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   درآمد:
بشر در کشورهاي ایاالت متحده  در این گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

ها ها، بیانیه، بر اساس مقاالت، گزارش1399آمریکا، بریتانیا و فرانسه در آذر ماه و دي ماه 
المللی و نهاد و بینهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانو اخبار آشکار به دست

، مورد بررسی قرار گرفته است. محورهاي مهم این بررسی به صورت 1هاي گروهیرسانه
 خالصه به شرح زیر است:

  

  *ایاالت متحده آمریکا
دي ماه  24نبه بان حقوق بشر، در روز چهارشانتشار گزارش از سوي سازمان دیده - 1

موارد . هاي سیستمیک ایاالت متحده در زمینه حقوق بشر، در خصوص ناکارآمدي1399
         اند از:مهم این گزارش عبارت

بان حقوق بشر در زمینه وضعیت حقوق بشر انتشار گزارش ساالنه از سوي سازمان دیده الف)

هاي عمده این ، مبنی بر ناکارآمديکشور جهان، از جمله ایاالت متحده آمریکا 100در بیش از 
)، شامل مدیریت شیوع بیماري 2020کشور در عرصه حقوق بشر در سال گذشته میالدي (

...، عالوه بر حمله پوستان از سوي نیروهاي پلیس وینپوستان و رنگ، کشتار سیاه19 –کووید 
دي ماه، به ساختمان  17ارازل و اوباش وابسته به برترپنداران سفیدپوست، در روز چهارشنبه 

  کنگره در سال جاري؛

جمهور منتخب ایاالت متحده، به نه تنها، تأکید بر ضرورت اقدام جو بایدن، رئیس ب)

هاي حقوق بشري در این کشور، بلکه ِاعمال هاي وارد آمده به حمایتترمیم آسیب
ادي، حمایت تغییرات گسترده و سیستمیک، جهت مورد توجه قرار دادن تداوم نابرابري نژ

                                                        
ations High Commissioner for Office of the United Nدفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل (1 

Human Rights (OHCHR)( خبرگزاري آناتولی )؛Anadolu Agency(؛ پایگاه خبري سازمان ملل )UN News ؛(
شبکه  )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان دیده )؛Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بین

 ) وDeutsche Welleشبکه خبري دویچه وله ()؛ Independentدیپندنت (روزنامه این )؛Euronewsخبري یورونیوز (
  ).BBC.Comشبکه خبري بی.بی.سی (
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گرایی سفیدپوستان، رعایت حقوق مهاجران و هاي ناشی از افراطاز مردم در برابر خشونت
  هاي اقتصادي، از جمله آثار تغییرات آب و هوایی؛پناهجویان و پرداختن به نابرابري

بان ، مدیر اجرایی برنامه آمریکا در دیده2هیلري –اشاره به اظهارات نیکول آستین  ج)

دي ماه به ساختمان کنگره، به مهمترین  17ر، مبنی بر تبدیل شدن حمله روز حقوق بش
مورد نقض حقوق بشر در سال جاري در قیاس با موارد نقض حقوق بشر که در سال 

  ها در جوامع ایاالت متحده انعکاس پیدا نمود؛ترین شیوهمیالدي، به مخرب 2020

ت بخشیدن به موارد نقض حقوق بشر و تأکید بر ضرورت اقدام دولت بایدن به اولوی د)

هاي بنیادین آن در ایاالت متحده، جهت مسئول به نژادپرستی سیستمیک و دیگر مؤلفه
دي ماه و دیگر اقدامات مجرمانه به وقوع  17شمار آوردن عامالن حمله روز چهارشنبه 

  پیوسته از سوي دانلد ترامپ و دولت وي؛

بان حقوق بشر، در بخش ر اجرایی سازمان دیده، مدی3اشاره به اظهارات کنث راث ه)

مقدمه این گزارش، مبنی بر ضرورت اقدام دولت آتی ایاالت متحده به نهادینه کردن احترام 
هاي آتی اي که در دولتبه حقوق بشر در سیاست داخلی و خارجی این کشور، به گونه

  ند، تداوم یابد؛آمریکا نیز که ممکن است چندان متعهد به رعایت حقوق بشر نباش

اشاره به برخورداري ایاالت متحده از مقام نخست در موارد ابتالء به ویروس کرونا و  و)

هاي این تلفات ناشی از آن در جهان: این در حالی است که دانلد ترامپ و دیگر مقام
  دولت اقدام به ارائه اطالعات نادرست در زمینه این ویروس نمودند؛

پوست و پوست، رنگینر به شدت نامتناسب قرار گرفتن جوامع سیاهاشاره به تحت تأثی ز)

گیري در آمریکا، شامل مواجهه با مواردي چون، پیامدهاي بومی بر اثر شیوع این همه
دار در زمینه سالمت، تحصیل و وضعیت هاي ریشهشدید اقتصادي به دلیل وجود نابرابري

  اقتصادي در این کشور؛

مدت کنترل شیوع ویروس در مراکز درمانی، به معضالت طوالنیاشاره به منجر شدن  ح)

مخاطره گیري، به بههاي عمومی در دوران شیوع همهها و غفلتتوجهیهمراه افزایش بی

                                                        
2 Nicole Austin-Hillery 
3 Kenneth Roth 
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پذیر: این در حالی است که بسیاري از کارگران افتادن جان سالمندانِ پیشاپیش آسیب
واد غذایی با شرایط ناایمن شغلی هاي کشاورزي و تهیه مدرآمد، به ویژه در بخشکم

  ها شده است؛مواجه بوده که منجر به شیوع بیشتر بیماري در این بخش

ها در زندان 19 –اشاره به وجود تعداد نامتناسب بیشتر موارد ابتالء به بیماري کووید  ط)

را نیز ها که نه تنها زندانیان، بلکه کارکنان و مأموران شاغل در این اماکن و بازداشتگاه
هاي حمایتی فدرال در ابتداء تا تحت تأثیر قرار داده است: گفتنی است که اگرچه بسته

ها در تابستان سال گذار بوده، اما بسیاري از آنحدي در میزان کاهش فقر در جامعه تأثیر
  اند؛میالدي منقضی شده 2020

گیري در حالی که هاشاره به مجازي شدن نحوه آموزش و تحصیل بر اثر شیوع این هم ي)

ها به رایانه یا اینترنت پرسرعت در منزل خود آموز آمریکایی یکی از آندانش 5از هر 
هاي نژادي و اقتصادي دسترسی ندارد: از سوي دیگر تعطیلی مدارس خطر افزایش نابرابري

 توجهی بر کودکان داراي معلولیتدر عرصه تحصیل را افزایش داده و به ویژه تأثیر قابل
  گذارده است؛

و  6و شلیک به جیکوب بلیک 5و بریونا تیلر 4اشاره به منجر شدن قتل جورج فلوید ك)

پوستان، به بروز اعتراضات گسترده در سراسر کشور در دیگر حمالت پلیس به سیاه
راستاي درخواست جهت مسئول به شمار آوردن پلیس، کاهش حیطه و میزان قدرت این 

آمیز: این در حالی است که اسی در نظام حقوقی کیفري تبعیضبخش و ایجاد دگرگونی اس
مأموران اجراي قانون در سطوح محلی و فدرال غالباً با توسل به میزان افراطی از زور به 

  اعتراضات واکنش نشان دادند؛

ها به اجراء اصالحات در نظام حقوقی کیفري و در عین اشاره به اقدام برخی از ایالت ل)

ها در آمیز و دستگیريهاي پلیسی خصومتها به حفظ شیوهبخش کثیري از آنحال، اقدام 
هاي الزم در زمینه بهداشت گذاريپاسخگویی به معضالت اجتماعی، به جاي انجام سرمایه

                                                        
4 George Floyd 
5 Breonna Taylor 
6 Jacob Blake 
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هاي این معضالت به شمار هاي شغلی که از ریشهو درمان، آموزش و تحصیل و فرصت
هاي نامناسب، مشکالت ي چون، اعتیاد، مسکنتوان به مواردآیند، که از جمله میمی

پوست، رنگین پوست و بومی آمد سیاهدرروانی و فقر، به ویژه در میان جوامع کم –روحی 
  اشاره کرد؛

اشاره به تداوم اقدام دولت ترامپ به تضعیف حقوق مهاجران و پناهجویان، همچنین  م)

اي براي مسدود کردن مرزهاي بهانهبه عنوان  19 –برداري از شیوع بیماري کووید بهره
هاي ها و زندانزمینی از جمله به روي پناهجویان: این در حالی است که در بازداشتگاه

  مهاجرتی موارد گسترده شیوع این بیماري مشاهده شده است؛ 

اشاره به منجر شدن اقدام دولت ترامپ به خروج از توافقنامه آب و هوایی پاریس در  ن)

هاي اقلیمی به فجایع آب و یالدي و تضعیف مقررات در زمینه کاهش آلودگیم 2017سال 
  درآمد در این کشور؛هوایی، فقدان دسترسی به آب تمیز و آسیب دیدن عمدتًا جوامع کم

ها از هاي خود در زمینه حذف حمایتاشاره به تداوم اقدام دولت ترامپ به تالش س)

درمان و مسکن، به رغم حکم دیوان عالی هاي بهداشت و دگرباشان جنسی در حوزه
هاي جنسی و کشور در راستاي اجراء قانونی فدرال در زمینه ممنوعیت اِعمال تبعیض

  جنسیتی در عرصه اشتغال؛

اشاره به اقدامات دولت ترامپ در عرصه سیاست خارجی، از جمله تضعیف نهادهاي  ع)

