي

  ها؛از بيمارستان مبتالترخيص اضطراري بيماران 

                                                             
١   گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  ٩

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26342&LangID=E 
٢ ٠” excess deaths“را با آمار هاي بعد از يك حادثه ها يا ماهبراي محاسبه اين ميزان، تعداد موارد مرگ و مير در هفته

  .اندر اين مدت، چند نفر بيشتر از حد معمول مردهدكنند تا ببينند هاي قبل مقايسه ميسال
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مان روز پس از اعالم ساز ٤ماه مارس،  ١٧آور دولت در روز اشاره به اقدام حيرت ه)

گير يك بيماري همه عنوانبه ١٩ –بهداشت جهاني در زمينه به شمار آوردن بيماري كوويد 

ها، حتي ايشگاهبه مراكز مراقبتي و آس هاآنهزار بيمار و فرستادن  ٢٥جهاني، به ترخيص 

  بودند؛ شده مبتالشده و يا احتماالً  مبتالافرادي كه به اين بيماري 

در  اشاره به منجر شدن اين تصميم و اقدامات ديگر دولت به نقض حقوق سالمندان و)

  ؛ق حيات، حق سالمت و حق عدم تبعيضري، ازجمله حگيها، در دوران شيوع همهآسايشگاه

ت ر درخواسبالملل در بريتانيا به آغاز كارزاري، مبني اشاره به اقدام سازمان عفو بين ز)

كز بر با تمر ١٩ –جهت انجام تحقيقات كامل و مستقل عمومي در زمينه بيماري كوويد 

  ها؛آنوضعيت سالمندان در مراكز مراقبت از 

  ازجمله: الملل از دولت بريتانيا جهت انجام برخي از اقدامات،همچنين درخواست عفو بين ح)

در » دستور عدم احياء بيمار«هاي مربوط به نامهانجام بررسي جامع در زمينه درخواست -

جهت حصول اطمينان  هاآنهاي پزشكي مچنين پروندهههاي سالمندان، مورد ساكنان خانه

  بدون انجام روندهاي الزم؛ هاآناين فرآيند بر از عدم تحميل 

و  هاي سالمندان به خدمات نظام پزشكيحصول اطمينان از دسترسي كامل ساكنان خانه -

  بهداشتي بريتانيا؛

 كنندگان از اين مراكز، عالوههاي مكرر براي مالقاتفراهم آوردن امكان انجام آزمايش -

  ها؛آنبر سالمندان و كاركنان 

ها و ها در دستورالعملل اطمينان از به شمار آمدن منافع سالمندان ساكن آسايشگاهحصو -

آزمايش به عمل آمدن از  ازجملهها بر اساس ارزيابي مخاطرات فردي، اعمال محدوديت

٢هاكنندهكاركنان، ساكنان و مالقات ١   ؛

                                                             
٢   الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين ١

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/uk-older-people-in-care-homes-
abandoned-to-die-amid-government-failures-during-covid-١٩- andemic 
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، در ١٣٩٩ مهرماه ٧بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي ديده -٧

 –ويد اري كواز معلوليت به بيم برخورداربيشتر افراد  ابتالخصوص حاكي بودن آمارها از 

  در بريتانيا، مبني بر: ١٩

 ٥٩تن ولت بريتانيا از اختصاص يافداز سوي  هاي تازه انتشار يافتهدادهحاكي بودن  الف)

هاي ماه نگليس و ولز، در خاللادر  ١٩ –هاي ناشي از بيماري كوويد درصد از مرگ

  لوليت؛به مع مبتالميالدي، به افراد  ٢٠٢٠مارس تا ژوئيه 

ري كوويد بيمادر زمينه آثار  پيمايش ملي اخير دولتآمده از دستهاي بهاشاره به يافته ب)

ز معلوليت ادرصد از افراد برخوردار  ٢٢,٥، مبني بر تحت تأثير قرار گرفتن سالمت ١٩ –

ن ار گرفتأثير قرو تحت ت –كه تقريباً دو برابر ميزان افراد غيرمعلول است  –بر اثر بيماري 

به  بروز مواردي چون، رو ازجملهدرصد افراد معلول،  ٦٠رفاه و آسايش نزديك به 

 صدي افراددر ٤٣ت نهادن سالمت روان و هراس از آينده، در قياس با آمار وخام

 غيرمعلول در اين زمينه؛

 يالدي،مسپتامبر سال جاري  ، در ماهگزارش كميسيون برابري و حقوق بشراشاره به  ج)

