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  درآمد:

 متحدهایاالتبشر در کشورهای  در این گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

ها و ها، بیانیه، بر اساس مقاالت، گزارش۱۳۹۹ آذرماهآمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در 

های المللی و رسانهنهاد و بینهای حقوق بشری مردماز سازمان آمدهدستهباخبار آشکار 

خالصه به  صورتبه، مورد بررسی قرار گرفته است. محورهای مهم این بررسی 1گروهی

 شرح زیر است:

 

 آمریکا متحدهایاالت*

انتشار گزارش از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز  -۱

، در خصوص ضرورت محترم شمردن حقوق یکی از رهبران ۱۳۹۹ آذرماه ۲۵به شنسه

       اند از:       موارد مهم این گزارش عبارت. بومی آمریکا

ابراز نگرانی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در خصوص اتهامات وارده به  الف(

، که قرار است متحدهایاالت، یکی از رهبران بومی و مدافعان حقوق بشر ۲نیکالس تیلسن

آمیز علیه گردهمایی سیاسی دانلد در هفته جاری در ارتباط با حضور در تظاهرات مسالمت

جمهوری آمریکا، در منطقه نمادین ماونت راشمور )کوه راشمور( در ایالت ترامپ، رئیس

 داکوتای جنوبی، در دادگاه حضور یابد؛

ابراز  حالدرعیند نتیجه این پرونده و در مور پیش قضاوتناپذیری اذعان به امکان ب(

نگرانی جدی در مورد دستگیری این رهبر بومی و اتهامات وارد آمده به او در ارتباط با 

 حق حضور در اجتماعات؛ ویژهبهیک فرد بومی،  عنوانبهمندی وی از حقوق خود بهره
                                                           

 Office of the United Nations High Commissioner forدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل )۱ 

Human Rights (OHCHR)پایگاه خبری سازمان ملل (؛ (UN News؛ سازمان عفو بین)( المللAmnesty 

Internationalسازمان دیده (؛( بان حقوق بشرHuman Rights Watch؛) ( شبکه خبری یورونیوزEuronews؛)  شبکه

( و The Guardianروزنامه گاردین ) (؛BBC.Com(؛ شبکه خبری بی.بی.سی )Deutsche Welleخبری دویچه وله )

 .(Middle East Monitor (MEMO)تحلیلی میدل ایست مانیتور ) –پایگاه خبری 
2 Nicholas Tilsen 
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ایت حقوق او جهت حصول اطمینان از رع متحدهایاالتاشاره به درخواست از دولت  ج(

در زمینه دادرسی عادالنه در مدت زمان فرآیند جزایی و به خاطر سپردن تعهد خود در 

 تبعیض؛ هرگونهزمینه تضمین برخورداری وی از حمایت قانونی فارغ از 

معترض  ۱۵یکی از  عنوانبهبه شمار آمدن این مدافع حقوق بشر و رهبر جامعه بومی،  د(

گردهمایی سیاسی برپا شده بدون کسب رضایت از جوامع جوی دستگیر شده در مسالمت

در ماه ژوئیه سال جاری میالدی: گفتنی  متحدهایاالتبومی برای بزرگداشت روز استقالل 

در  متحدهایاالتهای رؤسای جمهور سابق است که یادمان ملی ماونت راشمور که مجسمه

 ارد؛های جوامع بومی قرار دآن بنا نهاده شده است، در زمین

 ۳اتهام کیفری و  ۴، بر اساس آذرماه ۲۸اشاره به برگزاری دادگاه تیلسن در روز جمعه  ه(

کنندگان در این تجمع به مسدود کردن اتهام بزهکاری، به دلیل اقدام او و دیگر شرکت

تواند با در صورت محکوم شدن به ارتکاب به این اتهامات می کهآنجاده منتهی به این مک

 حبس مواجه شود؛ سال ۱۷حکم 

اشاره به ابراز نگرانی همچنین در مورد اتهامات وارده در خصوص استفاده افراطی  و(

های اخیر در زمینه مأموران قانون از زور در قبال مدافعان جوامع بومی و گزارش

های انجام شده و اعمال رعب و وحشت از سوی مأموران پلیس محلی پس از نظارت

 ها؛دستگیری

ه به منجر شدن گردهمایی ترامپ در این منطقه، بدون کسب رضایت از جامعه اشار ز(

تن از مردم این ایالت بدون استفاده از ماسک و رعایت فاصله  ۷۵۰۰بومی آن، به گسیل 

اجتماعی به این منطقه و این در حالی است که داکوتای جنوبی یکی از بیشترین آمارها در 

 داشته است و ۱۹ –کووید گیر به بیماری همه ابتالزمینه 

در راستای  متحدهایاالتهای های بیشتر از سوی مقامتأکید بر ضرورت انجام اقدام ح(

ها از قرار گرفتن نامتناسب آن تأثیرحمایت و حفاظت از جوامع بومی با توجه به تحت 
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ن ها جهت آغاز گفتگو با جوامع بومی و خاتمه دادسوی این بیماری و درخواست از مقام

 ؛۳هابه موارد نقض پیمان

 

، ۱۳۹۹ آذرماه ۲۵شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۲

در قبال  متحدهایاالتهای هدفمند بیشتر از سوی در خصوص ضرورت ارائه کمک

  نکات مهم این گزارش عبارت است از:. ۱۹ –معضالت ناشی از شیوع بیماری کووید 

اقدام کنگره آمریکا به تصویب و تحکیم بسته اضطراری کمکی و حمایتی  ورتضر الف(

، پیش از به پایان رسیدن زمان ۱۹ –دیگر در قبال معضالت ناشی از بیماری کووید 

های بیکاری در خالل هر درخواست میلیونییکهای جاری، با توجه به افزایش کمک

ها تن از مردم این کشور و به پایان لیونهفته، از دست رفتن مزایای اضطراری بیکاری می

 (؛۲۰۲۰رسیدن مهلت فدرال تعیین شده برای تخلیه اماکن در پایان سال جاری میالدی )

های در نظر گرفته شده در بسته کمکی دو حزبی پیشنهادی برای دوران اشاره به کمک ب(

مدت زمان دریافت  افزایش ازجمله، آذرماه ۲۴، در روز دوشنبه ۱۹ –شیوع بیماری کووید 

هفته و اختصاص میلیاردها دالر برای کمک به پرداخت  ۱۶مزایای بیکاری برای مدت 

 های غذایی و دیگر موارد ضروری در این بحران؛بها، فراهم آوردن حمایتاجاره

های نقدی، اعطاء چک ازجملهتأکید بر ضرورت افزودن موارد دیگری به این الیحه،  ج(

تخلیه اماکن فراتر از پایان سال جاری و ممانعت از تخلیه اماکن، افزایش مدت زمان 

 میالدی؛ ۲۰۲۱ژانویه سال  ۳۱بازستانی امالک مسکونی و قطع خدمات رفاهی، فراتر از 

بان حقوق بشر، ، پژوهشگر ارشد فقر و نابرابری در دیده۴اشاره به اظهارات لینا سیمت د(

نشان دادن واکنش سیاسی جسورانه در قبال گستره به  متحدهایاالتمبنی بر ضرورت اقدام 

فقر،  توجهقابلهای اقتصادی و در راستای ممانعت به عمل آوردن از افزایش ناکامی

                                                           
گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک: ۳ 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26611&LangID=E 
4 Lena Simet 
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بهبود یابد که  ایگونهبهاین بسته حمایتی باید  دیگرعبارتبهها و نابرابری: جاشدگیبی

 رض خطر قرار گرفته است؛نمایانگر این حقیقت باشد که زندگی و معیشت مردم در مع

 یاجرا رغمبهماه گذشته،  ۶میلیون نفر زیر خط فقر، تنها در  ۸اشاره به قرار گرفتن  ه(

در خصوص  ۵تدابیر اضطراری در سطوح ایالتی و فدرال، اشاره به برآورد مؤسسه آسپن

میلیون مستأجر در خطر تخلیه مسکن تا پایان سال جاری میالدی  ۳۰قرار داشتن حدود 

ها میلیون بزرگسال مبنی بر عدم برخورداری خانوار آن ۲۶( و اظهارات نزدیک به ۲۰۲۰)

روز  ۷از مواد غذایی کافی در مدت زمان  –دهند ها را کودکان تشکیل میکه اکثریت آن –

های های حمایتی قادر به ارائه حمایتنوامبر: گفتنی است که چنانچه بسته ۲۳تا  ۱۱از 

 نهد؛ن وضعیت رو به وخامت میبیشتر نباشند، ای

 ۶حاکی بودن پیمایش ماه نوامبر سال جاری، از عدم توانایی یک مستأجر از هر  و(

بها ماه نوامبر و گفتنی است که بیشترین اجاره موقعبهمستأجر در سطح ملی، به پرداخت 

فرزند  اند شامل خانوارهای برخوردار ازاین روند قرار گرفته تأثیرمستأجرانی که تحت 

 ۲۳هزار دالر در سال است ) ۳۵شان کمتر از درصد(، خانوارهای مستأجری که حقوق ۲۳)

 شود؛درصد( می ۱۸تبارها )درصد( و التین ۳۱پوستان )درصد(، سیاه

تبارها به توانایی درصد از التین ۳۷پوستان و درصد از سیاه ۴۲اشاره به عدم اطمینان  ز(

 ۱۱بهای ماه آتی: آمارها حاکی از آن است که بیش از اجاره عموقبهخود در زمینه پرداخت 

را  بهااجارهماه  ۳میلیون مستأجر تا پایان سال جاری میالدی توانایی پرداخت بیش از 

بیش از یک نفر اطمینان ندارد که از  خانهصاحب ۱۰ندارند. این در حالی است از میان هر 

 آید؛عهده پرداخت قسط ماه آینده بر

تأکید بر ضرورت اقدام کنگره به تصویب بسته کمکی برخوردار از افزایش  ح(

های غذایی جهت ممانعت به عمل آوردن از گرسنه ماندن خانوارها در دوران این حمایت

شیوع این  یابتدااز  متحدهایاالتبرابر شدن ناامنی غذایی در  ۳گیری، با توجه به همه

از فرزند و افزایش دو برابری آن در میان کل  بیماری در میان خانوارهای برخوردار

                                                           
5 Aspen Institute 
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تبار در قیاس با پوست و التینخانوارها: گفتنی است که این آمار در میان خانوارهای سیاه

 یابد؛خانوارهای سفیدپوست تا دو برابر افزایش می

های استعالجی اضطراری با تأکید بر ضرورت اقدام کنگره به افزایش میزان مرخصی ط(

های بدون حقوق، بر های مالی از افراد ناگزیر به استفاده از مرخصیحمایت حقوق و

یابد: گفتنی است که برآوردهای اساس قانون نخست خانواده که در ماه دسامبر پایان می

 مستثنامیلیون کارگر از این قانون  ۱۶۰مرکز پیشرفت آمریکا حاکی از آن است که حدود 

پوستان، ها را رنگینارگران مشاغل ضروری و بسیاری از آنها کاند که بسیاری از آنشده

 دهند؛با دستمزد پایین تشکیل می زنان و کارگران

های مالی برای نیازمندان اشاره به عدم برخورداری بسته حمایتی کنگره همچنین از حمایت ی(