المللی کیفري و اقدام یف دیوان بینها در راستاي تضعچندجانبه، شامل استفاده از تحریم
مراتبی در قبال وزارت خارجه به انتشار گزارشی در زمینه حمایت از رویکردهاي سلسله

برانگیز اجتماعی و سیاسی در زمینه سقط جنین و هاي اختالفحقوق بشر و ایجاد تناقض
 برابري در ازدواج؛

المللی و حقوق ه حقوق بشر بینحرمتی کردن باشاره به اقدام دولت ترامپ به بی ف)

هاي ناقض حقوق بشر، از جمله فروش سالح به بشردوستانه، در مشارکت با دولت
عربستان سعودي و امارات متحده عربی، به رغم موارد متعدد نقض قوانین جنگی به وقوع 

  پیوسته در یمن؛
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اي ارشد کشورهاي هاشاره به اقدام مثبت دولت ترامپ در زمینه اعمال تحریم بر مقام ض)

  ؛7چین، سوریه و اوگاندا به دلیل موارد جدي نقض حقوق بشر در این کشورها
  

، 1399دي ماه  24انتشار گزارش از سوي شبکه خبري دویچه وله، در روز چهارشنبه  - 2

. با حکم دادگاه فدرال ،در آمریکاسال  70پس از نزدیک به اعدام زن زندانی در خصوص 
   رش عبارت است از:نکات مهم این گزا

و سال  68براي نخستین بار ظرف  ،عالی آمریکاید دیوانأیتاعدام لیزا مونتگومري، با  الف)

در مري ولیزا مونتگ ، با روش تزریق: الزم به یادآوري است کهحقوقیدعواي ها پس از ماه
ا خود و بنوزاد را از شکم مقتول بیرون کشیده  ،زنی باردار را خفه کردهسالگی  35سن 
  ؛بودبرده 

 وي؛ براي عفو این محکوم به اعدامبا تقاضاي وکالي مدافع اشاره به مخالفت دانلد ترامپ  ب)

پریشی اشاره به اقدام وکالي مونتگومري به ارائه درخواست فرجام با تأکید بر روان ج)

 مجرم و در عین حال تأیید حکم اعدام وي از سوي دیوان عالی کشور؛

میالدي، به اعدام و در عین حال اقدام  2007کومیت این مجرم، در سال اشاره به مح د)

  سال و بالتکلیفی این پرونده تا کنون؛ 17هاي فدرال به تعلیق حکم وي براي مدت دادگاه

نفر دیگر در  12اشاره به اقدام وزارت دادگستري آمریکا به قرار دادن حکم اعدام او و  ه)

  ؛ا زن در این فهرست بودمري تنهومونتگفهرست اجراء که 

مري بارها گفته بودند که او ومدافعان حقوق بشر و وکالي لیزا مونتگگفتنی است که  و)

بیماري حاد روانی داشته و در کودکی نیز مورد آزار و تجاوز قرار گرفته بوده است. اما 
پریشی را رد نروا دلیلخانواده مقتول با اتکاء به فجیع بودن قتل، هرگونه ارفاق به قاتل به 

  ؛8شدند او  کرده و خواهان مجازات

                                                        
  بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده7 

 https://www.hrw.org/news/2021/01/13/us-systemic-rights-failings 
  گزارش شبکه خبري دویچه وله. قابل بازیابی در لینک:8 

 h ps://b2n.ir/755401 
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انتشار گزارش از سوي دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه  - 3

، در خصوص تأکید کارشناسان سازمان ملل بر ضرورت تعطیل شدن 1399دي ماه  22
   نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. گوانتانامو» ننگین«بازداشتگاه 

درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت جدید ایاالت متحده، جهت  الف)

هاي درنگ بازداشتگاه گوانتانامو، با توجه به در معرض خطر مرگ قرار داشتن زندانیبستن بی
شان بر اثر سالمندي باقیمانده در این بازداشتگاه، به دلیل رو به وخامت نهادن وضعیت سالمتی

  رحمانه و غیرانسانی این زندان؛ي جسمی و روحی ناشی از شرایط بیهاو آسیب

استفاده از به شمار آمدن گونتانامو به عنوان مکان انجام اقدامات خودسرانه و سوء ب)

رفتار، تعلیق مؤثر حاکمیت قانون و انکار عدالت، زندانیان، رواج و نهادینگی شکنجه و سوء
 11مناسبت نوزدهمین سال تأسیس این زندان در از سوي کارشناسان سازمان ملل به 

 میالدي؛ 2002ژانویه سال 

هاي جمعیت مسن رو به پذیرياشاره به رو به وخامت نهادن وضعیت سالمتی و آسیب ج)

 ؛ 19 –افزایش این زندان بر اثر شیوع بیماري کووید 

ایاالت متحده و به شمار آوردن موجودیت چنین بازداشتگاهی به عنوان لکه ننگی براي  د)

 ها پیش؛المللی در کل، ضمن تأکید بر ضرورت تعطیلی آن از مدتجامعه بین

زندانی و برخورداري آن  700میالدي، از  2003اشاره به برخورداري این زندان در سال  ه)

ها متهم یا محکوم به تن از آن 9زندانی که تنها  40از  –سال بعد  19 –در حال حاضر 
 اند؛یت شدهارتکاب به جنا

هاي نظامی و اشاره به درخواست مستمر کارشناسان سازمان ملل جهت لغو کمیسیون و)

ها با تعهدات ایاالت متحده بر اساس تعطیلی زندان گوانتانامو، با توجه به عدم تطابق آن
 الملل؛حقوق بین

گرفته و یا تأکید بر لزوم به فراموشی نسپردن این زندانیان که در معرض شکنجه قرار  ز)

اند و همچنان در این زندان در وضعیت نامعلوم هایی به همان میزان بودهقربانی آسیب
  برند که خارج از حیطه قانونی نظام قضایی ایاالت متحده است؛حقوقی به سر می
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مدت و نامحدود افرادي که از سوي هیچ مقام قضایی به شمار آوردن حبس طوالنی ح)

اند، به اساس فرآیند عادالنه حقوقی مورد محکومیت واقع نشدهشایسته و مستقل و بر 
رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و عنوان اقدامی خودسرانه و مصداق شکلی از رفتارهاي بی

 حتی شکنجه؛

هاي نظامی در راستاي اشاره به تداوم یافتن فرآیندهاي پیش از محاکمه کمیسیون ط)

طول ها با توجه به بهجه و خاتمه نیافتن این محاکمهسرکوب شواهد ناشی از ِاعمال شکن
هاي متوالی که موجب حبس نامحدود متهمان در این ها براي سالانجامیدن این فرآیند

تن از این زندانیان که مشمول انتقال و یک تن که اخیرًا بر  6شود: گفتنی است که مدت می
 برند؛همچنان در حبس به سر میاساس فرآیندهاي امنیت ملی مشمول آزادي شده است، 

طرفی، استقالل و عدم تبعیض و هاي نظامی با الزامات بیتأکید بر تناقض کمیسیون ي)

اي که در این زندان مورد استفاده ها به گونهبرداري قرار نگرفتن از آنضرورت مورد بهره
  قرار گرفتند؛

منصفانه و عمومی برپا شده  تأکید بر ضرورت برخورداري این زندانیان از استماعات ك)

 اند؛طرف مدنی که بر اساس قانون تشکیل یافتههاي شایسته، مستقل و بیاز سوي دادگاه

هاي ایاالت متحده جهت مورد پیگرد قرار دادن زندانیان اشاره به درخواست از مقام ل)

ردادشان ضمن ها و یا استدرنگ آنگوانتانامو مطابق با قانون حقوق بشر، یا آزاد کردن بی
ها با خطر در کشورشان رعایت اصل عدم بازگردانی زندانیان در صورت مواجهه آن

  )؛9رفولمان(نان

المللی خود، انجام تأکید بر ضرورت اقدام ایاالت متحده به رعایت تعهدات حقوقی بین م)

ا طرفانه در زمینه موارد ادعایی نقض حقوق بشر و اعطاء غرامت یتحقیقات سریع و بی

                                                        
متقاضیان پناهندگی یا بازگشت به زندانیان و الملل است که یک کشور را از هرگونه اخراج یک اصل بنیادین حقوق بین9 

در معرض خطر در آن، » ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسینژاد، مذهب، «سرزمینی که بر اساس 
  .سازدگیرند، ممنوع میآزار و شکنجه قرار می



  10                                                                                                                                 138 گزارش راهبردي

 

مدت هاي خودسرانه طوالنیفراهم آوردن امکان بازپروري براي افرادي که متحمل حبس
 اند؛رفتار قرار گرفتهشده و یا در معرض نوعی از شکنجه و سوء

تأکید بر ضرورت سرانجام تعطیلی زندان گوانتانامو، با توجه به روي کار آمدن دولت جدید  ن)

  تمین سالگرد حمالت یازده سپتامبر در این کشور؛در ایاالت متحده و نزدیک شدن به بیس

نوزدهمین سالگرد  –نیز به همین مناسبت  المللسازمان عفو بینگفتنی است که  س)

اقدام به انتشار گزارش جدیدي  –غییر دولت در ایاالت متحده تأسیس زندان گوانتانامو و ت
  ؛10در زمینه موارد مستمر و تاریخی نقض حقوق بشر در این زندان کرده است

  

، 1399دي ماه  22انتشار گزارش از سوي پایگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  - 4

شمار در زمینه به در خصوص پیامدهاي جدي احتمالی ناشی از تصمیم ایاالت متحده
          نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. آوردن نیروهاي انصارا... به عنوان گروهی تروریستی

، سخنگوي سازمان ملل، مبنی بر پیامدهاي جدي 11اظهارات استفان دوجاریک الف)