علوليت به م تالمبهاي متعدد در زمينه افراد خطاب به پارلمان بريتانيا، مبني بر ابراز نگراني

 كه در ماه مارس معرفي و موجب تضعيف ١٩ –با توجه به قانون اضطراري كوويد 

ت كاهش دسترسي به خدما ازجملهراد جامعه شده است، ها براي اين دسته از افضمانت

 سته شده،بدر مراكز و نهادهاي  هاآنهاي اجتماعي، خطر آسيب ديدن سالمتي و مراقبت

هاي عمومي در خصوص اين نهادها و كاهش چشمگير همراه با كاهش ميزان موشكافي

  ها در منازل؛مراقبت

به معلوليت و قرار دادن آن در  مبتالتأكيد بر ضرورت استفاده پارلمان از تجارب افراد  د)

ماهه قانون اضطراري ويروس كرونا، ضرورت اقدام  ٦بررسي  مركز توجه به هنگام

هاي سالمت و مراقبت اجتماعي و كميته حقوق بشر به قرار دادن تجارب افراد كميته

هاي كليدي تحقيقات جاري خود و لزوم حصول اطمينان دولت از معلول در يكي از بخش
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و يا ديگر  ١٩ –ري كوويد قرار نگرفتن افراد معلول در معرض پيامدهاي موج دوم بيما

 هاي آتي حوزه سالمت عمومي؛بحران

به معلوليت با پرداختن به  مبتالتأكيد بر ضرورت متعهد ماندن بريتانيا به حقوق افراد  ه)

٢با توجه به اينكه حقيقتاً مسئله مرگ و زندگي در ميان است هاآنتوجه هاي قابلنگراني ٢ .  

  

  *فرانسه

ر خصوص د، ١٣٩٩ مهرماه ١٨شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  انتشار گزارش از سوي - ١

  ست: . نكات مهم گزارش به شرح زير اكارزار رهبر راست افراطي فرانسه عليه مهاجران

وز ر ، دردر فرانسه» اجتماع ملي«رهبر حزب راست افراطي  مارين لوپن،اظهارات  الف)

وسوم به مزاري بر ضد پيمان اروپايي آغاز كار، مبني بر عزم وي براي مهرماه ١٨جمعه 

ران مخالف ورود مهاج شدتبهخانم لوپن گفتني است كه : »مهاجرت و پناهندگي«

  ؛است غير فرانسويتسهيالت دولتي به شهروندان ء غيرقانوني و نيز اعطا

و  ينابود«يافته براي طرحي سازمان عنوانبهبه شمار آوردن پيمان مهاجرتي اروپا،  ب)

ر د او ديگكه به اعتقا از طريق پذيرش جمعيتي مهاجر» كردن كشورهاي اروپايي ورغوطه

 ؛دهندخودكشي سوق مي سويبهقاره را ترك نخواهند كرد و اروپا را اين هرگز 

ن ياد پيمائه ارا يادآوري كردن اقدام كميسيون اروپا در اواخر ماه سپتامبر سال جاري، به ج)

زمينه بازنگري در  منظوربه ،به كشورهاي عضو» ندگيمهاجرت و پناه«موسوم به  ،شده

   ؛جوپناهقوانين مهاجرت و پذيرش 

هاي ها و نهادمانبسياري از سازاشاره به نكته متناقض اين رويداد، مبني بر انتقاد شديد  د)

و  پناهندگي نظامح كه با هدف اصال -  اين پيماننيز از و احزاب چپگرا  جويانپناهحامي 

راي آن به فراهم آمدن زمينه ب ياجراو تأكيد بر منجر شدن  – ارائه شدهمهاجرت 

 ؛از سوي كشورهاي عضو جوپناهرها براي پذيرش هاي بيشتر و كمتر شدن فشااخراج

                                                             
٢   بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٢

 https://www.hrw.org/news/2020/09/28/uk-data-shows-people-disabilities-caught-covid-19-
crosshairs 
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 زجملهاپا، اشاره به ادامه اظهارات مارين لوپن در زمينه مضرات پيمان مهاجرتي ارو ه)