گزارش  تازگیبه تنیکبزرگسال بیش از  ۳از هر  کهاینمستلزم دریافت پول نقد، با توجه به 

 ؛۶اند که در زمینه پرداخت مخارج معمول خانوار خود با مشکل مواجه هستندداده

 

، ۱۳۹۹ آذرماه ۲۱بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -3

نکات مهم گزارش به شرح . جویانپناهدر خصوص آخرین اهانت و آسیب دولت ترامپ به 

  زیر است:

دسامبر سال جاری میالدی  ۱۰شاره به اقدام دولت دانلد ترامپ به انتخاب روز ا الف(

روز نهایی کردن قانونی در رابطه  عنوانبه( مصادف با روز حقوق بشر، آذرماه ۲۰شنبه )پنج

بیش از  ازاینپیشاست: این در حالی است که « مرگ پناهندگی»مشهور به  کهجویآنپناهبا 

، اما در شدهارائهبان حقوق بشر، در این زمینه از سوی دیده زجملهاهزار اظهارنظر،  ۸۷

 نهایت تغییر چندانی در قانون نهایی به وجود نیامده است؛

 اجرا( به ۲۰۲۱ژانویه سال جدید میالدی ) ۱۰که از  -اشاره به اقدام این قانون  ب(

رهایی در قبال شواهد و ناشدنی بر سر راه این فرآیند، فشابه ایجاد موانع حل –آید میدر

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده۶ 

 https://www.hrw.org/news/2020/12/15/us-provide-meaningful-covid-19-relief 
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های الزم، جهت ممانعت به مدارک و موازین و معیارهایی در مورد برخورداری از ویژگی

گروه از حق خود برای درخواست و برخورداری از پناهندگی  ۳مندی عمل آوردن از بهره

 آمریکا؛ متحدهایاالتدر 

ی مرکزی و در حال گریز گروه بر شهروندان اهل آمریکا ۳اشاره به مشتمل شدن این  ج(

های خانگی و مردم گریزان از آزار و استفادهاز خشونت، زنان و دیگر افراد گریزان از سوء

اذیت در زمینه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود: باید اذعان داشت که این قانون 

ار و حمایت را دارند، دشو جوییپناهشرایط را برای تمامی افرادی که شایستگی دریافت 

 کرده است؛

مگر در  جوییپناهمبنای دریافت  عنوانبه« عقیده سیاسی»شمار نیامدن اشاره به به د(

صورت حمایت از آرمانی پنهانی در ارتباط با به دست گرفتن کنترل سیاسی کشور: 

مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته به دلیل حمایت از  دیگرعبارتبه

را ندارند، مگر در شرایطی که  متحدهایاالتالزم برای دریافت پناهندگی اصالحات، شرایط 

 از تغییر رژیم در کشور مزبور حمایت کنند؛

مبنای دریافت  عنوانبه« عضویت در گروه اجتماعی خاص»شمار نیامدن اشاره به به ه(

به شمار  های مربوط به آن، همچنینها و موقعیتجنسیت و دیگر ویژگی ازجمله، جوییپناه

مبنای اخذ پناهندگی که به حدی شدید  عنوانبهتنها در صورتی « آزار و اذیت»آمدن عامل 

ها سر آن سویبهای مثال اسلحه عنوانبهالوقوع را در پی داشته باشد: باشد که تهدیدی قریب

ر ها و بر اثها که در طول سالهدف گرفته شده باشد که در این صورت آزار و اذیت اقلیت

 گیرد؛آید، در این مجموعه قرار نمیانباشته شدن هزاران زخم کوچک پدید می

به ملغی کردن  متحدهایاالتجمهور برگزیده تأکید بر ضرورت اقدام جو بایدن رئیس و(

روز کاری به عدم تصویب آن رأی دهد که  ۶۰کنگره خود در مدت  کهآناین قانون، مگر 

 یدی را در این زمینه صادر نماید؛ن جددر این صورت دولت وی باید قانو

اشاره به منجر شده تعجیل دولت ترامپ در روزهای پایانی حاکمیت خود به وارد  ز(

های واقعی و خاطرنشان کردن این نکته گریزان از تهدید جویانپناهآوردن آسیب واقعی به 
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ها در زندگی آن هااز سوی این دولت تا سال جویانپناهکه موارد نقض حقوق مهاجران و 

 ؛۷انعکاس خواهد یافت

 

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۲۱انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز جمعه  -4

آمریکا و  متحدهایاالتمیالدی در  ۲۰۲۰شدن نهمین اعدام فدرال در سال  اجراخصوص 

                نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. ثمر کنشگران در این زمینههای بیتالش

آمریکا، با اعدام یکی از  متحدهایاالتمیالدی در  ۲۰۲۰وقوع نهمین اعدام در سال  الف(

های آخر دولت دانلد ترامپ سال پیش، در روز ۲۰قاتالن یک زوج در ایالت آیووا بیش از 

 با تزریق مواد کشنده؛

ر اعدام برندن برنارد اشاره به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس در این زمینه، مبنی ب ب(

فردی که در هنگام ارتکاب جرم در سن  –در زندان ترهوت ایندایانا با تزریق فنوباربیتال 

 نوجوانی قرار داشت؛

های مشهور از دانلد ترامپ، جهت تبدیل حکم برنارد به اشاره به درخواست چهره ج(

سالگی،  ۴۰در سن ابد و تخفیف مجازات اعدام وی: این در حالی است که برنارد  حبس

 آذر سال جاری با حضور چند شاهد اعدام شد؛ ۲۰در شب 

ساله بودن برنارد در زمان قتل و اقدام او به همراه چهار نوجوان دیگر به  ۱۸اشاره به  د(

، همچنین اقدام برنارد به آغشته کردن خودروی تاد و استیسی باگلیمتوقف کردن و ربودن 

محبوس کردن این زوج در صندوق عقب خودرو و سرانجام  زا، پس ازها به مواد آتشآن

 به آتش کشیدن آن؛

، به دستور دانلد ترامپ، در ماه متحدهایاالتهای فدرال در اشاره به از سر گرفته شدن اعدام ه(

 های این کشور؛شیوع ویروس کرونا در زندان باوجودساله،  ۱۷ژوئیه سال جاری، پس از وقفه 

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده۷ 

 https://www.hrw.org/news/2020/12/11/trump-administrations-final-insult-and-injury-
refugees 
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کریستوفر ویالوا، همدست برنارد که پیش از به آتش کشیدن خودروی شدن  اشاره به اعدام و(

 سال جاری میالدی؛ در ماه سپتامبر ،ها شلیک کرده بوداین زوج با اسلحه به سر آن

این اعدام،  یاجراای پس از اشاره به اقدام خانواده یکی از مقتوالن به خواندن بیانیه ز(

 ویلیام بار، وزیر سابق دادگستری؛و مبنی بر قدردانی از دانلد ترامپ 

عالوه بر اجرایی شدن این اعدام که در دوران انتقال قدرت رخ داده گفتنی است که  ح(

به جرم کشتن ، ساله کامیون از ایالت لوئیزیانا ۵۶است، قرار است آلفرد بورژوا، راننده 

اعدام شود. وکالی  ،دختر دو ساله خود با کوبیدن مکرر سر او به شیشه و داشبورد کامیون

 حالبااینبورژوا ادعا کردند که وی از نظر عقلی سالم نیست و بنابراین نباید اعدام شود. 

 ؛۸کندیید نمیأاند که شواهد این ادعا را تی خود گفتهأچندین دادگاه در ر

 

شنبه انتشار گزارش از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج -5

، در خصوص درخواست کارشناسان سازمان ملل جهت عفو لیزا ۱۳۹۹ آذرماه ۳۱

 به تعیین مجدد زمان اعدام او، مبنی بر: متحدهایاالت، با توجه به اقدام دولت ۹مونتگومری

درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، جهت اعطاء عفو به لیزا مونتگومری پس  الف(

 ۲۰۲۱به تعیین زمان مجدد برای اعدام او در ماه ژانویه سال  متحدهایاالتاز اقدام دولت 

های حقوقی کافی و مورد میالدی، در میانه ابراز نگرانی در زمینه عدم برخورداری وی از کمک

 ها و معضالت سالمت روان او در زمان محاکمه؛ گیدیدتوجه قرار نگرفتن کافی آسیب

های استفادهقربانی میزان شدیدی از سوء انعنوبهبه شمار آوردن خانم مونتگومری  ب(

گونه حمایتی از وی به عمل فیزیکی و جنسی در دوران زندگی که در این زمینه هیچ

و  های الزم در این رابطه ناکارآمد عمل کردههای ایالتی در ارائه درماننیامده، همچنین مقام

مجازات در نظر  دهنده فیتخف هایموقعیت عنوانبهکننده را این حقایق اساسی و تعیین

 تواند این اعدام را مصداق اعدام خودسرانه به شمار آورد؛اند که مینگرفته

                                                           
 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک:۸ 

 https://per.euronews.com/2020/12/11/the-ninth-federal-execution-in-us-the-efforts-of-
kardashians-and-activists-were-in-vain 
9 Lisa Montgomery 
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 ۱۹اشاره به استقبال کارشناسان سازمان ملل از توقف اعدام خانم مونتگومری در روز  ج(

 ابراز تأسف عمیق در مورد اقدام دولت به تعیین حالدرعینمیالدی و  ۲۰۲۰نوامبر سال 

( ضمن درخواست ۲۰۲۱ژانویه سال جدید میالدی ) ۱۲مجدد زمان اعدام او برای روز 

 برای مورد عفو قرار دادن وی؛

جسمی و جنسی  باردهشتهای استفادهاشاره به قرار گرفتن این متهم در معرض سوء د(

میالدی، سپس  ۲۰۰۴در طول زندگی خود و سپس اقدام او به قتل یک زن باردار در سال 

این نوزاد فرزند او است:  کهاینیرون آوردن نوزاد این زن از شکم وی و وانمود کردن به ب

این در حالی است که مدت کوتاهی پیش از اقدام او به قتل، شریک سابق زندگی وی، او 

 را تهدید کرده بود که قیمومیت فرزندان وی را در دست خواهد گرفت؛

ری در زمان محاکمه وی به خواندن شعری در مورد اشاره به اقدام وکیل خانم مونتگوم و(

استفاده قرار گرفتن تجاوز جنسی، به جای ارائه شواهد و مدارک الزم در زمینه مورد سوء

های متمادی، همچنین درباره اختالالت روحی و ارتباط این جنسی و فیزیکی او برای دهه

آمیز و کار بردن زبانی تبعیضها به بهها با جنایت صورت گرفته و اقدام دادستانآسیب

 های معمول در مباحثات نهایی خود؛کلیشه

اشاره به اقدام خانم مونتگومری به پذیرش مسئولیت جرم خود و ابراز پشیمانی عمیق  ز(

در این زمینه و اشاره به فراهم آمدن امکان الزم برای او جهت برقراری ارتباط با فرزندان 