ایاالت متحده در زمینه به شمار آوردن  انسانی و سیاسی احتمالی ناشی از تصمیم دولت
ماه در کنگره دي 30شنبه از طرح آن در روز سه روهاي انصارا... به عنوان تروریست، پسنی

از سوي وزیر امور خارجه این کشور، از جمله تأثیر منفی آن بر واردات مواد غذایی و 
  کنند؛دیگر کاالهاي ضروري در شرایطی که مردم یمن با گرسنگی دست و پنجه نرم می

دي ماه، مبنی بر آگاهی ایاالت متحده  21ک پامپئو، در روز یکشنبه اشاره به بیانیه مای ب)

از تأثیر این تصمیم بر وضعیت بشري در یمن و تالش آمریکا براي اتخاذ تدابیري در 
 راستاي کاهش این عواقب؛

اشاره به درخواست این مقام سازمان ملل از ایاالت متحده جهت حصول اطمینان از  ج)

هاي هاي الزم در راستاي تداوم بخشیدن به کمکمعافیت يصدور مجوزها و اعطا
بشردوستانه براي مردم نیازمند این کشور، همچنین فراهم آمدن امکان الزم براي بخش 

                                                        
  گزارش دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک: 10 

h ps://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26649&LangID=E 
11 Stephane Dujarric 
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نقش خود به منظور مقابله با سقوط اقتصادي کامل این کشور و  يخصوصی جهت ایفا
  بروز قحطی گسترده در آن؛

اطره افتادن فرآیند سیاسی جاري در این کشور و اشاره به همچنین، احتمال به مخ د)

  میالدي؛ 2015هاي درگیر در این منازعه از سال تر شدن بیشتر مواضع طرفدوقطبی

این در حالی است که بر اساس آمارهاي سازمان ملل در ماه دسامبر سال گذشته  ه)

دلیل فقدان مواد هزار تن از مردم یمن بر اثر این جنگ و بیشتر به  230میالدي، بیش از 
  ؛12اندها جان خود را از دست دادهغذایی، خدمات پزشکی و زیرساخت

تصمیم  تا اندخواسته از آمریکانیز  هاي ارشد سازمان مللمقامدیگر است که گفتنی  و)

یمن را لغو کند و درباره یروهاي انصارا... ن به شمار آوردن اخیر خود درباره تروریست
  ؛اندبار این اقدام هشدار دادهفاجعه پیامدهاي

اظهار  سازمان ملل، در جلسه شوراي امنیت رسانیامدادنهاد ك، رئیس وارك لوکم ز)

به عنوان یک گروه تروریستی ممکن است یمن را  ...که شناسایی گروه انصارا داشت
  ؛سابقه بوده استکه در چهل سال اخیر بیشدیدي کند  گرفتار قحطی

که این  نیز اظهار داشتدیوید بیزلی، رئیس برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل ح) 
است و بوده با مشکالت جدي در یمن روبرو  نیزتصمیم آمریکا  ياز اجرا پیشسازمان 

  ؛بار خواهد شداز آن وضعیت فاجعه پسهشدار داد که 
عضو  15به خطاب  ،یمنامور سازمان ملل در فرستاده ، تسرتین گریفیماط) همچنین، 
هاي بر تالش ثیري هولناكأت نگران است که تصمیم آمریکاکه  اظهار داشت شوراي امنیت

خواهان لغو فوري این  و هاي مختلف در یمن داشته باشداو براي نزدیک کردن گروه
  ؛تصمیم به دالیل بشردوستانه شد

، 1399دي ماه  23شنبه سه ، در روزايبیانیهبا صدور که اتحادیه اروپا نیز و) گفتنی است 
هاي االت متحده به تروریست خواندن نیروهاي انصارا... تالشاظهار داشت که اقدام ای

                                                        
  گزارش پایگاه خبري سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک:12 

 h ps://news.un.org/en/story/2021/01/1081822 
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حلی جامع براي منازعه در این کشور را به مخاطره افکنده سازمان ملل جهت رسیدن به راه
المللی در و موجب پیچیدگی تعامل دیپلماتیک ضروري این گروه و اقدامات جامعه بین

  شود؛زمینه مسائل سیاسی، بشري و توسعه می
  

صدور بیانیه از سوي میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز  - 5

دي ماه، در ایاالت متحده  17، در خصوص وقایع روز چهارشنبه 1399دي ماه 18شنبه پنج
      اند از:نکات محوري این گزارش عبارت. آمریکا

به کنگره آمریکا  دي ماه، 17ابراز نگرانی عمیق در خصوص حمله روز چهارشنبه  الف)

که آشکارا نمایانگر تأثیر مخرب تحریف متداوم عامدانه حقایق و تحریک به خشونت و 
  نفرت از سوي رهبران سیاسی است؛

ها در زمینه تقلب انتخاباتی به تالش براي تضعیف حق زنیاشاره به منجر شدن اتهام ب)

رغم اقدامات جدي در راستاي مشارکت سیاسی و استقبال از تداوم یافتن این فرآیند، به 
  ایجاد اخالل در آن؛

جمهوري ایاالت هاي سیاسی، از جمله رئیساشاره به درخواست از رهبران تمامی طیف ج)

  هاي جعلی و خطرناك و همچنین ترغیب حامیان خود به این امر؛متحده، جهت نفی روایت

ال عمومی در برابر دیدگان هاي جدي و تخریب امواشاره به ابراز تأسف از وقوع تهدید د)

  اي در این روز؛متخصصان رسانه

هاي مختلف جهت انجام تحقیقات کامل در هاي بخشاشاره به حمایت از درخواست ه)

  ؛13دي ماه 17زمینه رویدادهاي روز چهارشنبه 
  

دي ماه  17بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان دیده - 6

جمهوري آمریکا، به حمله وص منجر شدن اقدامات دانلد ترامپ، رئیس، در خص1399
  نکات مهم این گزارش عبارت است از:. شورشیان به کنگره

                                                        
  بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک: 13 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26643&LangID=E 
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درنگ رسمیت شناختن بیضرورت اقدام دانلد ترامپ و حامیان او در کنگره به به الف)

و متوقف میالدي  2020جمهوري ماه نوامبر سال بایدن در انتخابات ریاستپیروزي جو
  ساختن حمالت خود به فرآیندهاي دموکراتیک ایاالت متحده؛

تأکید بر ضرورت اقدام دولت ترامپ به اتخاذ تمامی اقدامات مناسب در راستاي پایان  ب)

بخشیدن به مداخله قهري بیشتر در فرآیند دموکراتیک این کشور، از طریق حامیان خود که 
ها دي ماه، پس از سخنرانی ترامپ و ترغیب آن 17ها، در روز چهارشنبه صدها تن از آن

به انجام تظاهرات در نزدیکی کاخ سفید، به ساختمان کنگره ایاالت متحده یورش بردند: 
  درنگ نتیجه انتخابات را تأیید کند؛همچنین کنگره نیز باید بی

مان هیلري، مدیر اجرایی برنامه آمریکا در ساز -اشاره به اظهارات نیکول آستین  ج)

آمیز کننده کنگره به مداخله در روند صلحبان حقوق بشر، مبنی بر تالش اوباش اشغالدیده
جمهور کشور پرواي رئیسانتقال قدرت و به شمار آوردن آن به عنوان نقطه اوج کارزار بی

و حامیان او در راستاي تضعیف فرآیندهاي دموکراتیک و حاکمیت قانون از زمان شکست 
  ها از سوي دولت؛ات، ضمن تأکید بر ضرورت مسئول به شمار آوردن آنوي در انتخاب

اشاره به اقدام دانلد ترامپ به انتشار ویدئویی، دو ساعت پس از حمله اوباش به  د)

آمیز به ساختمان کنگره آمریکا، مبنی بر درخواست از حامیان خود براي بازگشت صلح
ه جاي محکوم کردن این اقدامات هاي خود: اما این در حالی بود که وي بخانه

ما شما را «ضددموکراتیک، دعاوي معجول خود در زمینه انتخابات را تکرار و افزود که 
اقداماتی که منجر به مسدود شدن دائمی  –» دوست داریم و شما بسیار خاص هستید

  هاي مجازي شد؛حساب وي در شبکه

تحده به آغاز تحقیقات سریع و تأکید بر ضرورت اقدام دادستان کل آتی ایاالت م ه)

هاي صورت گرفته براي سرنگون ساختن فرآیند دموکراتیک در طرفانه در زمینه تالشبی
دي ماه، به وزیر امور  13این کشور، مشتمل بر تماس تلفنی دانلد ترامپ، در روز شنبه 

  خارجه جورجیا جهت تغییر نتایج انتخابات در این ایالت؛
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 يهاي اجرادام کنگره به انجام تحقیق در زمینه میزان آمادگی نهادتأکید بر ضرورت اق و)

قانون براي این شورش و چگونگی پاسخگویی به آن، با توجه به استفاده این نیروها از 
جان «آمیز کنندگان در تظاهرات صلحمیزان افراطی زور در واکنش در قبال شرکت

ه، با اقدام به پراکنده نمودن جمعیت به در تابستان سال گذشت» پوستان ارزشمند استسیاه
کنندگان توسط به پرواز آوز و باتوم و ایجاد ارعاب در میان تظاهراتوسیله گاز اشک
آمیز هلیکوپترها در ارتفاع کم: این در حالی است که ارازل و اوباشی که درآوردن مخاطره

مقاومت نسبتًا کمتري از به ساختمان کنگره و نهاد قانونگذازي این کشور حمله بردند با 
  سوي مأموران قانون مواجه شدند؛

کنندگان در قانون از حق تظاهرات يخاطرنشان کردن لزوم حمایت نهادهاي اجرا ز)