ي، بحران مسكن، افزايش وضعيت بيكار تر شدنوخيم اجتماعي، هاينظامتخريب «

گرايي، تقويت خطرات ناشي از گرايانه، پيشرفت اسالمبزهكاري و مناقشات فرقه

  ؛»هاي تمدن اروپاتهديدهاي تروريستي و به چالش كشيده شدن ارزش

روپا ظرف ميليون مهاجر در سراسر ا ٧٠تا  ٦٠اشاره به هشدار در زمينه مستقر شدن  و)

 چند سال آتي؛

 اجاخر از ممانعت«، »تشويق مهاجرت«اشاره به هدف پيمان مهاجرتي اروپا، مبني بر ز)

ندان ن شهروو قرار داد »ي اروپاييتقويت زمينه استقرار مهاجران در كشورها«و » مهاجران

 ؛»ديكتاتوري كميسيون اروپا«تحت فرمان  هايشاندولتاروپايي و 

اين  آمادگي يه ودن كليدهاي خاورميانه به دست تركتأكيد بر اقدام اتحاديه اروپا به سپر ح)

  اروپا به روي كشورهاي جهان سوم؛ كشور براي باز كردن درهاي

باز وي در پايان هواداران، مردم كشورش و شهروندان اروپايي را به گفتني است كه  ط)

٢هاي اروپا و فرانسه فراخواندگرفتن كليد پس ٣   ؛

  

 ، در١٣٩٩ مهرماه ١٧شنبه ن حقوق بشر، در روز پنجباانتشار گزارش از سوي ديده -٢

  خصوص جايگاه فرانسه در شوراي حقوق بشر، مبني بر:

ان، در ق بشر در جهزادگاه و مهد حقو عنوانبهاشاره به برگزيده شدن قطعي فرانسه،  الف)

ن بريتانيا و اي رقابت نزديك آن با رغمبهساله جديد شوراي حقوق بشر،  ٣انتخابات دوره 

نها هاي اخير اين كشور عمدتاً در حاشيه قرار داشته و نه تدر حالي است كه در سال

ر جهت عكس دعضوي فعال و سازنده در دفاع از حقوق بشر عمل نكرده، بلكه  عنوانبه

  آن نيز اقدام نموده است؛

                                                             
٢   گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ٣

 https://per.euronews.com/2020/10/09/le-pen-launches-a-campaign-against-the-migration-
pact-with-the-theme-suicide-of-europe 
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اشاره به اقدامات سال جاري فرانسه در شوراي حقوق بشر در راستاي مخالفت كردن  ب)

قه قرار اهاي جمعي متحدان اروپايي خود جهت مورد مدو يا انصراف دادن از تالش با

دادن موارد نقض حقوق بشر در كشورهايي چون چين، ليبي، عربستان سعودي و يمن و از 

 عضوي فعال؛ عنوانبهدست دادن فرصت خود جهت ايفاء نقش 

جمعي شوراي حقوق بشر در اشاره به برخي از موارد عدم حمايت فرانسه از اقدامات  ج)

  راستاي بررسي موارد نقض حقوق بشر در ديگر كشورها:

عدم حمايت از تالش كشورهاي فنالند، هلند، سوئيس، بريتانيا و برخي كشورهاي  -

ياب جهت ديگر، در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، در راستاي تشكيل هيأت حقيقت

هاي درگير در منازعه ليبي تمامي طرف مستندسازي موارد نقض به وقوع پيوسته از سوي

المللي كيفري: اين ميالدي تا كنون و پافشاري جهت ارجاع آن به ديوان بين ٢٠١٦از سال 

هاي درگير در اين مناقشه در حالي است كه فرانسه از ژنرال خليفه حفتر كه يكي از طرف

 آورد؛است پشتيباني به عمل مي

اي تهيه شده از سوي بريتانيا و منطقهرانسه به بيانيه بينپيوستن با اكره و لحظه آخري ف -

كشور، در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، مبني بر ابراز نگراني  ٢٨به امضاء رسيده از سوي 

هاي شديد از هاي خودسرانه، اقدامات نظارتي گسترده و اعمال محدوديتدر زمينه حبس

ايالت سين كيانگ اين كشور و تحميل  ها درسوي دولت چين بر ايغورها و ديگر اقليت

كنگ، با توجه به پافشاري فرانسه بر لزوم صدور قانوني در ارتباط با امنيت ملي در هنگ

 هاي بريتانيا؛خاطره افكندن تالشاي از سوي اتحاديه اروپا در اين زمينه، جهت به مبيانيه