 خود از زمان حبس وی؛

های فدرال اعدام یاجراره به همچنین ابراز نگرانی کارشناسان در مورد از سرگیری اشا ح(

المللی در قبال های بینمیالدی با توجه به تناقض آن با روند ۲۰۲۰از ماه ژوئیه سال 

ای نیز به دولت کاهش و در نهایت فسخ کامل مجازات اعدام که در این زمینه نامه

 .۱۰اندنوشته متحدهایاالت

 

                                                           
گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک: ۱۰ 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26611&LangID=E 
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 *کانادا

، ۱۳۹۹ آذرماه ۲۰شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوی سازمان دیده -

نامه هیل تایمز، در خصوص فقدان عدالت و حقیقت برای مهاجران به نقل از دو هفته

     اند از:   نکات محوری این گزارش عبارت. زندانی در کانادا

آبان ماه(  ۲۶نوامبر سال جاری میالدی )دوشنبه  ۱۶ ، در روز۱۱شهادت ابراهیم توره الف(

بان از بازداشتگاه مهاجران تورنتو در جلسه استماع بررسی حبس او، تحت نظارت دیده

الملل، مبنی بر آمدن وی به حقوق بشر به نمایندگی از این سازمان و سازمان عفو بین

مجازاتی که در هیچ کجای کشور کانادا برای دریافت پناهندگی و در عوض تجربه کردن 

 جهان تجربه نکرده بوده است؛ 

سال در کانادا برای ارائه درخواست  ۱۰ثمر توره در مدت بیش از اشاره به تالش بی ب(

جلسه استماع مبنی بر استدالل آژانس  ۷۰پناهندگی و قرار گرفتن او در معرض حدود 

ادعای عدم احتمال در خصوص ضرورت حبس وی با توجه به  ۱۲خدمات مرزی کانادا

 حاضر شدن او به پذیرش اخراج از کشور؛

تا  ۲۰۱۳های سال و نیم، در فاصله سال ۵اشاره به ناگزیر شدن توره به گذراندن مدت  ج(

های با باالترین میزان امنیت و های مهاجرتی، بیشتر در زندانمیالدی، در بازداشتگاه ۲۰۱۸

آژانس خدمات مرزی کانادا  کهدرحالیکانادا عدم متهم شدن او به جرمی در  حالدرعین

 در تالش برای دستیابی به اسناد هویتی الزم برای اخراج وی بوده است؛

اشاره به برخورداری مأموران آژانس خدمات مرزی کانادا از اختیارات گسترده در زمینه  د(

ها از آزادی آن های دولت در قبال افراد، که محروم کردنترین اقدامیکی از تهاجمی یاجرا

است: الزم به ذکر است که کانادا یکی از معدود کشورهایی است که در آن زمان حبس 

 مهاجران از محدودیت برخوردار نیست؛

اشاره به منجر شدن این میزان قدرت به ایجاد شرایط الزم برای نقض جدی حقوق بشر،  ه(

 ؛جویانپناهحبس خودسرانه و نامحدود  ازجمله

                                                           
11 Ebrahim Toure 
12 Canada Border Services Agency (CBSA) 
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 عنوانبهپرونده توره  حالدرعینبهشتی امن و  عنوانبهه معروفیت جهانی کانادا اشاره ب و(

های شدیدی عدالتیموردی فاحش و البته نه منحصر به فرد: چراکه پرونده وی نمایانگر بی

اعتنا به موازین اساسی حقوقی، در نظام حبس است که در فرهنگ معاف از مجازات و بی

 ری است؛مهاجران در این کشور، جا

عدم آگاهی وی از  حالدرعیناشاره به زندگی کردن توره در کشورهای گامبیا و گینه و  ز(

رسمیت شناختن تابعیت او: گفتنی محل تولد خود با توجه به عدم اقدام این دو کشور به به

ها پیش در زندان است که وی در آخرین جلسه استماع خود شهادت داد که زمانی که سال

خواهد برده، یکی از مأموران خدمات مرزی کانادا به او گفته است که چنانچه میبه سر می

وی نیز اظهار داشته که از  روازایناز حبس آزاد شود، اذعان کند که شهروند گامبیا است، 

 این کشور آمده است؛

اشاره به اقدام آژانس خدمات مرزی کانادا، در ماه گذشته میالدی )نوامبر( به تالش  ح(

حبس مجدد وی: این در حالی است که وکیل توره متوجه  روازاینبرای اخراج توره و 

هایی در اسناد هویتی شده که مأمور خدمات مرزی برای اخراج او گردآوری کرده نظمیبی

 ها مطرح کرده است؛هایی را در مورد اعتبار آنو پرسش

 حالدرعینصدور دستور برای آزادی او و اشاره به اقدام دیوان برگزارکننده استماع توره به  ط(

 تالش متداوم آژانس خدمات مرزی کانادا برای اخراج و استرداد وی به گامبیا در ماه آتی؛

میالدی، مبنی بر  ۲۰۱۹اشاره به بیانیه کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در سال  ی(

الملل و ا حقوق بیناقدامی خودسرانه و متناقض ب عنوانبهبه شمار آوردن حبس توره 

همچنین درخواست این نهاد از کانادا جهت انجام تحقیقاتی کامل و مستقل در این زمینه 

 که دولت این کشور تا کنون اقدام به انجام آن ننموده است؛

اشاره به ابراز نگرانی سازمان ملل در زمینه وضعیت سالمت توره با توجه به اقدام  ک(

درمانی برای او بدون ارائه نادا به تجویز داروی روانپزشک آژانس خدمات مرزی کا

تشخیص رسمی در این زمینه، برخورداری وی از آثار مشکالت روحی، همچون هذیان و 
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میالدی، پس از  ۲۰۱۷شناختی صورت گرفته در سال ضعف حافظه بنا بر ارزیابی روان

 سال در حبس و همچنین فکر کردن او به خودکشی؛ ۴گذراندن 

میالدی، به اتخاذ چهارچوب  ۲۰۱۶اره به اقدام آژانس خدمات مرزی کانادا در سال اش ل(

تر در راستای حمایت از ملی جدید برای حبس مهاجران، مبتنی بر نظامی بهتر و عادالنه

رفتار انسانی و محترمانه با افراد و همچنین حفاظت از ایمنی عمومی: این در حالی است 

دهد که نظام این نهاد تغییر چندانی نیافته و این آژانس حتی به که پرونده توره نشان می

 موازین اولیه و اساسی حقوقی و اخالقی نیز پایبند نیست؛

( ۲۰۲۰اشاره به متمرکز بودن موج اعتراضات به پا خواسته در تابستان سال جاری میالدی ) م(

از سوی نیروهای پلیس استفاده بر موضوعات مهمی، چون نژادپرستی سیستمیک و انجام سوء

و ضرورت بهبود این وضعیت: گفتنی است که آژانس خدمات مرزی کانادا تنها نهاد اجرایی 

گونه نظارت مدنی مستقل برای مورد بررسی قرار دادن در این کشور است که از هیچ

 رفتار از سوی آن برخوردار نیست؛های آن و تحقیق درباره وقوع سوءسیاست

هم آمدن فرصت الزم برای وزیر مهاجرت و وزیر ایمنی عمومی کانادا اشاره به فرا ن(

های کارگروه سازمان ملل، متوقف ساختن روند اخراج توره و مورد جهت پیروی از توصیه

 عملکرد آژانس خدمات مرزی کانادا؛تحقیق قرار دادن 

افتن شغل میالدی، اقدام به ی ۲۰۱۸گفتنی است که توره از زمان آزادی خود در سال  س(

در جلسه استماع  حالبااینو ازدواج نمود و هفته گذشته نخستین فرزندش به دنیا آمد، 

سرخوردگی خود از عدم وجود عدالت و حقیقت در کانادا را بیان و اظهار داشت که آنچه 

های این کشور او را شود با حقایق داخل متفاوت است، چراکه مقامکه از بیرون شنیده می

 .۱۳سال بدون تفهیم اتهام در حبس نگاه داشتند ۶نزدیک به 

 

 

 

                                                           
 نامه هیل تایمز. قابل بازیابی در لینک: بان حقوق بشر، به نقل از دو هفتهگزارش سازمان دیده۱۳ 

https://www.hrw.org/news/2020/12/10/no-justice-no-truth-canadas-immigration-detainees 
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 *بریتانیا

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۲۵شنبه انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز سه -۱

ها بر اثر این و مرگ آن ۱۹ –بیشتر فقرا به نوع حاد بیماری کووید  یابتالخصوص 

 ست از:نکات مهم این گزارش عبارت ا. بیماری در اسکاتلند

های های ویژه بیمارستانشده در بخش مراقبت حاکی بودن نتایج مطالعات انجام الف(

به نوع حاد  یابتالهای فقیرنشین در معرض اسکاتلند از قرار داشتن بیشتر ساکنان محله

ناشی از این بیماری در میان این  باختگانجانو باالتر بودن شمار  ۱۹ –بیماری کووید 

 ؛بخش از جامعه

توسط  ،نخستین مطالعه سراسری در اسکاتلند عنوانبهبه شمار آوردن این مطالعه  ب(

بیماران و حاکی بودن آن از بستری شدن بیشتر  و گالسگو راهای ادینبمحققان دانشگاه

و در نتیجه مواجهه  های ویژهدر بخش مراقبت ۱۹ - بضاعت مبتال به کوویددرآمد و بیکم

که نشان دهنده لزوم های فقیرنشین با ضریب اشغال بیشتر ر محلهها دظرفیت این بخش

 ؛های ویژه در این مناطق استگذاری و توسعه بیشتر بخش مراقبتسرمایه

زندگی در یک منطقه فقیر، چه از نظر امکانات  تأثیراشاره به اقدام این تحقیق به ارزیابی  ج(

 ؛۱۹ – ابتال به بیماری کووید زندگی و چه از نظر سطح درآمد ساکنان آن، بر شدت

یبستر ۱۹ –به کووید  مبتالبیمار  ۷۳۵از مجموع  چهارمیکاشاره به اختصاص یافتن  د(

های مارس تا ژوئن سال های ویژه در سراسر اسکاتلند، بین ماهدر بخش مراقبت شده

 ۲۰که قشرتر جامعه: این در حالی است درصدی محروم ۲۰جاری میالدی، به قشر 

مجموع بیماران بستری شده در بخش  ازدرصد  ۱۳تنها جامعه تر مرفه یددرص

 اند؛را به خود اختصاص دادههای ویژه مراقبت

در میان فقرای بستری شده،  ومیرمرگاشاره به همچنین باالتر بودن قابل مالحظه میزان  ه(

 با لحاظ کردن عواملی چون، سن، جنسیت و سابقه بیماری؛
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ارات نظیر لون، پژوهشگر ارشد دانشگاه ادینبرا، در خصوص نتایج این اشاره به اظه و(