نظر از ها از طریق استفاده افراطی از زور، صرفآمیز و عدم درگیري با آنتجمعات صلح
ق بشر همچنین ضرورت المللی حقوشان، بر اساس موازین بینرویکردهاي سیاسی

  اي مناسب و تالش براي کاهش استفاده از زور؛بار به شیوهپاسخگویی به اقدامات خشونت

ها حمله به که بسیاري از آن –تأکید بر ضرورت اقدام رهبران کشورهاي دیگر  ح)

به درخواست از تمامی رهبران سیاسی ایاالت  –دموکراسی در واشنگتن را محکوم کردند 
خواهان، جهت حمایت از اراده و خواست مردم که آن را در به ویژه جمهوريمتحده، 

  ؛14انتخابات معتبر اخیر ابراز نمودند
  

دي ماه  17بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان دیده - 7

. هابه کودکان و خانواده» ماندن در مکزیک«، در خصوص آسیب وارد آوردن برنامه 1399
  :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است

بان حقوق بشر، حاصل تحقیق مشترك انجام اي از سوي دیدهصفحه 103انتشار گزارش  الف)

شدن برنامه ، در خصوص منجر15شده میان این سازمان، دانشگاه استنفورد و دانشگاه ویالمت

                                                        
  بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده14 

 h ps://www.hrw.org/news/2021/01/06/us-trumps-actions-fuel-capitol-riot 
15 Willamette University 
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هاجرت در ایاالت هاي حمایت از م(بر اساس پروتکل 16»ماندن در مکزیک«تحت عنوان 
شان در دیدن جدي و متداوم کودکان و بزرگساالن، از جمله قرار گرفتنمتحده) به آسیب 

تر از سوي جو بایدن، اي که باید هر چه سریعبرنامه دو ساله –ربایی و تجاوز معرض آدم
  جمهور منتخب آمریکا، برچیده شده و پایان یابد؛ رئیس

هاي آمریکا به بسیاري از حمالت بالفاصله پس از اقدام مقاموقوع پیوستن اشاره به به ب)

فرستادن مهاجران و پناهجویان به مکزیک جهت انتظار کشیدن براي برگزاري استماعات 
هاي پناهجویی این افراد و یا به محض هاي مهاجرت در زمینه درخواستدادگاه

از جرائم توسط مأموران  شان از این جلسات: به گفته برخی از شاهدان بسیاريبازگشت
  پیوندد؛مهاجرتی یا پلیس مکزیک به وقوع می

، مشاور ارشد حقوق کودکان در سازمان 17اشاره به اظهارات مایکل گارسیا بوِچِنک ج)

بان حقوق بشر و نویسنده این گزارش، مبنی بر منجر شدن این برنامه به قرار گرفتن دیده
زرگساالن در معرض خطر جدي خشونت و دیگر بینی کودکان و بغیرضروري و قابل پیش

ها، ضمن تأکید بر ضرورت اقدام سریع دولت بایدن به صدور مجوز براي افراد آسیب
مشمول این شرایط به بازگشت به ایاالت متحده و ماندن در این کشور در زمان انتظار 

  شان؛براي به سرانجام رسیدن وضعیت پناهجویی

هزار  69ي ایاالت متحده بر اساس این برنامه، به فرستادن بیش از هااشاره به اقدام مقام د)

ترین شهرهاي مکزیک، از جمله نوزدان و کودکان، در همه پناهجو به برخی از خطرناك
  ها مبتال به معلولیت هستند؛هاي سنی که برخی از آنرده

ت متحده جهت ناپذیري کسب معیارهاي تعیین شده از سوي دولت ایاالاشاره به امکان ه)

رسد که از پذیر: به عبارت دیگر به نظر میمعافیت از این برنامه، به ویژه براي افراد آسیب
  هاي آمریکا، پناهجویان باید انتظار ربایش، تجاوز و اخاذي را داشته باشند؛نگاه مقام

                                                        
16 “Remain in Mexico” 
17 Michael Garcia Bochenek 
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زي اشاره به منجر شدن این برنامه به ناگزیر شدن پناهجویان به سکونت در شهرهاي مر و)

مکزیک، برخوردار از امکانات محدودي در زمینه مسکن، بهداشت، خدمات و حمایت، از 
جمله دسترسی ناکافی به آب آشامیدنی تمیز و بهداشت مناسب: این در حالی است که 

کند و خشونت و ها نیز در این فضاي انباشته از جمعیت به سرعت شیوع پیدا میبیماري
روانی در میان کودکان و  - هاي روحی ها و آسیباريها منجر به بروز بیمدشواري
  شود؛شان میوالدین

هاي مکرر در برگزاري استماعات پناهجویان از ماه مارس به اشاره به منجر شدن تأخیر ز)

ها به اقامت در مکزیک براي دست کم یک سال یا در بسیاري از موارد ناگزیر شدن آن
هاي مهاجرتی آمریکا: شان در دادگاههايفتن پروندهبیشتر، پیش از مورد بررسی قرار گر

هاي حقوقی نیز مواجه شده است که از این در حالی است که این برنامه با برخی از چالش
هاي المللی و وارد آوردن آسیبهاي بینتوان به نقض قانون فدرال و پیمانجمله می

  ناپذیر اشاره کرد؛توجه و جبرانقابل

پایان رساندن این برنامه به ورت اقدام سریع و کارآمد دولت بایدن به بهتأکید بر ضر ح)

هاي امنیت داخلی، دادگستري و امور خانهاي منصفانه و منظم و لزوم اقدام وزارتشیوه
دهی از وضعیت هایی براي افراد مشمول این برنامه جهت گزارشخارجه به تدوین طرح

دریافت مجوز جهت ورود مجدد به کشور تا زمان خود به دفاتر مرزي ایاالت متحده و 
  ؛18شانفصل پرونده پناهجوییوحل

  

صدور بیانیه از سوي دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز  - 8

حرمتی ایاالت متحده به عدالت با اقدام به ، در خصوص بی1399دي ماه  10چهارشنبه 
   :گزارش مذکور به شرح زیر است موارد مهم. واترعفو مأموران شرکت بلَک

اظهارات گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، مبنی بر متناقض بودن  الف)

کار امنیتی خصوصی، محکوم به ارتکاب به جنایات جنگی مقاطعه 4هاي اعطا شده به عفو

                                                        
  ل بازیابی در لینک:بان حقوق بشر. قابگزارش سازمان دیده18 

 h ps://www.hrw.org/news/2021/01/06/us-remain-mexico-harms-children-families 
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الملل و درخواست از تمامی در عراق، با تعهدات ایاالت متحده بر اساس حقوق بین
  ها؛هاي ژنو به محکوم کردن این معافیتشورهاي عضو کنوانسیونک

واتر، کاران شرکت جهانی بلکاشاره به مورد پیگرد و محکومیت قرار گرفتن مقاطعه ب)

 19به دلیل ارتکاب به چندین اقدام جنایی در خالل قتل عام به وقوع پیوسته در میدان نسور
غیرنظامی غیرمسلح و مجروح شدن  14شدن میالدي، که به کشته  2007بغداد، در سال 

  تن دیگر انجامید؛  17کم  دست

هاي ایاالت میالدي، از سوي دادگاه 2015، در سال 20اشاره به محکومیت نیکالس اسالتن ج)

به قتل غیرعمد که هر  23و داستین ِهرد 22، ایوان لیبرتی21متحده به قتل درجه اول و پل اسلو
  دي ماه، از سوي دانلد ترامپ مورد عفو قرار گرفتند؛شنبه دوم چهار تن در روز سه

، رئیس کارگروه استفاده از مزدوران، مبنی بر به شمار 24اشاره به اظهارات جلینا آپاراك د)

حرمتی به عدالت و قربانیان قتل عام میدان نسور و آوردن عفو این مزدوران به عنوان بی
  شان؛هايخانواده

هاي ژنو به مسئول به شمار آوردن رها بر اساس کنوانسیوناشاره به متعهد شدن کشو ه)

کاران امنیتی خصوصی شان، حتی در شرایطی که به عنوان مقاطعهمجرمان در قبال جرائم
  کنند؛ایفاء نقش می

الملل و ه در قبال حقوق بیناشاره به مغایرت این موارد عفو با تعهدات ایاالت متحد و)

 بشردوستانه و حقوق بشر در سطح جهانی؛ شدن آن به تضعیف قانونمنجر

پذیري در قبال این جرائم، در حفظ اشاره به نقش بنیادین حصول اطمینان از مسئولیت ز)

گونه برائت جستن از ها و یا هره ملل و منجرشدن عفوها و بخششانسانیت و جامع

                                                        
19 Nisour 
20 Nicholas Slatten 
21 Paul Slough 
22 Evan Liberty 
23 Dustin Heard 
24 Jelena Aparac 
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ها به استخدام هاي بیشتر در آینده به هنگام اقدام حکومتاستفادهجنایات جنگی، به سوء
  هاي خصوصی نظامی و امنیتی براي عملیات درون کشوري؛شرکت

کاران شدن معافیت مقاطعهشدید این کارگروه در زمینه منجر اشاره به ابراز نگرانی ح)

ها به سرپیچی از امنیتی خصوصی از مجازات در منازعات مسلحانه، به ترغیب حکومت
سپاري عملیات نظامی ه، از طریق افزایش برونتعهدات خود بر اساس قانون بشردوستان

  هاي خصوصی؛مهم به بخش

گفتنی است که پیش از این، سخنگوي دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر نیز، در روز  ط)

ن اقدام دولت ایاالت متحده عمیقاً ابراز نگرانی از ای ايبیانیهدي ماه، با صدور  3چهارشنبه 
کرده و از این کشور درخواست نمود تا تعهد خود در راستاي مقابله با معافیت از مجازات 

