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متحده بشر در كشورهاي اياالت مربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در
ها و ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1398آمريكا، كانادا، انگليس و فرانسه در مهرماه 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمانآمده اخبار آشكار به دست
صورت خالصه به به يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، 1گروهي
  ت:اس ريشرح ز

  

  متحده آمريكااياالت*

 25شنبه و پنج 23شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روزهاي سه -1
پوست در منزل ، در خصوص متهم شدن پليسي سفيدپوست به قتل زني سياه1398مهرماه 

  اند از: . نكات محوري اين گزارش عبارتتگزاس 2وي، در شهر فورت وُرث ايالت

ساله وي، توسط يكي از  8، در حضور برادرزاده 3به قتل رسيدن آتاتيانا جفرسون الف)
ن يكي از همسايگان از خطوط غير مأموران پليس شهر فورت وُرث، تنها به دليل تلف

ازاين تماس ، مأمور پليس، پس4اضطراري، در مورد باز بودن در خانه آتاتيانا: اِرون دين
  ساله، وي را به قتل رساند؛ 28تلفني و حضور در محل، با شليك از پنجره خانه اين زن 

م قداودن ااشاره به اظهارات رئيس پليس اين شهر مبني بر نادرست و غيرضروري ب ب)
ر دگرچه كه و متهم شدن وي به قتل: ا –كه سريعاً از سمت خود استعفا داد  –اِرون دين 

ه از ازآن كبيانيه انتشار يافته از سوي پليس فورت ورث، آمده است كه مأمور پليس پس
  است؛ مودهنفردي كه در نزديكي پنجره ايستاده بود، احساس تهديد كرده، اقدام به شليك 

                                                            
 )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛Euronews)؛ شبكه خبري يورونيوز (Aljazeeraشبكه خبري الجزيره (.  1

 Humanبان حقوق بشر (ديده )؛Independentروزنامه اينديپندنت ( )؛The Guardianروزنامه گاردين ( Rights 

Watchزنامه واشنگتن پست (رو )؛Washington Post خبرگزاري رويترز ()؛Thomson Reuters Foundation و (
  ).Agence France‐Presseخبرگزاري فرانسه (

2. Fort Worth 
3. Atatiana Jefferson 
4. Aaron Dean 
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ي عدالت براي خانواده اجرا، شهردار فورت ورث، جهت ضرورت 5د بتسي پرايستأكي ج)
  جفرسون و انجام تحقيقات كامل در اين زمينه؛

اري ال جساشاره به گزارش جمعيت شناختي اداره پليس اين شهر، تا پايان ماه ژوئن  د)
 مأمور پليس شهر فورت وُرث، 1100ميالدي، مبني بر سفيدپوست بودن دوسوم از 

 درصد 10پوست بودن تنها حدود درصد و سياه 20تبار بودن تنها بيش از اسپانيايي و التين
  ها؛از آن

 ر به قتلهاي روزنامه واشنگتن پست در اين زمينه، مبني باشاره به آمار پايگاه داده ه)
ال نفر از شهروندان آمريكا توسط نيروهاي پليس، تا ماه اكتبر س 689كم رسيدن دست

 2017و در سال  992كم دست 2018ي ميالدي: اين در حالي است كه در سال جار
  اند؛تن به دست مأموران پليس به قتل رسيده 980ميالدي بيش از 

  تبار در قياس با سفيدپوستان وهاي آفريقاييبرابري آمريكايي 6اشاره به بازداشت  و)
 24ث، در روز چهارشنبه پوست شهر فورت وُرهاي سياهاشاره به درخواست كشيش ز)

مهرماه، جهت مداخله پليس فدرال در اين پرونده در راستاي برجسته ساختن موضوع 
  ؛6در نيروهاي پليس اين شهر» نژادپرستي سيستماتيك«وجود 

  

، در 1398 مهرماه 22انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  -2
دانلد ها به دست رسانه عامقتلوي ساختگي ويدئ شدنمواجهخصوص با محكوميت 