های فاقد امکانات، تحقیق، مبنی بر به شمار آوردن عواملی چون، سکونت در مسکن

عمومی و عدم توان مالی الزم برای تحمل عواقب  ونقلحمل لیوسااستفاده بیشتر از 

ای که یافته -در میان فقرا  ۱۹ –کووید  مجموعه علل شیوع بیشتر بیماری عنوانبهبیکاری، 

 ؛باید مبنای مبارزه درست با این بیماری قرار گیرد

اشاره به اظهارات جوآن مک پیک، پژوهشگر ارشد دانشگاه گالسکو، مبنی بر ضرورت  ز(

رویکردی عملی در راستای مقابله با تشدید  عنوانبهمد نظر قرار دادن نتایج این تحقیق، 

 ؛۱۴گیرهای همهی اقتصادی در مبارزه با بیماریهانابرابری

 

تحلیلی میدل ایست مانیتور، در روز دوشنبه  –انتشار گزارش از سوی پایگاه خبری  -۲

، به نقل از روزنامه گاردین، در خصوص تصمیم بریتانیا به عدم پذیرش ۱۳۹۹ آذرماه ۲۴

 رش عبارت است از:نکات مهم این گزا. «امن»گذر کرده از کشور سوم  جویانپناه

، «قوانین جدید مهاجرتی»صدور بیانیه از سوی وزارت کشور بریتانیا، تحت عنوان  الف(

گریزان از جنگ یا آزار و اذیت و  جویانپناهمبنی بر تصمیم این سازمان به متهم کردن 

ها از کشور الملل در صورت گذر آنمتقاضی پناهندگی از این کشور، به نقض حقوق بین

 ؛«امن»سوم 

گذر کرده از کشورهای اتحادیه اروپا و یا یک کشور  جویانپناهاشاره به عدم پذیرش  ب(

به ارائه درخواست  جویانپناهامن، از سوی بریتانیا، همچنین ممانعت به عمل آمدن از اقدام 

دسامبر سال  ۳۱های سرزمینی این کشور، از نیمه شب پناهندگی در زمان عبور از آب

رسیدن دوران  انیپا به ، با توجه۱۳۹۹ ماهید ۱۱شنبه ( برابر با پنج۲۰۲۰دی )جاری میال

 گذار برگزیت؛

                                                           
 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک:۱۴ 

 https://per.euronews.com/2020/12/15/poverty-linked-to-higher-risk-of-covid-19-death-
lancet-report 
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، سخنگوی امور کشوری حزب لیبرال دموکرات ۱۵اشاره به اظهارات الیستر کارمایکل ج(

الملل، با نگاه به تاریخ بریتانیا، مبنی بر منجر شدن این تغییرات به نقض حقوق بین

تالش  حالدرعینتانیا در فراهم آوردن پناهگاهی امن برای افراد نیازمند و بری« افتخارآمیز»

 ؛جویانپناهکار در راستای روی گرداندن از دولت محافظه

گذار این سیاست ناخوشایند که پایه عنوانبه، وزیر کشور، ۱۶به شمار آوردن پریتی پَتِل د(

المللی این کشور ان و تعهدات بینبر خالف تعهدات بریتانیا بر اساس کنوانسیون پناهندگ

سازمان ملل در زمینه وضعیت  ۱۹۵۱است: گفتنی است که بریتانیا عضو کنوانسیون 

در  جویانپناهالملل که برای حمایت از بخشی از حقوق بین - ۱۹۶۷و پروتکل  جویانپناه

 است؛ –نظر گرفته شده 

فراهم آمدن امکان اخراج اشاره به اجرایی شدن مقررات وزارت کشور در زمینه  ه(

متعهد شدن شمار  حالدرعینو  17خواب( از ماه آینده میالدیخانمان )خیابانمهاجران بی

                                                           
15 Alistair Carmichael 
16 Priti Patel 

 های پیشین:سوابق در گزارش۱۷ 

، در خصوص مواجهه مقررات جدید در زمینه ۱۳۹۹آبان ماه  ۲۲شنبه ، در روز پنجروزنامه گاردینسوی انتشار گزارش از *

 بریتانیا با چالش قانونی، مبنی بر: های خارجی ازخانماناخراج بی

 نهاد گود الو پروجکت تشکیل یافتهکه توسط سازمان مردم –ها خانمانبی ادعای ائتالفی از مراکز حقوقی محلی حامی الف(

از ها( خوابها )کارتنخانمانمبنی بر غیرقانونی بودن مقررات وزارت کشور در زمینه فراهم آوردن زمینه اخراج بی –است 

 بریتانیا از ماه آتی سال جاری میالدی )دسامبر(؛

هشدار این ائتالف به پریتی پَتِل، وزیر کشور بریتانیا، در زمینه استفاده غیرقانونی از قدرت علیه افرادی که در دوران  ب(

روریسم خارجی های تبهکاری و یا حتی تگیری ویروس کرونا بیکار شده و یا از خشونت خانگی، قاچاق، خشونت گروههمه

 اند؛گریخته

برشمردن موضع وزیر کشور در این رابطه پس از تعهد وی، در تابستان سال جاری میالدی، به اتخاذ موضعی « ریاکارانه» ج(

 ؛«ویندراش»پس از وقوع رسوایی « دلسوزانه»

به افزایش این پدیده و  –ت که با هدف کاستن از میزان بی خانمانی اتخاذ شده اس –اشاره به منجر شدن این مقررات  د(

ها در دامن مخاطرات های محلی و افتادن آنها و خیریههمچنین ناگزیر شدن این افراد به امتناع از دریافت کمک از مقام

خانمانی افرادی های آتی شاهد بیبرداری قرار گرفتن توسط قاچاقچیان: این در حالی است که در ماهبزرگتری، چون مورد بهره

 اند؛م بود که تا به حال در خیابان زندگی نکردهخواهی

در جنوب لندن از ماه آوریل تا ژوئن  وارکهای محله ساوتخانماندرصد( از بی ۵۳اشاره به خارجی بودن بیش از نیمی ) ه(

 سال جاری میالدی؛

https://www.theguardian.com/society/2020/nov/12/new-home-office-rules-on-removing-foreign-rough-sleepers-from-uk-face-legal-challenge
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های و نهادهای دیگر به تحریم این مقررات که در راستای ای از شوراها، خیریهفزاینده

یا  ۱۸گاقدام اداره لندن بزر ازجملهاست،  هاخوابکارتنمجرم به شمار آوردن و اخراج 

 اری با وزارت کشور در این زمینه؛تاالر شهر، به عدم همک

های کوچک حامل مهاجران از طریق کانال انگلیس به میزان گفتنی است که تعداد قایق و(

از تنگه  جوپناههزار مهاجر و  ۸میالدی بیش از  ۲۰۲۰ای افزایش یافته و در سال سابقهبی

 ؛۲۰رسیدهزار تن می ۲گذشته آمار این افراد به زیر  سال کهدرحالیاند، عبور کرده ۱۹دوور

 

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۲۴بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -3

 ای ایمن و امن، مبنی بر:خصوص ضرورت برخورداری تمامی کودکان بریتانیایی از خانه

جاری میالدی  وتارتیرهز سال گریزی ا عنوانبهتبدیل شدن تعطیالت کریسمس  الف(

ای با ثبات و امن و امکان بیدار ( در صورت برخورداری کودکان بریتانیایی از خانه۲۰۲۰)

ها در تخت خود، این در حالی است که بسیاری از کودکان در سراسر این کشور شدن آن

 هنگام بیدار شدن از خواب از این ایمنی و ثبات برخوردار نیستند؛ 

های موقت در گاهخانمانِ در حال زندگی در سکونتبه برآورد تعداد کودکان بی اشاره ب(

میالدی افزایش  ۲۰۱۰هزار نفر که در قیاس با سال  ۱۳۶آور انگلیس و تخمین میزان بهت

 درصدی داشته است؛ ۸۰

                                                                                                                                                        
عیض علیه اتباع خارجی و ارائه اختیارات اشاره به متناقض بودن این سیاست با کنوانسیون حقوق بشر اروپا، با توجه به اعمال تب و(

، از جمله فردی که از آخرین قطار مسیر منزل خود جا مانده و ناگزیر شب را در های مسئول در زمینه اجرایی کردن آنگسترده به مقام

 نند؛کهای تجاری خالی از سکنه زندگی میکند یا افرادی که به عنوان نگهبان در ساختمانایستگاه قطار سر می

هفته گذشته، جهت لغو خانمان از وزیر کشور، در های حامی افراد بیاشاره به درخواست صادق خان، شهردار لندن و خیریه ز(

 این مقررات؛

این در حالی است که یکی از سخنگوهای وزارت کشور اظهار داشته است که این قانون همچنین برای اقلیت کوچکی از  ح(

های محلی امتناع کرده و مکرراً آید که همچنان از دریافت حمایت دولت و مقاموپایی به اجراء درمیهای مهاجر ارخانمانبی

 ها برای اقامت در بریتانیا است.اند. به گفته این مقام این آخرین راه چاره برای لغو حق آنرفتار ضداجتماعی از خود نشان داده

18 Greater London Authority 
19 Dover 

 تحلیلی میدل ایست مانیتور. قابل بازیابی در لینک:  –ایگاه خبری گزارش پ۲۰ 

https://www.middleeastmonitor.com/20201214-uk-to-reject-asylum-seekers-passing-
through-safe-third-country 
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ها یا اشاره به مشتمل شدن این تعداد بر کودکان در حال زندگی در مسافرخانه ج(

ای موقت و های اجارههای برخوردار از تخت و صبحانه، خانها، پانسیونسراهمهمان

خانمان ناگزیر به های بیشماری از خانوادهواحدهای تغییر کاربری داده شده و نه تعداد بی

 اتراق کردن در منازل دوستان خود و یا خواب بر روی کاناپه منزل افراد؛

ها برای کودکان، با توجه به کیفیت گاهسکونت ها واشاره به نامناسب بودن این مکان د(

شان، به دلیل احتمال ناگزیر شدن آمیز بودنها، کوچک بودن و حتی مخاطرهضعیف آن

های مشارکتی، انباشتگی جمعیت های بهداشتی و آشپزخانهکودکان به استفاده از سرویس

 های کوچک و عدم برخورداری از وسایل گرمایی مناسب؛در مکان

در بر داشتن  رغمبهها، گاهها در این سکونتاشاره عدم موقتی بودن اقامت این خانواده ه(