الملل بشردوستانه را در قبال موارد شدید نقض حقوق بشر و نقض جدي حقوق بین
پذیري در قبال این ه حصول اطمینان از مسئولیتتجدید کرده و به تعهدات خود در زمین

  .25جرائم پایبند بماند
  

  *بریتانیا
ماه دي 24بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان دیده - 1

، در خصوص اقدام دولت بریتانیا به نادیده گرفتن حقوق بشر در مواجهه با 1399
         اند از:رتموارد مهم این گزارش عبا. هاچالش

بان حقوق بشر، در زمینه وضعیت حقوق بشر انتشار گزارش ساالنه از سوي سازمان دیده الف)

کشور جهان، از جمله بریتانیا، مبنی بر اقدام دولت این کشور به نادیده گرفتن  100در بیش از 
  میالدي؛ 2020هاي عمده در سال هاي حامی آن در مواجهه با چالشحقوق بشر و سازمان

اشاره به تضعیف تدابیر مثبت سیاست خارجی این کشور با توجه به رویکرد متناقض  ب)

  حقوق بشر در این زمینه؛ يآن با ارتقا

                                                        
   بیانیه دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک:25 

h ps://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26633&LangID= 
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اشاره به اظهارات بنجامین وارد، معاونت بخش اروپا و آسیاي مرکزي در سازمان  ج)

هه با حقوق بشر و بان حقوق بشر، مبنی بر ضرورت امتناع دولت بریتانیا از مواجدیده
هاي خود: چراکه نهادهاي دموکراتیک، به عنوان مانعی بر سر راه وظایف و مسئولیت

ها جهت انجام احترام به حقوق مردم و فراهم آوردن امکان الزم براي پارلمان و دادگاه
هاي هاي مؤثرتري در قبال چالششود تا دولت این کشور واکنشوظایف خود، موجب می

  ان دهد؛پیش رو نش

میالدي، همراه با  2020اشاره به اقدام بریتانیا به ترك اتحادیه اروپا در ژانویه سال  د)

ماه مهلت براي دوران گذار جهت دستیابی به توافقی در زمینه روابط آتی  11درنظر گرفتن 
  طرفین با یکدیگر؛

نیا و اتحادیه اروپا اشاره به تأثیر کوتاه مدت توافق لحظه آخري به دست آمده میان بریتا ه)

در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میالدي، بر واردات مواد غذایی و دارویی و در عین حال 
هاي احتمالی دولت این کشور در راستاي تضعیف حقوق ها در زمینه اقدامتداوم دغدغه

حقوقی که پیش از این از  –کارگران و دیگر موازین حقوقی در عرصه قوانین داخلی 
  شدند؛قوانین اتحادیه اروپا حمایت میسوي 

میالدي، به اثرگذاري معکوس بر  2020اشاره به منجر شدن اقدامات دولت بریتانیا در سال  و)

  حاکمیت قانون و نهادهاي دموکراتیک در راستاي تحکیم قدرت خود، از جمله:

گیر اقدام دولت به اتخاذ تدابیر عجوالنه در زمینه تصویب قانون مربوط به بیماري همه - 

  هاي موشکافانه الزم؛بدون انجام بررسی 19 –کووید 

  وزیري؛هاي خبري در دفتر نخستها به کنفرانساقدام دولت به تحدید دسترسی رسانه - 

  ها؛ها در راستاي تضعیف اختیارات آناهاقدام دولت به مورد بازبینی قرار دادن قدرت دادگ - 

  همچنین انجام اقدام مشابه در زمینه چهارچوب و اجراء قانون حقوق بشر؛ -

 2020تا پایان سال  19 –تن در بریتانیا بر اثر بیماري کووید  73512اشاره به مرگ  ز)

آید و شمار میها آمارهاي مرگ و میر در میان کشورهاي اروپایی به میالدي که از باالترین
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پوستان و افراد داراي پیشینه شایان ذکر است که در این میان میزان مرگ افراد سالمند، سیاه
  اقلیت قومی بیشتر بوده است؛

سابقه گیري به افزایش بیاشاره به منجر شدن رکود اقتصادي ناشی از بحران همه ح)

کشور و دو برابر شدن  هاي تأمین اجتماعیهاي حمایت از بیکاري در نظامدرخواست
درآمد و هاي کمهاي غذایی، همچنین گرسنه ماندن کودکان خانوادهها در بانکتقاضا

  هاي غذایی فراهم آمده در مدارس، با توجه به تعطیلی مدارس؛وابسته به وعده

ها در زمینه قصد دولت براي تداوم تدابیر موقت اتخاذ شده در اشاره به بروز نگرانی ط)

گیري بر زندگی مردم کشور، از جمله فراهم آوردن مسکن براي کاهش تأثیر همه راستاي
هاي تخلیه، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و ها، تعیین مهلت براي حکمخانمانبی

  هاي تأمین اجتماعی؛ افزایش ناچیز پرداخت

فی دولت از ها علیه زنان در دوران قرنطینه بدون حمایت کااشاره به افزایش خشونت ي)

پوستان هایی که در زمینه مهاجران، سیاهدهندگان خدمات در این زمینه، به ویژه بخشارائه
  کنند؛هاي قومی فعالیت میو اقلیت

هاي انجام گرفته در عدالتهاي ناکافی در زمینه بیاشاره به صورت پذیرفتن پیشرفت ك)

 27»26ویندراش«نسل  –اند این کشور آمدهقبال شهروندان بریتانیایی که از منطقه کارائیب به 
  اند؛شان محروم ماندهها همچون افراد خارجی برخورد شده و از حقوقکه با آن -

اي به پارلمان در راستاي ایجاد مصونیت اشاره به اقدام دولت بریتانیا به معرفی الیحه ل)

دیگر کشورهاي براي موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوي نظامیان این کشور در 
ها سال، از جمله شکنجه و جرائم جنگی: این در حالی است که یافته 5جهان، پس از 

                                                        
26 Windrush 

» نسل ویندراش«در بریتانیا سکنا گزیدند به نام میالدي  1971و  1948هاي مهاجرانی که از کشورهاي کارائیب بین سال27 
 1948 سال ژوئن 22اي که این مهاجران با آن در روز نام کشتی ست بها ايدر واقع اشاره» ویندراش«شوند. اسم شناخته می

به خاك بریتانیا رسیدند. مهاجران مسافر کشتی ویندراش شامل کارگرانی از کشورهاي جامائیکا، ترینیداد، توباگو و میالدي 
  .آمدنداز جنگ جهانی دوم در بریتانیا به این کشور  پسدند که به علت قحطی نیروي کار دیگر جزایر بو

ازه اقامت در المنافع وارد بریتانیا شده است، از لحاظ قانونی اجاز یکی از کشورهاي مشترك 1973هر فردي که قبل از سال 
پی خارج از بریتانیا به سر برده باشد. شهروندان کشورهاي مشترك المنافع که بیش از دو سال پیا مگر آن ،این کشور را داراست

کردند که شدند و هنوز استقالل نیافته بودند. به این جهت این افراد تصور مییتانیاي کبیر محسوب میدر آن دوره مستعمره بر
  .شوندشهروند بریتانیایی محسوب می
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میالدي مسئول  2008تا  2003هاي حاکی از آن است که نیروهاي بریتانیایی در طول سال
اند، از جمله کشتار عامدانه یا قتل، اعمال شکنجه و انجام جنایات جنگی در عراق بوده

  هاي جنسی؛ ها علیه زندانیان، تجاوز و دیگر خشونتستفادهادیگر سوء

میالدي، شامل تحکیم حمایت  2020هاي مثبت بریتانیا در سال اشاره به برخی از گام م)

هاي حقوق بشري خود و المللی از حقوق بشر، از جمله از طریق ایجاد سامانه تحریمبین
حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با المللی در شوراي ایفاء نقش رهبري در سطح بین

ها در این زمینه، از جمله کنگ و در عین حال وجود برخی از تناقضبالروس و هنگ
اعالم قصد این کشور براي از سرگیري فروش سالح به عربستان سعودي، دقیقًا یک روز 

  ؛28هاي سعوديهاي حقوق بشري علیه برخی از مقامپس از اعمال تحریم
  

گزارش از سوي دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز انتشار  - 2

، در خصوص استقبال محتاطانه کارشناس این سازمان از امتناع 1399دي ماه  16شنبه سه
لیکس، به ایاالت گر ویکی گذار سایت افشادادگاه بریتانیا از استرداد جولیان آسانژ، بنیان

   ت است از:نکات مهم این گزارش عبارمتحده. 

، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و دیگر رفتارها 29استقبال نیلس ملتزر الف)

رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از اقدام دادگاه بریتانیا به رد درخواست هاي بییا مجازات
استرداد جولیان آسانژ به ایاالت متحده، بر این اساس که وي در این کشور در معرض 

گیرد که به احتمال قریب به یقین منجر به خودکشی وي حبس قرار می» ظالمانه«ایط شر
  شود؛می

مدت آقاي آسانژ در زندان بلمارش اشاره به در حال حاضر، حبس انفرادي و طوالنی ب)

در لندن، بر اساس درخواست ایاالت متحده جهت استرداد او به این کشور به جرم 

                                                        
  بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده28 

 h ps://www.hrw.org/news/2021/01/13/uk-setting-aside-rights-when-inconvenient 
29 Nils Melzer 
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 175ه در صورت به واقعیت پیوستن این امر، وي با حکم تا اي کجاسوسی و جعل رایانه
 شد؛سال حبس در شرایط غیرانسانی و تقریبًا انزواي کامل مواجه می

اي اشاره به منجر شدن همزمان حکم صادر شده در دادگاه بریتانیا به ایجاد سابقه ج)

هاي قی از حمایتنگاران تحقیآمیز در راستاي منکر شدن حق برخورداري روزنامهمخاطره
الزم در زمینه آزادي مطبوعات و فراهم آوردن امکان الزم براي تحت پیگرد قرار دادن 

میالدي اقدام  2010ها به اتهام جاسوسی: الزم به یادآوري است که آقاي آسانژ در سال آن
 هاي عراق و افغانستان نمود؛به انتشار اسناد نظامی در رابطه با جنگ

از نگرانی عمیق در زمینه منجر شدن این حکم به تأیید کل منطق بسیار اشاره به ابر د)

خطرناکی که به عنوان مبناي اعالم جرم از سوي ایاالت متحده قرار گرفته و در حقیقت به 
 نگاري در حوزه امنیت ملی است؛سازي از روزنامهمثابه مجرم

دیدنظر در زمینه این حکم و اشاره به اعالم ایاالت متحده مبنی بر ارائه درخواست تج ه)

در عین حال، استقبال از اقدام قاضی به مردود شمردن تمامی مباحثات مطرح شده در دفاع 
هاي دولتی، تخلف ياز آسانژ، بر اساس آزادي مطبوعات، جایگاه منافع عمومی در افشا

هاي سیاسی و ناکامی آمریکا در برگزاري ممنوعیت استرداد افراد مرتکب به جرم
 هاي منصفانه براي مدافعان امنیت ملی؛حاکمهم

اشاره به ابراز نگرانی شدید کارشناس سازمان ملل در زمینه مورد بررسی قرار نگرفتن  و)

هیچ یک از موضوعات مطرح شده در دادگاه تجدیدنظر و تنها مورد مباحثه قرار گرفتن 
یاالت متحده: به عبارت توانایی آقاي آسانژ به لحاظ پزشکی براي تحمل شرایط حبس در ا

دیگر چناچه آمریکا انجام رفتار و برخورد انسانی با آقاي آسانژ در این کشور را تضمین 
هاي حقوقی بسیار جدي مطرح شده در کند، استرداد وي بدون بررسی واقعی سایر دغدغه

 پذیر خواهد شد؛این پرونده امکان

زر در زمینه قرار داشتن آقاي آسانژ در ها و اظهارات آقاي ملتخاطرنشان کردن بیانیه ز)

سال حبس خودسرانه و پیگرد سیاسی: گفتنی است که در بازدیدي که  10معرض بیش از 
میالدي،  2019این کارشناس سازمان ملل به همراه یک گروه پزشکی متخصص، در سال 
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معمول ناشی  هاياز زندان بلمارش به عمل آوردند، دریافتند که آقاي آسانژ از تمامی نشانه
  مدت در معرض شکنجه روانی برخوردار است؛از قرار داشتن طوالنی

اشاره به ناکارآمدي حکم اخیر دادگاه از به رسمیت شناختن این امر که وضعیت  ح)

ترین حقوق اسفناك سالمتی آقاي آسانژ نتیجه مستقیم نقض عامدانه و سیستماتیک بنیادي
 بریتانیا، سوئد و اکوادور بوده است؛ هاي ایاالت متحده،وي از سوي دولت

ط) اشاره به منجر شدن ناکارآمدي دادگاه در محکومیت و جبران خسارات ناشی از آزار و 
گران در نگاران و افشاءاذیت و شکنجه آقاي آسانژ به معافیت تأثیر ارعاب عامدانه روزنامه

ید قصد انتشار اسناد و گرانی که شانگاران و افشاروزنامه –سطج جهانی، از مجازات 
 هاي دولتی را داشته باشند؛مدارك محرمانه در زمینه جنایات جنگی، فساد و دیگر تخلف

درنگ آقاي آسانژ، تحت درمان و بازپروري تأکید بر ضرورت اقدام بریتانیا به آزاد کردن بی ي)

  امات خودسرانه؛استفاده و اقدقرار دادن او و جبران خسارات وارد آمده به وي بر اثر سوء

اشاره به کامالً غیرالزامی و نامتناسب بودن حبس انفرادي او در زندان به شدت امنیتی  ك)

بلمارش، به رغم وجود درخواست تجدیدنظر در زمینه حکم وي و این که هیچ توجیهی 
در زمینه فراهم نیامدن امکان انتظار وي تا زمان صدور حکم نهایی، در فضایی که بتواند 

اي فهت خود را بهبود بخشیده و از شرایط زندگی خانوادگی عادي و زندگی حرسالم
  برخوردار شود، وجود ندارد؛

اشاره به ابراز امیدواري در خصوص منجر شدن این حکم به پایان یافتن آزار و اذیت و  ل)

حبس آقاي جولیان آسانژ به عنوان یک فرد و در عین حال ابراز نگرانی از انجامیدن این 
اي به شدت مخرب در راستاي تضعیف آزادي تر به ایجاد سابقهاي بزرگحکم در عرصه

  ؛30پذیري و حاکمیت قانونمطبوعات، مسئولیت
  

                                                        
  گزارش دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک:30 

h ps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26638&LangID=E  
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، در 1399دي ماه  14انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردین، در روز یکشنبه  - 3

به شرح  نکات مهم گزارش. خصوص حذف حمالت مرگبار یمن از سوابق محرمانه بریتانیا
   زیر است:

تحت فشار قرار گرفتن دولت بریتانیا به دلیل ناگزیر شدن آن به توضیح در مورد  الف)

ها منجر به که بسیاري از آن –اي از حمالت هوایی انجام گرفته در یمن عدم ثبت مجموعه
در بخش محرمانه موارد نقض حقوق  –بر جاي ماندن تلفات غیرنظامیان شده است 

  بشردوستانه؛ المللبین

میالدي از سوي  2015که از سال  –هایی اشاره به برمال شدن وجود چنین پایگاه داده ب)

تنها پس از تحت فشار قرار گرفتن شدید دولت در  –وزارت دفاع بریتانیا ایجاد شده است 
چالشی حقوقی بر سر تصمیم خود مبنی بر صدور مجوز به صادرکنندگان سالح در این 

فروش تسلیحات به عربستان سعودي براي استفاده در یمن و مغایرت کشور، جهت 
 الملل بشردوستانه؛ها با حقوق بیناستفاده از این سالح

مورد نقض احتمالی حقوق بشر تا ماه ژوئیه سال  500اشاره به ثبت وقوع بیش از ج)

ن باورند هاي حقوق بشري بر ایمیالدي در این پایگاه: این در حالی است که گروه 2020
اي که نیروهاي ائتالف به رهبري عربستان اقدام به که میزان واقعی موارد نقض در منازعه

 اند، باید بسیار بیشتر باشد؛هزار حمله هوایی در آن کرده 2انجام بیش از 

ناپذیري آگاهی هاي این پایگاه به امکاناشاره به منجر شدن امتناع دولت از انتشار داده د)

ثبت تمامی این وقایع: این در حالی است که منابع وزات دفاع معتقدند که به دلیل یافتن از 
  ها امکان نشر عمومی آن وجود ندارد؛حساس بودن اطالعات موجود در این داده

هاي پارلمان در این رابطه از تناقض تعدادي اشاره به در عین حال، حاکی بودن پرسش ه)

ها و مواردي که از سوي گروه –ل بشردوستانه الملاز حمالت هوایی با حقوق بین
ها به شمار نهاد حقوق بشري در یمن به ثبت رسیده و در این دادههاي مردمسازمان

  اند؛مدهنیا
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، مدیر کارزار مبارزه با تجارت تسلیحاتی، مبنی بر 31اشاره به اظهارات اندرو اسمیت و)

بت این حوادث، به ویژه با توجه به ضرورت انجام تحقیقات کامل در زمینه چرایی عدم ث
هاي غیرنظامی انجام شده و منجر به مرگ غیرنظامیان این که این حمالت علیه زیرساخت

  شده است؛ 

میلیارد سالح براي عربستان سعودي، از زمان  5اشاره به اقدام بریتانیا به تأمین بیش از  ز)

سازمان ملل، مبنی بر مشارکت  2020آغاز این منازعه در یمن و گزارش ماه سپتامبر سال 
کننده سالح براي عربستان سعودي، در جنایات جنگی به بریتانیا و دیگر کشورهاي تأمین

  وقوع پیوسته از سوي نیروهاي این کشور در یمن؛

تأکید بر اهمیت ضرورت پایان یافتن فروش این تسلیحات به کشورهاي درگیر در  ح)

یک شدن سالگرد شش بار، همزمان با نزدنازعه خصومتجنگ و مشارکت بریتانیا در این م
  سالگی این جنگ؛

اشاره به اظهارات یکی از سخنگویان وزارت دفاع بریتانیا، مبنی بر ابراز نگرانی عمیق  ط)

هاي بشري در یمن، حمایت کامل بریتانیا از این کشور در زمینه منازعه جاري و بحران
  ؛32طرفین جهت مشارکت سازنده در این فرآیندروند صلح سازمان ملل و درخواست از 

 
، در 1399آذر ماه  29انتشار گزارش از سوي روزنامه ایندیپندنت، در روز شنبه  - 4

خصوص اقدام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) به کمک به کودکان 
         نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. گرسنه در بریتانیا، براي نخستین بار

سابقه بیماري ناگزیر شدن نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل، در پی تأثیر بی الف)

پذیر، به حمایت از افراد در مقابل مواجهه با خطر گرسنگی بر جوامع آسیب 19 –کووید 
  براي نخستین بار در بریتانیا؛