سوي دانمارك و به امضاء  عقب ماندن فرانسه از پيوستن به بيانيه مشترك تهيه شده از -

كشور عضو شورا، در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي، در زمينه عربستان  ٢٩رسيده توسط 

هاي دريافتي در رابطه با اعمال شكنجه، مبني بر ابراز نگراني عميق در خصوص گزارش

ن هاي اجباري و تداوم اعمال تبعيض عليه زنان و دختراهاي خودسرانه، ناپديدشدگيحبس

و درخواست جهت آزادي تمامي زندانيان سياسي، اعمال شفافيت در زمينه قتل جمال 
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اين بيانيه  يخاشقچي و مسئول به شمار آوردن عامالن آن و سرانجام اقدام فرانسه به امضا

  در زمان تحويل آن به شورا؛

ابطه با ردر  ازجملهاشاره به موارد تالش فرانسه جهت اصالح اقدامات خود در اين زمينه،  د)

 قوق بشر بهجهت تحقيق در زمينه موارد نقض ح رتبهعاليانتخاب مجدد گروه كارشناسان 

هاي يكي از طرف عنوانبهه نيز كه از فرانس - ها در يمن وقوع پيوسته از سوي تمامي طرف

نهاد خود و صرف نظر كردن از پيش –نگ انتقاد به عمل آورده كننده سالح در اين جسوم تأمين

وراي وي شدر زمينه جايگزين كردن كميسيون تحقيقات در زمينه بروندي، تشكيل يافته از س

 ميالدي، با انتصاب گزارشگر ويژه در اين رابطه؛ ٢٠١٦حقوق بشر در سال 

وراي هاي چندجانبه در شاشاره به اقدام فرانسه به ممانعت به عمل آوردن از تالش ه)

چه از كپاريه لزوم حصول اطمينان از برخاستن صدايي حقوق بشر با تكيه بر راهبرد دوگان

  گرايي و حقوق بشر؛تعهدات مستحكم آن به چندجانبه رغمبهاتحاديه اروپا، 

بطه با ر راداشاره به عدم اقدام فرانسه به نشان دادن ابتكار در زمينه پيشگام شدن  و)

ايي چون، چين، مصر، شده در رابطه با كشوره هاي مشترك صادرهها يا بيانيهقطعنامه

سيار بتر و با نفوذ جهاني اقدامي كه كشورهاي بسيار كوچك –عربستان سعودي يا فيليپين 

  اند؛كمتر اتخاذ كرده

ردن ين باشاره به پافشاري فرانسه بر موضع خود مبني بر عدم خواست آن براي از ب ز)

ست اما دار ابااليي برخوراتحاديه اروپا كه اگرچه اين عامل از اهميت  يكپارچگياتحاد و 

  ارد ياد شده ممانعت به عمل آورد؛نبايد از نقش رهبري فرانسه در مو

اشاره به ابراز اميدواري در خصوص اقدام فرانسه به نشان دادن قاطعيت بيشتر و همراهي  ح)

٢گرايانه در زمينه دفاع از حقوق بشربا دوستان و متحدان خود در زمينه تصميمات چندجانبه ٤   ؛

  

                                                             
٢   بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده ٤

 https://www.hrw.org/news/2020/10/08/trailing-behind-france-united-nations-human-
rights-council 
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، به ١٣٩٩ مهرماه ٩انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -٣

الملل، مبني بر محدود شدن حق اعتراض در فرانسه با اعمال قوانين نقل از سازمان عفو بين

             نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . گيرانهسخت

 ضد دولتيان نفر در فرانسه در جريان اعتراضات مورد هدف قرار گرفتن ناعادالنه هزار الف)

گيري ميالدي و رو به وخامت رفتن اين وضعيت در شرايط همه ٢٠١٩و  ٢٠١٨هاي در سال

  ويروس كرونا؛

شده از سوي اين سازمان مبني بر چگونگي مورد سركوب قرار  ب) اشاره به مستندات تهيه

 و اعمال هزاران تنبيه آميز فرانسههزاران معترض در جريان تجمعات صلحگرفتن شديد 

  ؛شيوع كرونا در اين كشور ا توجه بهممنوعيت برگزاري اعتراضات گسترده بناعادالنه به دليل 

ها پيش از شيوع ويروس كرونا و در پي آغاز اشاره به اقدام دولت فرانسه حتي مدت ج)