و ناگزیر بودن خانواده به گذران مدت طوالنی و بزرگ شدن و پرورش یافتن « موقتی»نام 

 ها؛کودکان در این مکان

ن و منجر های نامناسب بر سالمت، رشد و تحصیل کودکاگاهاین سکونت تأثیراشاره به  و(

اقتصادی، بر اساس مطالعه اخیر انجام  –شدن آن به تحکیم الگوهای نابرابری اجتماعی 

و تعطیلی  ۱۹ –که این شرایط با شیوع بیماری کووید  ۲۱شده از سوی نهاد خیریه شِلتر

کودکان از فضای کافی، حریم  کهاینمدارس نیز رو به وخامت نهاده است، با توجه به 

 کالیف درسی خود برخوردار نیستند؛ات الزم برای تمرکز بر تشخصی و یا تجهیز

تأکید بر حق برخورداری کودکان از مسکن مناسب و اجرایی شدن این حق در قانون و  ز(

های کارهای بهتر در زمینه تهیه مسکن برای خانوادهضرورت اقدام دولت به ارائه راه

اسب و ملزومات ضروری برای خانمان، حصول اطمینان از فراهم آمدن کیفیت منبی

های متناسب با قدرت خرید اقشار کمترین میزان زمان سکونت و لزوم ساخت بیشتر خانه

 ؛۲۲درآمد و محرومکم

 

                                                           
21 Shelter 

 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده۲۲ 

 https://www.hrw.org/news/2020/12/14/every-child-uk-deserves-safe-and-secure-home 
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، در خصوص ۱۳۹۹ آذرماه ۲۰الملل، در روز انتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین -4

های نظامی بریتانیا در المللی کیفری در مورد عملکرد نیرومنجر شدن تصمیم دیوان بین

  :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. تراشیعراق به مانع

الملل، در واکنش به المللی سازمان عفو بین، رئیس مرکز عدالت بین۲۳اظهارات متیو کناک الف(

های اولیه در المللی کیفری، در زمینه متوقف ساختن بررسیتصمیم دادستان دیوان بین

 ت مربوط به ارتکاب نیروهای نظامی بریتانیا به جرائم جنگی در عراق؛خصوص اتهاما

کننده دادستان از ارتکاب نیروهای مسلح بریتانیا اشاره به حاکی بودن گزارش محکوم ب(

اعمال شکنجه و تجاوز جنسی و  ازجملهمیالدی،  ۲۰۰۳به جرائم جنگی در عراق در سال 

 های این کشور؛ از سوی مقاممحرومیت قربانیان این جرائم از عدالت 

راهی اشاره به منجر شدن تصمیم دادستان به متوقف ساختن این بررسی به نقشه ج(

های صورت گرفته در نتیجه ایجاد مانع در این مسیر و استقبال از نیات بد و تأخیر سویبه

طرفانه و بیهای بریتانیا در راستای انجام تحقیقاتی مستقل ناکارآمدی نیروی نظامی و مقام

 در زمینه اتهامات مطرح شده، بالفاصله پس از جنگ عراق؛

المللی کیفری به پذیرش عدم پیگرد حقوقی بریتانیا حتی در اشاره به اقدام دیوان بین د(

شرایط ارتکاب نیروهای نظامی این کشور به جنایات جنگی، پس از گذشت ده سال از 

 های انجام شده در این زمینه؛ارزیابی

المللی خود مبتنی بر اشاره به منجر نشدن این تصمیم به تبرئه بریتانیا از تعهدات بین (ه

ضرورت انجام تحقیقات و پیگردهای مؤثر و قاطع در زمینه اتهامات مربوط به وقوع 

الملل و فراهم آوردن امکان پرداخت غرامت و جبران مؤثر جرائم، بر اساس حقوق بین

وی قربانیان جنایات جنگی مرتکب شده توسط نیروهای های متحمل شده از سآسیب

 نظامی این کشور؛
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آزاردهنده مطرح شده از سوی  شدتبهناپذیری پیگرد قانونی دعاوی اشاره به امکان و(

صدها قربانی عراقی، با توجه به معضالت موجود بر سر راه گردآوری مدارک و شواهد، 

 حقیقات اولیه ارتش بریتانیا؛های تها پس از وقوع جرم و ناکارآمدیسال

اشاره به ابراز نگرانی عمیق در این زمینه، با توجه به اقدام اخیر بریتانیا به معرفی الیحه  ز(

 و تالش برای قرار دادن نیروهای نظامی باالتر از قانون و ۲۴عملیات خارج از کشور

ر مقابل پیگردهای گفتنی است که این قانون در صدد است تا از سربازان بریتانیایی د ح(

سال از زمان آن گذشته  ۵حقوقی برای جرائمی که در خارج از کشور مرتکب شده و 

تواند است حمایت به عمل آورد؛ با توجه به اینکه تحقیقات مربوط به جرائم جنگی می

 ؛۲۵پس از گذشت زمان با مانع مواجه شده یا به تأخیر بیافتد

 

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۱۸شنبه ی سازمان ملل، در روز سهانتشار گزارش از سوی پایگاه خبر -5

خصوص درخواست کارشناس مستقل سازمان ملل جهت آزادی جولیان آسانژ، به دلیل 

  :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. . در زندان ۱۹ –شیوع بیماری کووید 

های ، از مقام، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه۲۶درخواست نیلس ملتزر الف(

لیکس، یا قرار دادن ویکی افشاگرسایت  گذاربنیانبریتانیا، جهت آزاد کردن جولیان آسانژ، 

وی در شرایط حبس خانگی، در میانه انجام فرآیندهای حقوقی برای استرداد وی به 

 در زندان بلمارش لندن؛ ۱۹ –و با توجه به شیوع بیماری کووید  متحدهایاالت

مجرم کیفری و یا تهدیدی برای افراد  عنوانبهشمار نیامدن آقای آسانژ هاشاره به ب ب(

او در سلول انفرادی،  در  مدتطوالنیجامعه و از این غیرضروری و نامتناسب بودن حبس 

 امنیتی؛ شدتبهزندانی 

                                                           
24 UK Overseas Operations Bill 

 الملل. قابل بازیابی در لینک: گزارش سازمان عفو بین۲۵ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/icc-decision-on-uk-military-in-iraq-
rewards-obstructionism 
26 Nils Melzer 
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میالدی، پس از اقدام  ۲۰۱۰لیکس از سال سایت ویکی گذاربنیاناشاره به زندانی شدن  ج(

رود ی به انتشار اطالعات دیپلماتیک محرمانه: این در حالی است که انتظار میسایت و

 سال جدید میالدی اتخاذ شود؛ اوایلدر  متحدهایاالتگیری در مورد استرداد او به تصمیم

های اشاره به اقدام کارشناس سازمان ملل به طرح درخواست خود، با توجه به گزارش د(

زندانی زندان بلمارش به ویروس کرونا که تعدادی از  ۱۶۰تن از  ۶۵ ابتالدریافتی در زمینه 

 شود؛ها نیز در همان بندی زندانی هستند که آقای آسانژ در آن نگاه داشته میآن

های ها و آسیبتأکید گزارشگر ویژه سازمان ملل، با توجه به ارائه تصویری از رنج ه(

در سلول انفرادی، بر به شمار  مدتطوالنی شدید وارد آمده به جولیان آسانژ به دلیل حبس

مصداقی از نه تنها حبس خودسرانه، بلکه اعمال شکنجه و  عنوانبهآوردن این وضعیت 

رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز: این در حالی است آقای های بیدیگر رفتارها یا مجازات

 ۱۹ –وی به کووید  ابتالدر مورد  ویژهبهای پزشکی آسانژ ملتزر با توجه به شرایط زمینه

 ابراز نگرانی کرده است؛ 

کارهای بهبود شرایط تنفس )ضداحتقان( همچون دیگر نقاط تأکید بر ضرورت انجام راه و(

، برای تمامی زندانیانی که حبس آن غیرضروری بوده و ۱۹ –جهان، در راه مقابله با کووید 

های ویژه، پذیریندانیان برخوردار از آسیبتدابیر غیر سالب آزادی برای ز یاجرالزوم 

 است؛ مبتالای مانند آقای آسانژ که به بیماری تنفسی زمینه

اشاره به بیانیه منتشر شده از سوی کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، در ماه  ز(

میالدی، مبنی بر قرار داشتن آقای آسانژ، از زمان بازداشت خود در روز  ۲۰۱۵دسامبر سال 

 ازجمله، در معرض اشکال مختلف محرومیت خودسرانه از آزادی، ۲۰۱۰دسامبر سال  ۷

سال  ۷روزه خانگی و حدود  ۵۵۰لندن، حبس  ۲۷روزه در زندان واندزورث ۱۰حبس 

حبس خودخواسته در سفارت اکوادور در لندن، ضمن مواجهه با این تهدید که در صورت 

ها باید حبس وی از ماه آوریل به همه اینشود، که خروج از ساختمان سفارت دستگیر می

 میالدی در انزوای کامل در زندان بلمارش را نیز افزود؛ ۲۰۱۹سال 
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های بریتانیایی بر اساس حکم بازداشت اشاره به دستگیری ابتدایی آقای آسانژ توسط مقام ح(

ارهای جنسی که رفتصادره شده از سوی سوئد، در ارتباط با اتهامات وارده به او در زمینه سوء

 رسمی متوقف شد؛ طوربهاز همان زمان به دلیل فقدان مدارک کافی 

اشاره به حبس کنونی وی تنها برای مقاصد پیشگیرانه، جهت حصول اطمینان از  ط(

کن است چندین سال به که مم متحدهایاالتحضور وی در محاکمه جاری استرداد او به 

 طول انجامد؛

آزاد کردن او، یا قرار دادن وی در شرایط  ضرورت، در زمینه تأکید بر درخواست خود ی(

های بریتانیا جهت عدم استرداد او به حبس خانگی و همچنین درخواست از مقام

 ؛۲۸های جدی در زمینه حقوق بشربا توجه به نگرانی متحدهایاالت

 

در ، ۱۳۹۹ آذرماه ۱۸شنبه انتشار گزارش از سوی روزنامه گاردین، در روز سه -6

های خصوص توصیه یونیسف به پلیس بریتانیا جهت ممنوع کردن استفاده از پوشش

       اند از:       موارد مهم این گزارش عبارت. دهنده برای کودکانهای شوکپالستیکی سر و تفنگ

توصیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل )یونیسف( به پلیس بریتانیا در  الف( 

-های پالستیکی دهنده الکتریکی و پوششهای شوکفاده از تفنگخصوص ممنوعیت است

 در قبال کودکان؛ -برای محافظت از سر در مقابل آب دهان و گاز گرفتگی  -

های یونیسف مبنی بر اقدام برخی از نیروهای پلیس انگلیس به استفاده اشاره به یافته ب(

های ، آسیایی و متعلق به اقلیتپوستنامتناسب از این تجهیزات در مقابل کودکان سیاه

 المللی حقوق کودکان است؛قومی که بر خالف معیارهای بین

اشاره به ضرورت ممنوعیت استفاده از این تجهیزات در مقابل کودکان و نوجوانان زیر  ج(

ت کشور جهت ارزیابی دالیل استفاده رسال و درخواست این نهاد سازمان ملل از وزا ۱۸

های قومی پوست، آسیایی و متعلق به اقلیتتجهیزات در قبال کودکان سیاهنامتناسب از این 

                                                           
 گزارش پایگاه خبری سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک:۲۸ 

 https://news.un.org/en/story/2020/12/1079542 
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سال در  ۱۰در انگلیس، همچنین توصیه در زمینه افزایش سن پذیرش مسئولیت کیفری از 