                                                        
31 Andrew Smith 

  گزارش روزنامه گاردین. قابل بازیابی در لینک:32 
 https://www.theguardian.com/world/2021/jan/03/lethal-airstrikes-in-yemen-left-off-
confidential-uk-record 
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صبحانه  هايتهیه و توزیع بستهاي براي اقدام یونیسف به اختصاص دادن بودجه ب)

 1946از سال : گفتنی است که خانوار در طول تعطیالت کریسمس 800هزار و  یک  براي
باراست که یونیسف به شرایط اضطراري در بریتانیا  نخستیناین و ایجاد این نهاد، میالدي 

  ؛دهدواکنش نشان می

کمک به «ر کارزا هایی، مانندهاي خیریه و برنامهاشاره به همزمانی تالش سایر گروه ج)

گیري در راستاي مقابله با افزایش قابل توجه فقر غذایی ناشی از همه  ایندیپندنت »گرسنگان
  هاي یونیسف در این رابطه؛کرونا در سراسر بریتانیا با اقدام

هزار پوندي از سوي یونیسف جهت توزیع غذا میان 25اشاره به اختصاص بودجه  د)

در دوره تعطیالت زمستانی  لندن جنوب در »واركساد« ناحیه  مدارسپذیر کودکان آسیب
برنامه  این براساس»: تغذاي مدرسه مهم اس«اي به نام به کمک گروه خیریه مدارس

بسته صبحانه در میان  750هزار و  6  ،ترم ماه فوریه نیزهمچنین در طول تعطیالت میان
  ؛ها توزیع خواهد شدخانواده

به  19 –گیر کووید به شمار آوردن بیماري همه اشاره به هشدار یونیسف در زمینه ه)

  ؛ترین بحران تاثیرگذار بر کودکان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنوناضطراريعنوان 

، مبنی بر اهمیت بریتانیاي یونیسفبخش هاي آنا ِکتلی، مسئول برنامهاشاره به اظهارات  و)

هاي سابقه ویروس کرونا براي خانوادهاقدام اضطراري این سازمان در راستاي مقابله با پیامد بی
مدت جهت از بین بردن حلی بلندنیازمند بریتانیایی و در عین حال تأکید بر ضرورت اتخاذ راه

  جا که هیچ کودکی گرسنه نماند؛اي فقر غذایی در این کشور تا آنعوامل ریشه

فقر غذایی در اشاره به حاکی بودن مداخله یونیسف در این رابطه از افزایش سطح  ز)

ا با کرون گیريهمه آغاز زمان از آن با مقابله براي ایندیپندنتنهاد  که  بحرانی -بریتانیا 
هزار بسته  100 از بیش  و از طریق شرکاي خود،» کمک به گرسنگان«توسل به کارزار 

  ؛پذیر توزیع کرده استغذایی در میان مردم آسیب

، مبنی بر مایه ن رهبري حزب اقلیت کارگرآنجال ِرینِر، معاو اشاره به اظهارات ح)

شرمساري بودن واقعیت ضرورت مداخله یونیسف براي سیر کردن شکم کودکان گرسنه 
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شمار آمدن این کشور به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهاي بریتانیایی، با توجه به به
واکنش  آماده زده ودر مناطق جنگ جهان و در عین حال اتکا آن به نهادهاي خیریه فعال

  ؛ فجایع طبیعی در قبال

وزیر بریتانیا گفته است که دولت نخست انسخنگوی ی ازیکاین در حالی است که  ط)

، »مانندگیري کرونا گرسنه نمیحصول اطمینان از این که کودکان در طول همه«براي 
د شده است ، متعه»چندان دورنه  ايگذشته در«  انجام داده و در ضمن،» اقداماتی اساسی«

  .33میلیون پوند به نهادهاي خیریه توزیع مواد غذایی بپردازد16که 
  

  *فرانسه
، در 1399دي ماه  15انتشار گزارش از سوي شبکه خبري یورونیوز، در روز دوشنبه  - 1

در زمینه  اهالی رسانه پوشش خبريمقابل تراشی مقامات فرانسوي در مانعخصوص 
  : اند ازارش عبارتنکات محوري این گز. پناهجویان

شان با نگار فرانسوي به شکایت به دادگاه با ادعاي مواجه شدناقدام دو روزنامه الف)

هاي دولتی و محلی در تالش براي پوشش خبري و تهیه گزارش از نحوه تخلیه موانع مقام
  اردوگاه پناهجویان در شمال این کشور؛

به کارشکنی و ایجاد مانع بر سر تراض به شمار آمدن این شکایت، به عنوان نوعی اع ب)

نگار شاکی به دلیل عدم صدور مجوز پوشش که به گفته دو روزنامه» رسانی آزاداطالع«راه 
در » هلِکَ -دو-پا«هاي پناهجویان در سواحل شمالی و منطقه عملیات تخلیه اردوگاهخبري 

  ؛پیش گرفته شده است

دي ماه، به طرح شکایت  15ي، در روز دوشنبه نگار فرانسواشاره به اقدام دو روزنامه ج)

خود در دادگاه اداري شهر لیل و درخواست از مسئوالن قضایی جهت صدور حکم مبنی 
هاي دولتی و محلی در مناطق شمالی این کشور به صدور مجوز جهت بر ملزم نمودن مقام

                                                        
  گزارش روزنامه ایندیپندنت. قابل بازیابی در لینک: 33 

h ps://b2n.ir/785622 
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دادگاه قرار که  هاي تخلیه شده از اردوگاه پناهجویان: گفتنی استها به بخشدسترسی آن
  ؛ي خود را به این درخواست صادر کندأر دي ماه، 16 شنبهاست حداکثر تا روز سه

و  ساله 25، نگارسیمون هامه، روزنامه -نگار فرانسوي اشاره به اظهارات دو روزنامه د)

در دادگاه اداري شهر لیل، مبنی بر محکوم کردن این  –ساله  30، لویی ویتر، عکاس
 رسانی؛، به عنوان نقض آشکار و غیرقانونی اصل آزادي اطالعهامحدودیت

، از شهرهاي شمالی »دانکرك«در مقابل یک مسئول فرمانداري این در حالی است که  ه)

داند و معتقد است که ایجاد ها را در شرایط ویژه امري طبیعی میوضع محدودیت ،فرانسه
و این امر نباید هیچ فرد و یا حتی  بودهموضوعی متداول حریم امنیتی در اینگونه عملیات 

 د؛فعاالن مطبوعاتی را متعجب کن

نگاران فرانسه با انتشار یادداشتی به صورت گفتنی است که اتحادیه ملی روزنامه و)

هایی را نگار شاکی حمایت و وضع چنین محدودیتداوطلبانه از اقدام قضایی دو روزنامه
  ؛34تلقی کرده است» رقابل انکار اصل آزادي مطبوعاتغیر قابل توجیه و نقض آشکار و غی«
  

، در 1399آذر ماه  27شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولی، در روز پنج - 2

  این کشور، مبنی بر: پلیس فرانسه به اعمال خشونت علیه شهروندان خصوص اعتراف

نویس ر حالی که پیشداعتراف برخی از مأموران پلیس فرانسه به توسل به خشونت  الف)

ن پلیس و ژاندارمري، هنگام امورأقانون امنیت عمومی مبتنی بر ممنوعیت ضبط تصاویر م
  ؛انجام وظیفه در فرانسه، همچنان مورد مناقشه قرار دارد

 57 ،اریک ورزل اشاره به گزارش روزنامه فرانسوي لوموند، مبنی بر انتشار مشاهدات ب)

میالدي و  1981وجه به ورود او به نیروي پلیس در سال پلیس، با ت مور سابقأساله، م
 سپس عضویت وي در یک گروه ضدشورش به نام اتحادیه امنیتی جمهوري؛

                                                        
  گزارش شبکه خبري یورونیوز. قابل بازیابی در لینک:34 

 h ps://per.euronews.com/2021/01/04/migrants-two-journalists-complain-to-the-courts-of-
being-prevented-from-working 
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اشاره به مهارت این گروه ضدشورش در برچیدن چادرهاي مهاجران و پناهجویان: این  ج)

در سال و  شده واقعبه دلیل انتقاد از این قبیل اقدامات مورد تمسخر در حالی است که وي 
  ؛به منظور حمایت از افراد ضعیف تصمیم به ترك حرفه خود گرفته استمیالدي،  2017

میالدي  2000که در اواسط سال  -اشاره به اظهارات مأمور پلیس دیگري به نام آرتور  د)

 مبنی بر متوسل شدن روزانه همکارانش به خشونت؛  -ه است افسر پلیس بود

 –سال در اداره پلیس فعالیت کرده است  30که حدود  –استین اشاره به اظهارات ب ه)

  مبنی بر افزایش میزان خشونت هم از سوي معترضان و هم از سوي نیروهاي امنیتی؛

که براساس است دولت فرانسه طرحی جنجالی را به پارلمان ارائه کرده که گفتنی است  و)

همچون یک سال  ،ازات سنگینیآن، انتشار تصاویر نیروهاي پلیس یا ژاندارمري با مج
  ؛هزار یورو جریمه روبرو خواهد شد 45زندان و 

هاي اخیر همواره متهم به اعمال خشونت پلیس فرانسه طی سالاین در حالی است که  ز)

  ؛35و بدرفتاري با مردم بوده است
 
، در 1399آذر ماه  27شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولی، در روز پنج - 3

نکات مهم این . وص سرپوش گذرادن فرانسه بر جنایات امارات متحده عربی در یمنخص
  گزارش عبارت است از:

در  ،»ناپذیرفرانسه تسلیم«کلمنتین اوتان، عضو حزب چپگراي افراطی اظهارات  الف)