ل قوانين مبهم عليه اين كشور، به اعماميالدي در  ٢٠١٨جنبش اعتراضي از اواخر سال 

  ؛بانان حقوق بشر، خبرنگاران و ديدههااي از رهبران اعتراضطيف گسترده

 ٢٠١٩و  ٢٠١٨هاي هزار نفر در اين كشور طي سال ٤٠اشاره به محكوم شدن بيش از  د)

هاي گروهي با مشاركت در فعاليت«، »تحقير مقامات دولتي«ميالدي، به اتهاماتي چون 

بدون رعايت الزامات  هااعتراض دهيسازمان«و » آميزخشونت هدف ارتكاب اعمال

  ؛»رسانياطالع

سال ژوئيه ماه تا  ٢٠١٨ سال نوامبرماه از  تن ٢٠٠هزار و  ١١حدود اشاره به بازداشت  ه)

هاي هاي فرانسه كه در اعتراض به نابرابري»جليقه زرد«جنبش در جريان   ميالدي ٢٠١٩

  ؛شكل گرفتاجتماعي و كاهش قدرت خريد 

در اعتراض به  مدتطوالنيهاي تظاهرات گسترده و اعتصاباشاره به در جريان بودن  و)

و اوايل  ٢٠١٩در اواخر سال  ،الحات مدنظر دولت براي نظام بازنشستگي اين كشورصا

در سال جاري نيز فرانسه شاهد تظاهرات در شهرهاي : گفتني است كه ميالدي ٢٠٢٠سال 

  ؛موران پليس بودأم بارخشونترفتار نژادپرستانه و  بزرگ در اعتراض به
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، مبني المللاشاره به اظهارات ماركو پروليني، پژوهشگر بخش اروپاي سازمان عفو بين ز)

 حالدرعينو  از وقوع خشونت در جريان برگزاري اعتراضاتبر مشروع بودن نگراني 

ضور ه عمل آوردن از حتأكيد بر وجود تمايلي سياسي در فرانسه مبني بر ممانعت ب

  ها با سركوب اعتراضات؛شهروندان در خيابان

ت الملل از عملكرد معترضان مرتكب به اقدامااشاره به عدم دفاع سازمان عفو بين ح)

رضان بار برشمردن اعمال جريمه، بازداشت و پيگرد قانوني معتزيان حالدرعينبار و خشونت

 سه؛جو، براي نظام دموكراتيك فرانمسالمت

  :ازجملهگذاران فرانسه هاي اين سازمان به دولتمردان و قانوناشاره به توصيه ط)

هم با آن، ممنوعيت پوشاندن صورت در جريان اعتراضاتضرورت تجديدنظر در زمينه  -

  است؛ توجه به آنكه استفاده از ماسك به دليل شيوع كرونا ضروري شده

از سوي برد، آميز را زير سوال ميمسالمت تمام قوانيني كه حق تجمعضرورت اصالح  -

  ؛پارلمان فرانسه

د كه مانع از حركت آزا» قانون بررسي هويت« ضرورت متوقف ساختن استفاده از -

  ؛شودمعترضان مي

اي، خبرنگاران و فعاالن حقوق هاي رسانهسازمانضرورت صدور مجوز براي تمامي  -

  جهت پوشش اخبار اعتراضات؛ بشر

جاد نهادي مستقل از سوي پارلمان فرانسه جهت تحقيق در زمينه شكايت از ضرورت اي -

٢نيروهاي پليس ٥   ؛

  

                                                             
٢   الملل. قابل بازيابي در لينك: بكه خبري يورونيوز، به نقل از سازمان عفو بينگزارش ش ٥

https://per.euronews.com/2020/09/30/amnesty-international-france-draconian-laws-
increasingly-hampered-yellow-vest-right-to-pro 
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ر خصوص د، ١٣٩٩ مهرماه ٦انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -٤

در  لِهكَ اعتراض فعاالن حقوق بشر در زمينه توزيع غذا در ميان مهاجران ساكن منطقه 

    اند از:   ين گزارش عبارتنكات محوري ا. فرانسه

منوعيت فعال حقوق بشر در بندر كَلِه در شمال فرانسه به اعمال م ٢٥٠اعتراض  الف)

  محلي در زمينه توزيع غذا در ميان مهاجران ساكن مركز اين شهر؛

 ٥هاي حقوق بشري، در روز شنبه نهاد خيريه و گروه ٧٠اقدام همچنين اعضاء حدود  ب)