 این کشور؛

در زمینه استفاده پلیس از زور در انگلیس و ولز مبنی  آمدهدستبهاشاره به آخرین آمار  د(

سال به میزان  ۱۸دهنده الکتریکی علیه کودکان زیر های شوکتفنگ بر استفاده پلیس از

 ۱۱یا زیر  ۱۱بار در مورد کودکان  ۲۹میالدی و  ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۸های بار در سال ۳۲۸۰

سال: الزم به ذکر است این آمار شامل مواقعی است که این نوع سالح از غالف خارج و 

 یک نشده باشد؛کودکی را هدف قرار داده است، حتی چنانچه شل

معمول در اسکاتلند علیه کودکان  طوربهدهنده های شوکاشاره به عدم استفاده از تفنگ ه(

فقدان وجود قانونی مبنی بر ممنوعیت استفاده از این سالح در قبال کودکان  حالدرعینو 

عدالت »سال در این کشور، بر اساس تحقیق انجام شده از سوی یونیسف مبنی بر  ۱۸زیر 

 ؛«وانان در بریتانیاج

تا کنون، از دولت  ۲۰۰۸اشاره به درخواست کمیته حقوق کودکان سازمان ملل، از سال  و(

 ۱۸دهنده در قبال کودکان زیر های شوکبریتانیا، جهت متوقف ساختن استفاده از تفنگ

ها و سال، همچنین درخواست از وزرای این کشور جهت به شمار آوردن این تفنگ

های خاص سالح و لزوم شمول آن در مقررات و محدودیت عنوانبهپالستیکی  هایگلوله

 زننده در مورد کودکان؛و پایان دادن به استفاده از تجهیزات آسیب

اشاره به اقدام نیروهای پلیس بریتانیا به استفاده فزاینده از این تجهیزات، پس از  ز(

در ایرلند  ۲۰۰۸این سالح در سال  نخستین آزمایش آن در انگلیس، اشاره به معرفی شدن

میالدی، به تأیید عدم معافیت کودکان  ۲۰۱۴شمالی و اقدام دولت ائتالفی بریتانیا، در سال 

 رغمبهها و دهنده در صورت بروز تهدید از سوی آنهای شوکدر برابر استفاده از تفنگ

 های مکرر کمیته سازمان ملل در این زمینه؛ابراز نگرانی

میلیون پوند از سوی نیروهای پلیس در انگلیس و ولز،  برای  ۶.۷ه به دریافت اشار ح(

میالدی، بنا بر اعالم  ۲۰۲۰دهنده الکتریکی، در مارس سال عدد تفنگ شوک ۸۱۵۵خرید 

های وزارت کشور بریتانیا: این در حالی است که به گفته یونیسف، در حال حاضر، پوشش
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فزاینده  طوربهی از نیروهای پلیس در انگلیس و توجهلقابپالستیکی سر نیز از سوی بخش 

 گیرد؛در قبال کودکان مورد استفاده قرار می

از سوی اتحاد حقوق  آمدهدستبهاشاره به آمار تهیه شده از سوی وزارت کشور و  ط(

های پالستیکی از سوی نیروهای باره این پوشش ۳۱۲، مبنی بر استفاده ۲۹کودکان انگلیس

 ۲۰۱۸سال( بین ماه آوریل سال  ۱۱ن در قبال کودکان )حتی چهار کودک زیر مجری قانو

 در سال گذشته؛بار  ۴۷میالدی و بیش از  ۲۰۱۹تا ماه مارس سال 

 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷های درصد از این موارد در بریتانیا در سال ۳۴اشاره به اختصاص یافتن  ی(

درصد آن به این  ۷۲های قومی و یتپوست، آسیایی و متعلق به اقلمیالدی، به کودکان سیاه

دسته از کودکان، از سوی نیروهای پلیس متروپلیتن در لندن که این حاکی از استفاده 

پوست، آسیایی و متعلق به های پالستیکی در قبال کودکان سیاهنامتناسب از پوشش شدتبه

ا تشکیل سال کشور ر ۱۷تا  ۱۰درصد از جمعیت  ۱۸های قومی است که تقریباً اقلیت

 .۳۰دهندمی

 

 *فرانسه

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۲۰شنبه انتشار گزارش از سوی شبکه خبری بی.بی.سی، در روز پنج -۱

 ، مبنی بر:گرایی افراطیحمایت کابینه فرانسه از قانون مقابله با اسالمخصوص 

ی گرایی اسالماقدام کابینه دولت فرانسه به تصویب الیحه رسیدگی به معضل افراط الف(

این قانون از مدتی پیش  نویسپیش: گرایان در فرانسهدر پی رشته حمالت اخیر افراط

 ؛گرایان آن را به صدر دستور کار برداما حمالت اخیر اسالم ،تحت بررسی بود

                                                           
29 Children’s Rights Alliance for England (CRAE) 

 گزارش روزنامه گاردین. قابل بازیابی در لینک: ۳۰ 

https://www.theguardian.com/society/2020/dec/08/uk-should-ban-use-of-spit-hoods-and-
tasers-on-children-says-unicef 
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برنامه دراز مدت بخشی از  عنوانبهنویس این قانون شمار آمدن پیشاشاره به به ب(

محدودیتکه های سکوالر حفاظت از ارزش جهت ،نسهجمهور فرارئیس ،امانوئل مکرون

 ؛کندپراکنی اعمال میهایی را بر تدریس خانگی و نفرت

اشاره به متهم شدن دولت فرانسه از سوی برخی از منتقدان در داخل و خارج از  ج(

تخمین زده مورد هدف قرار دادن دین و مذهب:  منظوربهکشور، به استفاده از این تدابیر 

اقلیت مسلمان در  ترینبزرگپنج میلیون نفر از ساکنان فرانسه مسلمان باشند که  دشومی

 ؛یک کشور اروپایی است

، مبنی بر برشمردن این وزیر فرانسهژان کاستکس نخست اظهارات حالدرعیناشاره به  د(

 گرایان،در راستای رها کردن مسلمانان از چنگ افراط« قانونی محافظتی» عنوانبهقانون 

 اسالم، در این قانون؛ ویژهبهضمن تأکید بر مورد هدف قرار نگرفتن ادیان، 

 :ازجمله، «حمایت از اصول جمهوری»اشاره به مبانی الیحه  ه(

استفاده از پراکنی در فضای مجازی و اعمال ممنوعیت بر هایی بر نفرتاعمال محدودیت -

 ؛رورانهاطالعات شخصی دیگران با نیات ش ءاینترنت برای افشا

گرایانه و اعمال ممنوع اعالم کردن مدارس مخفی برای ترویج ایدئولوژی اسالم -

 محدودیت در زمینه مقررات تحصیل در خانه؛

تقویت اعمال ممنوعیت بر چندهمسری با رد درخواست اقامت متقاضیان برخوردار از  -

 چند همسر؛

جریمه در صورت انجام لغو مجوز طبابت و یا ناگزیر کردن پزشکان به پرداخت  -

 آزمایش باکرگی؛

ها و درخواست از آن های اسالمیشفافیت مالی اتحادیهاعمال مقررات جدید در زمینه  -

 دریافت بودجه و یازاهای نظام جمهوری در فرانسه در جهت پایبندی به ارزش

به کارمندان بخش  ،هاممنوعیت پوشش مذهبی در محل کار برای مقامتعمیم دادن  -

 ؛استخرهای شنا و بازارها کارکنانو  ونقلحمل
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واکنشی به قتل ساموئل پتی، آموزگار مدرسه،  عنوانبهشمار آمدن این قانون اشاره به به و(

(، توسط یک مهاجم، پس از نشان دادن ۲۰۲۰در ماه اکتبر سال جاری میالدی )

نفر در شهر نیس با  ۳آموزان، همچنین کشته شدن کاریکاتوری از پیامبر اسالم به دانش

 ،در ماه سپتامبرمجروح شدن دو نفر به ضرب چاقو،  شدتبهضربات چاقو در همین ماه و 

 ؛در نزدیکی دفتر سابق مجله شارلی ابدو در پاریس

های مدافعان سرسخت ارزشیکی از  عنوانبهشمار آوردن مکرون اشاره به به ز(

توصیف و  «بحران زده»اسالم را دینی  او: گفتنی است که سکوالریسم ازجمله ،جمهوریت

 و از حق شارلی ابدو برای انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسالم دفاع کرده است

 روروبهمسلمان  با انتقاد شدید چند کشور با جمعیتی اکثراًاین در حالی است که وی  ح(

ا یک این مصوبه ر ،جمهور ترکیهرئیس ،رجب طیب اردوغان کهاین ازجمله، شده است

در بنگالدش، پاکستان و لبنان و خوانده  «بیمار روانی»و آقای مکرون را  «تحریک علنی»

فرستاده آمریکا در امور  ،سم برونبکهمچنین  تظاهراتی علیه این قانون برگزار شده است.

وقتی شدت عمل نشان دهید، اوضاع است که  با انتقاد از این قانون گفته ،های دینیآزادی

برخی سیاستمداران جناح چپ ابراز نگرانی کردهنیز در داخل فرانسه و  بدتر شودتواند می

 ؛۳۱اند که این مصوبه ممکن است ابزاری برای برچسب زدن به مسلمانان تعبیر شود

 

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۱۷انتشار گزارش از سوی شبکه خبری دویچه وله، در روز دوشنبه  -۲

نکات مهم این . . یس در سایه سرکوب در مصراستقبال مکرون از سیسی در پارخصوص 

  گزارش عبارت است از:

، به فرانسه و آذرماه ۱۷جمهور مصر، در روز دوشنبه سفر عبدالفتاح سیسی، رئیس الف(

 جمهور فرانسه، به استقبال رسمی از او؛اقدام امانوئل مکرون، رئیس

                                                           
 گزارش شبکه خبری بی.بی.سی. قابل بازیابی در لینک:۳۱ 

 https://www.bbc.com/persian/world-55254481 
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ز سیسی از سوی نهادهای اشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن استقبال گرم مکرون ا ب(

حقوق بشری و پاسخ مکرون در واکنش به این انتقادها، مبنی بر تالش وی برای گشایش 

در زمینه حقوق بشر، به جای مورد تحریم قرار دادن این  ازجملهباب گفتگو با مصر، 

 کشور، ضمن اذعان به وجود اختالفات قابل بحث در این زمینه؛

ای مبنی بر بان حقوق بشر، در روزهای اخیر به انتشار بیانیهیدهاشاره به اقدام سازمان د ج(

روز، در ماه اکتبر سال جاری میالدی  ۱۰نفر تنها ظرف مدت  ۵۰اعدام شدن حدود 

بان دیدهو بوده  «خشونت سیاسی» شدگاناعدامنفر از  ۱۵شود که اتهام گفته می(: ۲۰۲۰)