  : موارد مهم گزارشات مذكور به شرح زير است. ترامپ

                                                            
5. Betsy Price 

  هاي:هاي شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينكگزارش. 6
 https://www.aljazeera.com/news/2019/10/texas‐officer‐resigns‐fatally‐shooting‐black‐
woman‐191014190505562.html 
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/texas‐pastors‐seek‐federal‐action‐police‐shoot‐
black‐woman‐191017143748894.html 
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از كاخ سفيد جهت، محكوم كردن  متحدهاياالتهاي گروهي درخواست رسانه الف)
 سويبهجمهوري آمريكا به شليك ، شامل تصاويري مبني بر اقدام رئيسي ساختگييويدئو

 ؛7ي و كشتن برخي از رقباي سياسي خودهاي خبرشماري از شبكه
ردن ككوم اشاره به اقدام انجمن خبرنگاران كاخ سفيد به ترغيب دانلد ترامپ به مح ب)

ين ارغم اقدام سخنگوي كاخ سفيد به محكوم كردن آن: گفتني است شخصي اين ويدئو، به
رتيب تيامي مدر  »اولويت با آمريكا«ويدئو در رويدادي كه يك گروه طرفدار ترامپ به نام 

د رط با اين ويدئو را هرگونه ارتباجمهور رئيسكارزار انتخاباتي و  شدهپخش ،داده بود
 ؛كرده است

دن نوع ها و خبرنگاران به دانلد ترامپ، مبني بر منجر شخاطرنشان كردن تذكر رسانه ج)
 رفدارهاي طگفتمان وي به بروز خشونت: گفتني است كه اين فيلم توسط يكي از گروه

  ترامپ تهيه شده است و
 عنوانبهها، شمار آوردن رسانهجمهوري آمريكا به بهيادآوردن شدن اقدام متداوم رئيس د)
و تشديد شدن اين حمالت در » دشمن مردم« مثابهبهها، و توصيف كردن آن» اخبار جعلي«

  ؛8لي ويهاي اخير با اوج گرفتن تحقيقات و تحوالت مربوط به استيضاح احتماهفته
  

هاي وزانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز و شبكه خبري الجزيره، در ر -3
جويان معترض آمريكاي ، در خصوص اقدام پناه1398مهرماه  18و  16شنبه شنبه و پنجسه

 مانعت به عملمو مكزيك و  متحدهاياالت ميانپل مرزي  التين به اشغال و مسدود كردن
  اند از: موارد مهم اين گزارش عبارت. خودروها دوآمرفت آوردن از

                                                            
عام دست به قتل »كليساي اخبار جعلي«آقاي ترامپ روي بدن مردي چسبانده شده كه در داخل  در اين ويدئو تصويري از سر. 7

نين ست و همچپن و واشنگتن اِ .ناِ .سي، سي.بي.ازجمله بي ،ايهاي رسانهكشد با نماد سازمانسر كساني كه او مي .زندمي
از  ياي شده صحنهاين ويدئو نسخه دستكار .شودمي باما و هيالري كلينتون نمايش دادهوازجمله باراك ا ،عكس مخالفان او

  .استميالدي  2014ساخته سال  »كينگزمن: پليس مخفي«فيلم 
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://www.bbc.com/persian/world‐50049671 
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هر ش - مكزيك» ماتاموروس«شهر اردو زدن صدها مهاجر در كنار اين پل در  الف)
 وست دارند دباندهاي قاچاقچيان مواد مخدر كنترل آن را در  شودميخطرناكي كه گفته 

اريخ ترارسيدن در انتظار ف –در جريان است سطح بااليي از خشونت و درگيري در آن 
  ؛هاي حفاظت از مهاجراندادرسي بر اساس پروتكل جهت متحدهاياالتدادگاه خود در 

د به خاك جهت عبور از مرز و ورو جويانپناهاشاره به تالش گروهيِ برخي از  ب)
و  ادگاهداز به تأخير افتادن تاريخ  شدنشانآمريكا، با توجه به عدم رضايت و مأيوس 