مات ترين خدكردن ناكارآمدي مقامات محلي در فراهم آوردن ابتدايي ، به محكوممهرماه

 براي مهاجران ساكن اين شهر و اطراف آن؛

دم تعليق ع، به مهرماه ٤ترين دادگاه اداري فرانسه، در روز جمعه اشاره به اقدام عالي ج)

ن راهاجاز سوي مقامات محلي، مبني بر ممنوعيت توزيع غذا در ميان م صادرشدهدستور 

  اشت؛دتصميمي كه خشم بسياري از فعاالن حقوق بشر را به همراه  –ساكن شهر كَلِه 

مال اين هاي خود در زمينه لزوم اعاشاره به موفقيت مقامات محلي در پيشبرد استدالل د)

حفظ نظم عمومي و حصول اطمينان از رعايت  ضرورتبهممنوعيت، با توجه 

  ونا؛يوع ويروس كرگذاري اجتماعي با توجه به شفاصله

از  شدهيينتعه اشاره به آزاد بودن فعاالن در زمينه كمك به مهاجران در خارج از محدود ه)

  سوي مقامات محلي؛

مهاجر از كشورهاي ايران، عراق، افغانستان،  ١٢٠٠تا  ١٠٠٠گفتني است كه حدود  و)

د تا از طريق كانال آبي در تالشن هاآنسودان و اريتره ساكن بندر كَلِه هستند و بسياري از 

اي از ورود سابقهبريتانيا، به اين كشور راه يابند و بريتانيا نيز در سال جاري با ميزان بي

٢مهاجران مواجه بوده است ٦   ؛

                                                             
٢   گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: ٦

 https://www.theguardian.com/world/2020/sep/27/activists-protest-ban-on-distributing-
food-to-migrants-in-calais 
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ر ، د١٣٩٩ مهرماه ٣شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -٥

شريت باتهام مشاركت در جنايت عليه بانك فرانسوي به يك تحقيقات عليه خصوص آغاز 

  نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. در سودان

ه دربار ازاينپيشكه  - » ب.ان.پ پاريبا«آغاز تحقيقات قضايي عليه بانك فرانسوي الف)

به اتهام ر اين با –بود روآندا مورد تحقيق قرار گرفته  كشينسلنقش احتمالي آن در 

  ؛در سودان» شريتمشاركت در جنايت عليه ب«

فر ن ٩و  نهادمردمپس از شكايت سال گذشته يك سازمان اشاره به آغاز اين تحقيقات  ب)

 جمهوريرئيسنقض حقوق بشر از سوي دولت عمر البشير، قرباني  از كنشگران سوداني

 اند؛: گفتني است كه اين كنشگران از سودان فرار كردهپيشين سودان

ه اوت از اواخر ما –قضات دادگاه پاريس  –اين پرونده  اشاره به موظف شدن قضات ج)

 سال جاري ميالدي به بررسي موارد اتهامي عليه اين بانك؛

اشاره به دعاوي شاكيان پرونده مبني بر مشاركت اين بانك فرانسوي در ارتكاب به  د)

٢مات مالي به دولت سودانبا توجه به اقدام آن به ارائه خدجنايت عليه بشريت  ٧  ؛

ي اين بانك در پاسخ به درخواست خبرگزاري فرانسه برااين در حالي است كه  ه)

ضايي هيچ اطالعي درباره موضوع اين روند ق«درباره تحقيقات جديد گفت:  اظهارنظر

  ؛».كنيم اظهارنظر بارهدراين توانيمنداريم و نمي

در  د، چراكهآيبه شمار ميدومين تحقيق قضايي عليه اين بانك  گفتني است كه اين و)

اي را در مورد اتهامات بازرسان قضايي فرانسه تحقيق گستردهميالدي،  ٢٠١٧اوايل سال 

آغاز كردند. در آن پرونده بانك ب ان پ  ١٩٩٤كشي روآندا در سال مشاركت در نسل

                                                             
٢ بانك ب.ان.پ پاريبا را بين ، كا، وزارت دادگستري اياالت متحدههاي آمريكنند كه در پرونده نقض تحريمها استدالل ميآن ٧

رسي به به دولت عمر البشير امكان دست چراكه ،ك مركزي سودان توصيف كرده بودعنوان بازوي بانبه ٢٠٠٧تا  ١٩٩٧هاي سال
ا در سال آمريك .داد كه در دارفور فعال بودندالمللي پول، پرداخت حقوق كارمندان، ارتش و نيروهاي امنيتي را ميبازارهاي بين