 ه است؛کرد توصیف وحشتناک را هااعدام این حقوق بشر

متحد مصر در دریای مدیترانه و عدم تمایل  عنوانبهشمار آمدن فرانسه اشاره به به د(

 مکرون به مرتبط ساختن مسائل دفاعی و اقتصادی دو کشور به اختالف عقاید؛

بان ، رد این دعاوی از سوی نهادهای حقوق بشری و گزارش دیدهحالدرعیناشاره به  و(

حکم  ۲۵۰۰های نظامی و کیفری مصر به صدور بیش از دادگاهحقوق بشر مبنی بر اقدام 

ها در مصر بدون انتشار خبر رسمی و حتی اعدامهای اخیر: گفتنی است که اعدام در سال

 ؛گیردها صورت میبدون اطالع خویشاوندان آن

 ، با توجه بهزمان دیدار سیسی با مکروندر مخالفان حتی  سرکوباشاره به تداوم یافتن  ز(

مهلت ، به تمدید آذرماه ۱۷اقدام دادگاه کیفری ضد تروریسم قاهره، در روز دوشنبه 

 ؛روز ۴۵به مدت  ،بازداشت پاتریک زکی، فعال حقوق بشر مصری

ساله، در ماه فوریه سال جاری میالدی،  ۲۳اشاره به دستگیر شدن این فعال حقوق بشر  ح(

و متهم شدن او از سوی  –کند صیل میتح آنجاکه در  –به مصر از ایتالیا  ورودهنگام 

 های غیرمجاز در مصر؛زاری اعتراضدادگاه به نشر اکاذیب و دادن فراخوان برای برگ

اشاره به اظهارات نهادهای حقوق بشری مبنی بر افزایش سرکوب و فشار در مصر از  ط(

سیسی که جمهور این کشور: گفتنی است رئیس عنوانبهزمان روی کار آمدن ژنرال سیسی، 



 29                  (             17) ایاالت متحده امریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه رنامه حقوق بشرینگاهی به کا
 

 

 

 

 شدتبهبا کودتا به قدرت رسید و مخالفان و منتقدان خود را میالدی  ۲۰۱۳در سال 

 ؛۳۲کندسرکوب می

 

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۱۶انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز یکشنبه  -3

 ، مبنی بر:تظاهرات در پاریس علیه قانون جامع امنیتیخصوص به خشونت کشیده شدن 

 ۱۵خشونت و ناآرامی کشیده شدن تظاهرات هزاران تن در پاریس، در روز شنبه  به الف(

پس از پیوستن شماری از معترضان با جلیقه و نقاب سیاه ، علیه قانون جامع امنیتی، آذرماه

به تظاهرات، به آتش کشیده شدن  – موسوم هستند« کنندگانتخریب»که در فرانسه به  -

 ها؛ها و مغازههای تعداد زیادی از بانکهچندین خودرو و خرد شدن شیش

دادند شعار می کهدرحالی –اشاره به اقدام شماری از معترضان در جریان این ناآرامی  ب(

با  زا به سمت مأموران پلیسهای آتشبه پرتاب بمب - «همه از پلیس متنفر هستند»

جمعیت معترض با شلیک و در مقابل اقدام پلیس به متفرق کردن ها سنگربندی در خیابان

 آور؛گاز اشک

، مبنی ترییتواشاره به اظهارات ژرالد دارمنن، وزیر کشور، در حساب کاربری خود در  ج(

 نفر در تظاهرات آن روز، تا زمان انتشار این توئیت: گفتنی است که  ۴۲بر بازداشت شدن 

رکنندگان را تن و کل تظاه ۵۰۰پلیس تعداد تظاهرکنندگان خشن در پاریس را نزدیک 

 ؛هزار تن اعالم کرده است ۵حدود 

اشاره به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از وزیر کشور، در ساعات بعدی، مبنی بر  د(

نفر در جریان تظاهرات روز شنبه و همچنین  ۹۵مورد بازجویی قرار گرفتن در مجموع 

 نیروی پلیس؛ ۶۷مجروح شدن 

شهر فرانسه، جهت  ۱۰۰ها برای تجمع در حدود اشاره به انتشار پیشاپیش فراخوان ه(

هزار تن در سراسر فرانسه،  ۳۰برپایی تظاهرات در روز شنبه و مشارکت جستن بیش از 

                                                           
 گزارش شبکه خبری دویچه وله. قابل بازیابی در لینک:۳۲ 

 https://b2n.ir/575401 
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های دولتی، در شهرهای رن، نانت، لیل و اورلئان، در این تظاهرات، به گزارش مقام ازجمله

 در آن؛ جلیقه زردهاهمچنین مشارکت اعضاء جنبش موسوم به 

های در پی تصویب یک قانون امنیتی جدید در پذیرفتن این اعتراض صورتبهاشاره  و(

آن به منجر شدن این قانون به تحدید  توجهقابلمجلس این کشور و اعتقاد منتقدان 

 ؛33ایجاد اخالل در کار خبرنگاران ویژهبههای شهروندان، آزادی

                                                           
 های پیشین: سوابق در گزارش۳۳ 

الیحه جنجالی ن ، در خصوص رأی آورد۱۳۹۹آذر ماه  ۴شنبه ، در روز سهشبکه خبری یورونیوزانتشار گزارش از سوی *

 ، مبنی بر:در مجلس فرانسه ،و منع پخش تصویر پلیس« امنیت جامع»

 ۳۸۸موافق  )رأی( با اکثریت قاطع ماه آذر ۴نوامبر ) ۲۴روز سه شنبه در « امنیت جامع»الیحه جنجالی موسوم به تصویب  الف(

، «جمهوری به پیش»نمایندگان عضو که برخی از : این در حالی است در مجلس ملی فرانسه( رأی مخالف ۱۰۴نماینده در برابر 

 ؛دهندبه این الیحه رأی منفی می که پیش از این گفته بودند ،رو حاکمحزب میانه

توان پلیس شهری، افزایش  رتقاءا»اشاره به اظهارات ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه در این باره، مبنی بر برشمردن  ب(

 ، به عنوان سه بخش مهم از این قانون پیشنهادی؛«منوعیت فروش مواد منفجرهم و حمایت از نیروهای انتظامی

د این قانون فابر پایه یکی از م: تصاویر مأموران پلیسکردن  یهمرساناشاره به اختصاص یافتن مهمترین بخش این قانون به  ج(

گیرد، جرم انگاشته شده و عامل این اقدام  انجام هاآنبه قصد آسیب رساندن به  ، چنانچهپلیس انویر مأموراجنجالی، پخش تص

 ؛شودهزار یورو محکوم می ۴۵زندان و جریمه نقدی تا تحمل تا یک سال حبس در به 

های زیاد در قبال این قانون در فرانسه، مبنی بر تحدید آزادی شهروندان و به ویژه ایجاد اشاره به برانگیخته شدن انتقاد د(

نگاران فرانسه در روزهای اخیر اعتراضاتی را علیه فعاالن حقوق شهروندی و روزنامهتنی است که اخالل در کار خبرنگاران: گف

 ؛اندشهر دیگر برپا کرده ۲۰این قانون در پاریس و بیش از 

لیس مأموران پو تبرئه  نگاران برای تهیه گزارش در مورد رویدادهای عمومیآزادی روزنامهاشاره به اقدام این الیحه به نقض  ه(

 ؛در صورت اِعمال خشونت به ویژه هنگام بازداشت متهمان ،از پاسخگویی و قبول مسئولیت رفتار خشن خود

، مبنی بر در مجلس ملی« امنیت جماع»پیش از تصویب این قانون وزیر فرانسه، اشاره به اظهارات ژان کاستکس، نخست و(

انتشار تصاویر دی بیان، بلکه محافظت از نیروهای پلیس در برابر عدم قصد دولت برای هدف قرار دادن آزادی مطبوعات یا آزا

 به مأموران قانون است؛آسیب زدن  شانهدفو مطالبی که 

تا معلوم شود که آیا با مفاد اشاره به قصد دولت به ارائه متن قانون پیشنهادی خود به شورای قانون اساسی، پس از تصویب  ز(

بر اساس قوانین فرانسه، احزاب مخالف در خیر: ن و آزادی گردش اطالعات مطابقت دارد یا قانون اساسی در زمینه آزادی بیا

 د؛صورتی که قانونی را مغایر قانون اساسی ببینند، حق دارند از شورای قانون اساسی نظرخواهی کنن

در واکنش به تصویب الیحه جدید امنیتی در فرانسه هشدار داده  سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپااین در حالی است که  ح(

با اطمینان خاطر انجام  آزادانه و کنونیبه ویژه در مواقع بحرانی ، نگاران فرانسوی باید بتوانند وظایف خود رااست که روزنامه

مطابقت الیحه امنیتی جدید فرانسه با قوانین اتحادیه اروپا که سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین گفته است  .دهند

 ؛بررسی خواهد شد

پیشنهادی حزب حاکم فرانسه اعتراض کرده است. در بیانیه عفو بین قانوننیز به  المللسازمان عفو بینکه گفتنی است  ط(

بلکه تنها اعتماد بخش  ،اعمال محدودیت در پخش تصاویر ماموران، خشونت پلیس را از بین نخواهد برد»الملل آمده است: 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین از پیامدهای تصویب طرح .« ی از شهروندان به پلیس را خدشه دار خواهد کردمهم

https://per.euronews.com/2020/11/24/france-controversial-bill-curbing-broadcast-of-police-images-passes-in-parliament
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF/a-55704064
https://per.euronews.com/2020/11/13/human-rights-defenders-protest-proposed-law-prohibiting-pictures-of-french-police-forces
https://per.euronews.com/2020/11/13/human-rights-defenders-protest-proposed-law-prohibiting-pictures-of-french-police-forces
https://per.euronews.com/2020/11/13/human-rights-defenders-protest-proposed-law-prohibiting-pictures-of-french-police-forces
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ر مجرمانه به شمار آمدن انتشار تصویر اشاره به یکی از مفاد این الیحه جنجالی، مبنی ب ز(

ها و محکوم شدن عامل این اقدام تالش برای آسیب رساندن به آن باهدفمأموران پلیس 

 هزار یورو؛ ۴۵به تحمل حبس تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی تا 

جمهور، پس از روزها نمایندگان اکثریت مجلس، وابسته به حزب رئیساشاره به اقدام  ح(

 این قانون، ۲۴ماده « بازنویسی»اعالم سرانجام به  ،ات و اعتراض گسترده شهروندانتظاهر

کننده موسیقی در دفتر کارش از سوی پلیس پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم یک تهیه

نشینی منتقدان را راضی نکرد و معترضان این عقب حالبااین: های سراسری به آنو واکنش

 ؛ها آمدندابانروز شنبه بار دیگر به خی

، مبنی بر اذعان به اعمال آذرماه ۱۵اشاره به اظهارات امانوئل مکرون، در روز جمعه  ط(