بر  ردنسرپوش گذا در زمینهمکرون امانوئل دولت مبنی بر مسئول شمردن  ،مجلس ملی
  ؛یمن 36اي در شهر بلحافمتحده عربی در کارخانهجنایات امارات 

و  فرانسه» توتال«شرکت نفت و گازي  اشاره به متعلق بودن بخشی از این کارخانه به ب)

  اشغال شدن آن از سوي امارات متحده عربی؛

                                                        
  گزارش خبرگزاري آناتولی. قابل بازیابی در لینک: 35 

h ps://b2n.ir/699958 
36 Balhaf  
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نهاد مبنی بر نگاه هاي حقوق بشري مردماشاره به دعاوي سازمان ملل متحد و سازمان ج)

 ها؛انه بسیاري از این افراد در این کارخانه و مورد شکنجه قرار گرفتن آنداشته شدن مخفی

اي تن از نمایندگان مجلس فرانسه، در روزهاي گذشته، به ارسال نامه 51اشاره به اقدام  د)

ایو لودریان، وزیر امور خارجه این کشور، مبنی بر درخواست  –سرگشاده، خطاب به ژان 
 والت کارخانه بلحاف و عملکرد آن؛ سازي در مورد تحجهت شفاف

ها، از جمله شرکت یادآوري کردن اقدام دولت فرانسه به اعطاء وام به گروهی از شرکت ه)

 میلیون یورو، در زمان تأسیس در این کارخانه؛ 216توتال، به مبلغ 

اشاره به اقدام دولت فرانسه در روزهاي گذشته به اعطاء نشان لژیون دونور به  و)

، از یک 37کندجمهور مصر، که مردم خود را سرکوب و شکنجه میفتاح سیسی، رئیسعبدال

                                                        
  هاي پیشین:سوابق در گزارش37 

استقبال مکرون از سیسی در ، در خصوص 1399آذر ماه  17ز دوشنبه ، در روبري دویچه ولهشبکه خاز سوي انتشار گزارش *
  ، مبنی بر:پاریس در سایه سرکوب در مصر

جمهور آذر ماه، به فرانسه و اقدام امانوئل مکرون، رئیس 17جمهور مصر، در روز دوشنبه سفر عبدالفتاح سیسی، رئیس الف)
 و؛فرانسه، به استقبال رسمی از ا

اشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن استقبال گرم مکرون از سیسی از سوي نهادهاي حقوق بشري و پاسخ مکرون در واکنش  ب)
به این انتقادها، مبنی بر تالش وي براي گشایش باب گفتگو با مصر، از جمله در زمینه حقوق بشر، به جاي مورد تحریم قرار 

  اختالفات قابل بحث در این زمینه؛دادن این کشور، ضمن اذعان به وجود 
نفر تنها ظرف  50اي مبنی بر اعدام شدن حدود بان حقوق بشر، در روزهاي اخیر به انتشار بیانیهاشاره به اقدام سازمان دیده ج)

بوده  »خشونت سیاسی«نفر از اعدام شدگان  15شود که اتهام گفته می): 2020روز، در ماه اکتبر سال جاري میالدي ( 10مدت 
  کرده است؛ توصیف وحشتناك را هااعدام این بان حقوق بشردیدهو 
به مرتبط ساختن مسائل دفاعی و  شمار آمدن فرانسه به عنوان متحد مصر در دریاي مدیترانه و عدم تمایل مکروناشاره به به د)

 اقتصادي دو کشور به اختالف عقاید؛

بان حقوق بشر مبنی بر اقدام نهادهاي حقوق بشري و گزارش دیده اشاره به در عین حال، رد این دعاوي از سوي و)
ها در مصر بدون اعدامهاي اخیر: گفتنی است که حکم اعدام در سال 2500هاي نظامی و کیفري مصر به صدور بیش از دادگاه

  ؛گیردها صورت میانتشار خبر رسمی و حتی بدون اطالع خویشاوندان آن
، با توجه به اقدام دادگاه کیفري ضد تروریسم زمان دیدار سیسی با مکروندر مخالفان حتی  سرکوب اشاره به تداوم یافتن ز)

  ؛روز 45به مدت  ،مهلت بازداشت پاتریک زکی، فعال حقوق بشر مصريآذر ماه، به تمدید  17قاهره، در روز دوشنبه 
که  –ال جاري میالدي، هنگام ورور به مصر از ایتالیا ساله، در ماه فوریه س 23اشاره به دستگیر شدن این فعال حقوق بشر  ح)

هاي و متهم شدن او از سوي دادگاه به نشر اکاذیب و دادن فراخوان براي برگزاري اعتراض –کند در آن جا تحصیل می
 غیرمجاز در مصر و

کار آمدن ژنرال سیسی، به  اشاره به اظهارات نهادهاي حقوق بشري مبنی بر افزایش سرکوب و فشار در مصر از زمان روي ط)
با کودتا به قدرت رسید و مخالفان و منتقدان خود میالدي  2013سیسی در سال جمهور این کشور: گفتنی است که عنوان رئیس

  د.کنرا به شدت سرکوب می
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سو و سرپوش گذاردن بر جنایات امارات متحده عربی در کارخانه تأسیس شده با حمایت 
  ؛38مالی فرانسه، از سوي دیگر

  

، 1399آذر ماه  25شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان دیده - 4

. در خصوص ضرورت اقدام فرانسه به پایان دادن به خشونت و آزار و اذیت در محل کار
   :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است

ضرورت اقدام فرانسه به تسریع روند اتخاذ تدابیر خود در راستاي پایان دادن به  الف)

کشور جهت هاي جنسیتی در محل کار، در صورت قصد این ها و آزار و اذیتخشونت
  ایفاء نقش رهبري در زمینه تساوي جنسیتی در سراسر جهان؛

 25شنبه اندازي کارزاري، در روز سهبان حقوق بشر به راهاشاره به اقدام سازمان دیده ب)

هاي ها و خشونتآذر ماه، در راستاي درخواست از فرانسه جهت مبارزه با آزار و اذیت
ر تصویب میثاق خشونت و آزار و اذیت سازمان جنسی در محل کار، از طریق تعجیل د

  میالدي و از طریق اجراء اصالحات داخلی در این رابطه؛ 2019جهانی کار در سال 

تأکید بر ضرورت اقدام دولت فرانسه به همکاري نزدیک با و دریافت مشاوره از  ج)

زمینه و هاي ملی در این هاي کارگري و کارفرماها، در راستاي بررسی حمایتسازمان
  شناسایی اصالحات مورد نیاز در این رابطه؛

بان حقوق ، مدیر بخش حمایت از حقوق زنان در دیده39اشاره به اظهارات نیشا واریا د)

بشر، مبنی بر به شمار آوردن تصویب میثاق خشونت و آزار و اذیت سازمان جهانی کار، 
جمهور فرانسه، در راستاي به عنوان برداشتن گام مهمی از سوي امانوئل مکرون، رئیس

نشان دادن تعهد این کشور به تالش براي تبدیل شدن به قهرمانی جهانی در زمینه عملی 
  کردن تساوي جنسیتی؛

                                                        
  گزارش خبرگزاري آناتولی. قابل بازیابی در لینک: 38 

h ps://b2n.ir/427192 
39 Nisha Varia 
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به شمار آوردن فرانسه به عنوان یکی از نخستین کشورهاي متعهد به تالش براي  ه)

و تأکید وزیر کار  2019ژوئن سال  21تصویب این کنوانسیون در زمان اتخاذ آن در روز 
میالدي: این در حالی است که فرانسه  2020نوامبر سال  25کشور بر این تعهد در روز 

آید که در صدد است تا دستور کار به شمار می» همایش تساوي نسلی«هاي یکی از میزبان
  اي را در زمینه تساوي جنسیتی ایجاد نماید؛پذیري جسورانهساله و ساختار مسئولیت 10

هاي جامعه مدنی، از جمله کنفدراسیون دموکراتیک کار ها و گروهاشاره به اقدام اتحادیه و)

اندازي به راه 43و ِکر فرانس 42اِید فرانس، نهاد اکشن41، کنفدراسیون عمومی کار40فرانسه
کارزاري در راستاي درخواست از دولت فرانسه جهت تعجیل در تصویب این میثاق و 

  آن؛اصالحات ملی مربوط به 

اشاره به افزایش اهمیت اجرایی کردن موازین این کنوانسیون با توجه به شیوع بیماري  ز)

و فشار ناشی از دست رفتن مشاغل و رکود اقتصادي بر کارگران ناگزیر به  19 –کووید 
ها جهت آشکار کردن حفظ شغل خود و در نتیجه دشوارتر شدن وضعیت براي آن

  ها؛استفادهسوء

درصدي موارد خشونت  36گیر به افزایش منجر شدن شیوع این بیماري همه اشاره به ح)

مارس تا ماه مه هاي قرنطینه، از ماه خانگی گزارش شده در مدت زمان اجراء محدودیت
  میالدي؛ 2020سال 

هاي آن از راهنماي الزم براي کارفرماها اشاره به برخورداري این کنوانسیون و توصیه ط)

هاي ینه راهکارهاي حمایتی در این زمینه تا این که قربانیان خشونتها در زمو دولت
جنسیتی، شامل قربانیان خشونت خانگی بتوانند، بدون هراس از ازدست دادن شغل خود، 

 .44هاي الزم جهت تضمین ایمنی خود را اتخاذ نمایندگام

  

                                                        
40 French Democratic Confederation of Labour, CFDT 
41 General Confederation of Labour, CGT 
42 ActionAid France 
43 CARE France 

  بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده44 
 h ps://www.hrw.org/news/2020/12/15/france-should-act-end-violence-harassment-work 