ر ميليارد دال ١٠ودان و كوبا به بيش از سليه ايران، المللي عهاي بينرا به دليل نقض تحريم» .پ پاريبا.انب«ميالدي  ٢٠١٤
  .جريمه محكوم كرد
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ميليون دالر به يك  ١,٣متهم به مشاركت در انتقال  نهادمردمهاي پاريبا از سوي سازمان

٢سلحه شدفروشنده ا ٨ ٢؛ ٩   

  

ر ، د١٣٩٩ مهرماه ٣شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -٦

 دستبند«هاي خانگي در فرانسه به استفاده از خصوص منجر شدن روند فزاينده خشونت

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. در اين كشور »ممانعت از نزديكي

براي  تبندي ويژه، به آغاز روند استفاده از دسمهرماه ٢از روز جمعه  اقدام دولت فرانسه الف)

  ود؛خبار با همسر يا شريك زندگي فعلي يا سابق افراد برخوردار از سابقه رفتار خشونت

ي آن در و تواناي »كيدستبند ممانعت از نزدي« عنوانبهبه شمار آوردن اين دستبند ويژه  ب)

ريك شآميز با همسر يا افراد برخوردار از رفتار خشونت مشخص كردن موقعيت جغرافيايي

ا يهمسر زندگي خود و فعال شدن سامانه آن در صورت كم شدن فاصله اين افراد با 

 ؛شريك زندگي فعلي يا سابق خود

سه، هاي مدافع حقوق قربانيان خشونت خانگي در فراناشاره به درخواست مكرر گروه ج)

ه عمل بوجه به تأثير آن بر ممانعت بندها با تدستازاينفاده هاي گذشته، جهت استطي سال

  آمدن از تكرار خشونت عليه قربانيان در اسپانيا؛

 حيه قضاييبندها در حال حاضر به پنج نادستازايناشاره به محدود شدن استفاده  د)

  ؛سترش يابدتا پايان سال به كل اين كشور گ هاآناما قرار است استفاده از فرانسه، 

                                                             
٢ هاي مسلح محلي و هاي مرگبار بين گروهميالدي شاهد درگيري ٢٠٠٣سه استان دارفور غربي، شمالي و جنوبي از سال  ٨

ها، از اين درگيريه از آغگويد ك. سازمان ملل متحد ميندشدان حمايت مينظامياني بود كه از سوي دولت مركزي سودشبه
 دادگاه كيفري .هزار تن نيز مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شدند ٧٠٠ميليون  ٢هزار تن كشته و حدود  ٣٠٠بيش از 

كشي متهم به جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و نسل عمر البشير راميالدي،  ٢٠٠٨المللي در شهر الهه هلند در سال بين
فساد «به اتهام  يالدي،م ٢٠١٩عمر البشير پس از بركناري از قدرت در سال  .المللي بازداشت او نيز صادر شدكرد و دستور بين

يس م كرد. رئدر سودان محاكمه شد. دادگاه سودان وي را به دو سال حبس در مركز بازپروري محكو» پولشويي«و » مالي
  .شودري ميزنداني در خارطوم، پايتخت اين كشور نگهداجمهوري مخلوع سودان پس از كودتاي نظامي در اين كشور در 

٢   گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: ٩
 https://per.euronews.com/2020/09/24/crimes-against-humanity-in-sudan-bnp-paribas-
targeted-by-an-investigation-opened-in-franc 
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 انعت ازند ممدستب«هزار اشاره به اعالم وزارت دادگستري فرانسه، مبني بر آماده بودن  ه)

ندهاي اين دستبندها مشابه دستب در حال حاضر: گفتني است كهدر اين كشور » نزديكي

  ؛الكترونيك و يا يك ساعت هوشمند بزرگ است

جان خود را بر اثر ي، ميالد ٢٠١٩تعداد زناني كه در سال  دهدميآمار رسمي نشان  و)

نسبت به سال قبل افزايش يافته بود.  ،خانگي در فرانسه از دست دادند هايخشونت

به دست همسر يا شريك زندگي فعلي يا ميالدي  ٢٠١٩زن در سال  ١٤٦آمار  بنابراين

٣سابق خود كشته شدند ٠ . 

 
  

                                                             
٣   ابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز. ق ٠

 https://plink.ir/3DgG3 