ها و خشونت از سوی شماری از مأموران پلیس و ضرورت مورد مجازات قرار گرفتن آن

 ؛۳۴گیری کل این قانونامتناع وی از بازپس حالدرعین

در ، آذرماه ۱۳روز پنجشنبه  ، درکارشناسان سازمان ملل متحداست که گفتنی  ی(

مغایر با قوانین بین ،گزارشی، اعالم کردند الیحه قانون امنیتی فرانسه در صورت تصویب

این کارشناسان با مثبت . جامع در آن تجدید نظر شود رطوبهالمللی حقوق بشر بوده و باید 

که انتشار تصاویر  ۲۴ارزیابی کردن تالش نمایندگان پارلمان فرانسه برای بازنویسی ماده 

تر کند، اعالم کردند که این الیحه باید نگاهی کالنموران پلیس را نهی و محدود میأم

 ؛داشته باشد

 

                                                                                                                                                        
ه ها ابراز نگرانی کردآن« پیگیری اقدامات غیرقانونی»موران و جلوگیری از أبرای م« ایجاد حاشیه امن»به ویژه « امنیت سراسری»

 است و

های حامی دولت فرانسه در مجلس ملی فراکسیونآذر ماه،  ۱۰، در روز دوشنبه شبکه خبری یورونیوزهمچنین، به گزارش  ی(

درباره ممنوعیت پخش تصاویر نیروهای پلیس را به طور « امنیت جامع»برانگیز طرح این کشور اعالم کردند که ماده جنجال 

 .خواهند کرد« بازنویسی»کامل 

 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک:۳۴ 

 https://per.euronews.com/2020/12/05/violence-erupts-in-paris-protest-against-security-
law-dec-2020 

https://per.euronews.com/2020/12/03/france-must-revise-bill-on-global-security-un-experts
https://per.euronews.com/2020/11/30/french-government-retreat-over-security-legistlation-controversial-article-to-be-rewritten
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، ۱۳۹۹ آذرماه ۱۴بان حقوق بشر، در روز جمعه یدهانتشار گزارش از سوی سازمان د -4

در خصوص مورد تهدید قرار گرفتن حقوق بشر در صورت انحالل یک گروه ضدتبعیض 

  نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. در فرانسه

آزادی بیان،  ازجملههای اساسی بشر، مورد تهدید قرار گرفتن حقوق و آزادی الف(

ارزه با تبعیض، با توجه به تصمیم دولت فرانسه به تعطیل اجتماعات و دین و اصل مب

 کردن یک گروه پیشرو در زمینه مبارزه با تبعیض؛

، مبنی آذرماه ۱۲اشاره به توئیت ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، در روز چهارشنبه  ب(

 ۳۵هراسی در فرانسهبر اقدام شورای وزیران به صدور اطالعیه خطاب به جمیعت ضداسالم

 در مورد انحالل این نهاد بر اساس دستور صادر شده در این زمینه؛

بان حقوق ، پژوهشگر بخش اروپای غربی در دیده۳۶اشاره به اظهارات کارتیک راج ج(

به مخاطراتی،  –با هر هدفی که صورت گرفته باشد  –بشر، مبنی بر منجر شدن این اقدام 

های حقوقی در زمینه مطرح شدن دغدغهچون برچسب زدن به مسلمانان در فرانسه، ضمن 

 های جاری؛ها و مقصر جلوه دادن این نهاد به جای پرداختن به تبعیضتعصب علیه آن

های اجتماعی به برخی اشاره به اقدام این سازمان به پاسخگویی کتبی و از طریق شبکه د(

که این نهاد در های مطرح شده در نامه وزیر کشور و سرانجام اعالم این مطلب از اتهام

اقدامی خودخواسته و پیشگیرانه اقدام به انحالل خود در پایان ماه اکتبر نموده است: این 

 در حالی است دولت در اطالعیه خود اعالم نموده که این ادعا را قبول ندارد؛

اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان این سازمان مبنی بر تصمیم آن برای به چالش  ه(

های این نهاد و های فرانسه، ضمن تأیید توقف یافتن فعالیتدستور در دادگاه کشیدن این

 کرده است؛ها کار میای که بر روی آنپرونده ۵۰۰عدم توانایی آن برای پیش بردن بیش از 

قانون امنیت داخلی  ۱ – ۲۱۲اشاره به استفاده دولت از اختیارات خود طبق بند ال و(

های این سازمان به تحریک یا ترویج جر شدن فعالیتفرانسه جهت طرح ادعای من

هایی در راستای ترغیب یا موجه جلوه دادن تبعیض، تنفر یا خشونت در قبال نظریه

                                                           
35 Collective Against Islamophobia in France (CCIF) 
36 Kartik Raj 
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خاستگاه، قومیت، نژاد، ملیت و یا دین یک فرد یا گروه و همچنین برانگیختن اقدامات 

 تروریستی در فرانسه یا کشورهای دیگر؛

یکسان پنداشتن توصیف یک سازمان از برخی تدابیر  تأکید بر ضرورت عدم ز(

هراسانه، با نشر و حمایت آن نهاد از عقایدی که اقدامات اسالم عنوانبهضدتروریستی 

بار منجر شوند: به نظر آمیز و یا خشونتپراکنانه، تبعیضتوانند به اقدامات نفرتمی

کننده و ن برداشت گمراهرسد که دستور دولت فرانسه در این زمینه بر اساس ایمی

 آمیز بنا نهاده شده است؛مخاطره

 عنوانبههراسی، های اخیر به برشمردن جمعیت ضداسالماشاره به اقدام دارمنن در ماه ح(

گرایانه و و اشاره به تالش متداوم آن در زمینه ترویج تبلیغات اسالم« دشمن جمهوری»

ورت هدف قرار دادن نهادهای ی دولت در مورد ضرراهمچنین اظهارات سایر وز

افکنانه و گرایی افراطی که البته تعبیری تفرقهکننده به لحاظ فکری، در رواج اسالممشارکت

 جویانه از رویکرد فرانسه در قبال الئیسیته یا سکوالریسم است؛ ستیزه

های حقوق بشری بان حقوق بشر و دیگر سازمانهای سازمان دیدهاشاره به یافته ط(

 هراسیهای جمعیت ضداسالمالمللی و فرانسوی، مبنی بر اهمیت اقدامات و فعالیتبین

 آمیز تدابیر ضدتروریستی؛تبعیض تأثیرفرانسه در مستندسازی 

ها تر آزادیبخشی از سرکوب گسترده عنوانبهشمار آمدن این اقدام دولت، اشاره به به ی(

گرایان افراطی و تأیید از سوی اسالمدر کشور، در واکنش به حمالت اخیر صورت گرفته 

های جمهوری قانون ارزش نویسپیشاقدام دولت به گسترش اختیارات امنیتی خود با تهیه 

 ؛۳۷که مورد حمایت شورای وزیران نیز قرار گرفته است

 

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک: گزارش سازمان دیده۳۷ 

https://www.hrw.org/news/2020/12/04/france-dissolving-anti-discrimination-group-
threatens-rights 



 34                                                                                                                          126گزارش راهبردی 

 

، در ۱۳۹۹ آذرماه ۱۴انتشار گزارش از سوی شبکه خبری بی.بی.سی، در روز جمعه  -5

نکات مهم . های فرانسهمسلمانان برای امضاء منشور ارزش خصوص افزایش فشار بر

              گزارش به شرح زیر است:  

شورای مسلمانان فرانسه در هفته جاری با امانوئل مکرون،  یدیدار اعضا الف(

که باید « خواهانههای جمهوریمنشور ارزش»جمهور فرانسه، جهت تأیید نهایی متن رئیس

 اسر کشور برسد؛به امضا امامان سر

  - انجمن مختلف مسلمانان است ۹که نماینده  -اشاره به درخواست از این شورا  ب(

خواهانه فرانسه، رد اسالم سیاسی و های جمهوریبه رسمیت شناختن ارزشبرای 

 در متن این منشور؛ممنوعیت نفوذ خارجی 

دیر مسجد اعظم الدین حافظ، معاون رئیس این شورا و مشمس اشاره به اظهارات ج(

، مبنی بر عدم برخورداری اعضاء شورا از نظر مشترک درباره چیستی این منشور، پاریس

تأکید بر رسیدن به نقطه عطف تاریخی در مورد  حالدرعینها و محتوای آن و ارزش

 مسلمان؛  عنوانبهجایگاه اسالم در فرانسه و تالش برای عمل به مسئولیت خود 

ه ثبت رسیدن نام تمامی امامان در فهرست این شورا و دریافت تأکید بر ضرورت ب د(

 استوارنامه در قبال امضاء این منشور؛

اشاره به اظهارات مکرون، در ماه اکتبر سال جاری، مبنی بر تالش برای اعمال فشار  ه(

توجه بر نهادهای مسلمان و ممانعت از شیوع اسالم سیاسی از یک سو و از سوی دیگر قابل

جمهور یک کشور سکوالر که رئیس عنوانبهی برای عدم نشان دادن تصویری از خود، قصد و

 دهد؛کند و یا یک گروه مذهبی خاص را هدف قرار میدر امور مذهبی دخالت می

اشاره به اظهارات الیور روی، کارشناس اسالم در فرانسه، مبنی بر برخورداری این  و(

های توجه به مخاطب قرار دادن تنها واعظمنشور از دو مشکل، نخست، تبعیض، با 

 مسلمان و دوم، سلب حق آزادی ادیان؛

اشاره به تالش این منشور برای قرار دادن مسلمانان در موقعیتی جهت نشان دادن  ز(

خواهانه و برخورداری از حس فرانسوی بودن: این در حالی های جمهوریپذیرش ارزش
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های دیگری چون، ها و اقدامتمامی این اقداماست که مسلمانان حتی در صورت انجام 

 شوند؛پرداخت مالیات و خدمت در ارتش، چندان فرانسوی محسوب نمی

گریان و تهدید طلب از سوی افراطاشاره به تحت فشار قرار گرفتن مسلمانان اصالح ح(

میزان نفوذ امامان میان جوانان شدن برخی امامان به مرگ: همچنین گفتنی است که 

 ؛ها، محل منازعه استخشونت افراطی زمینه در ویژهبهلمان، مس

تر جهت تحدید بخشی از راهبردی گسترده عنوانبهشمار آمدن این منشور اشاره به به ط(

و جلب اعتماد های افراطی ها و تهدیدنفوذ خارجی، ممانعت به عمل آوردن از خشونت

 ؛تکنند دولت فراموششان کرده اسجوانانی که حس می

اشاره به تالش آقای مکرون برای افزایش میزان آموزش زبان عربی در مدارس دولتی  ی(

 تأکید بر مورد هدف قرار دادن  حالدرعینو اختصاص بودجه بیشتر به مناطق محروم و 

 ؛کنند، و نه کلیه مسلمانانها و قوانین فرانسه را رد میکه ارزش گرایانیاسالم

 .۳۸های مسلماناین منشور بدون حمایت تمامی گروه یاجرااشاره به دشواری  ک(

 

                                                           
 ر لینک:گزارش شبکه خبری بی.بی.سی. قابل بازیابی د۳۸ 

 https://www.bbc.com/persian/world-features-55170399 