  يك؛انتظار در مكز زمانمدتتوجه به نامشخص بودن  شان بابالتكليفي
، ه آيندهل شدن آن بو يا موكو جويانپناهاشاره به لغو شدن تاريخ دادگاه برخي از اين  ج)

 بدون تعيين تاريخ مشخص؛

غيير تتبار، مبني بر التين جويانپناهخاطرنشان كردن دليل بروز وضعيت كنوني براي  د)
وي ديوان عالي سصدور حكمي از  ازجمله، متحدهالتاياهاي مهاجرتي سياست
د مريكا جهت رمجوز براي دولت آ صدوردر ماه گذشته ميالدي، مبتني بر  متحدهاياالت

 ضرورتبهه گذر كرده از كشور سوم، همچون مكزيك، با توج جويانپناهكردن تقاضاي 
  در اين كشورها؛ ابتداارائه درخواست پناهندگي 

، آمريكا يو حفاظت مرز اتمدير موقت اداره گمرك، 9هارات مارك مورگناشاره به اظ ه)
مبني بر اقدام مأموران مرزي به بازداشت و يا متوقف ساختن حدود يك ميليون مهاجر 

تعداد گفتني است كه  ز)با مكزيك و  متحدهاياالتماه گذشته، در مرز  12غيرقانوني، در 
هزار نفر  52مريكا در ماه سپتامبر به كمتر از مهاجران بازداشت شده در مرز مكزيك و آ

اكثر اين . هزار نفر رسيده بود 144به  هاين رقم در ماه مدر حالي كه، رسيده است. 
مرزهاي آمريكا روانه  سويبهمهاجران از فقر و خشونت در كشورهاي آمريكاي التين 

  ؛10اندشده

                                                            
9. Mark Morgan 

  هاي: هاي شبكه خبري يورونيوز و شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينكگزارش. 10
https://farsi.euronews.com/2019/10/10/migrant‐protesters‐occupy‐us‐mexico‐border‐
bridge 
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/mexico‐border‐apprehensions‐fall‐september‐
remain‐high‐191008192525939.html 
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، در 1398 مهرماه 13شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز  -4
مه د بيخصوص اقدام دانلد ترامپ به اعمال ممنوعيت موقت در مورد ورود مهاجران فاق

نكات مهم . متحدهاياالتد، به خاك هاي پزشكي خودرماني و يا ناتوان از پرداخت هزينه
  اين گزارش عبارت است از: 

جمهوري آمريكا، مبني بر يسرئ ، از سويمهرماه 12اي در روز جمعه امضاي ابالغيه الف)
روز  30براي  كمدستمهاجراني كه نتوانند از ن دسته آ - تحديد ورود مهاجران به اين كشور 

هاي يا توانايي پرداخت هزينه مداركي دال بر پوشش بيمه ،نخست اقامت در خاك آمريكا
  ؛پزشكي و بيمارستاني خود ارائه كنند

ا متحده بدشوار شدن وظايف دولت اياالت«مبني بر  اشاره به مضمون اين ابالغيه، ب)
 اني خودهاي درمتوجه به اتخاذ سياست پذيرش هزاران فرد بيگانه ناتوان از پرداخت هزينه

  ؛»هاي پزشكيعدم پرداخت هزينهز اچالش ناشي شدن نظام درماني آمريكا با و مواجه
و  جويانپناهتصميم بر كاخ سفيد در زمينه مشتمل نشدن اين  تصريحبهاشاره  ج)

 12 نبهپناهندگان كنوني ساكن آمريكا و اجرايي شدن سياست جديد دولت از روز يكش
 آبان ماه؛

اعالم كرد اين كشور در ، نيز مهرماه 4شنبه روز پنج ، دردولت آمريكاگفتني است كه  د)
پذيرش  خارجي را خواهد پذيرفت. اين كمترين آمار جويپناههزار  18تنها  2020سال 
  .11ستا از آغاز برنامه جذب مهاجران در تاريخ معاصر آمريكا جوپناه
  

  

                                                            
  . گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:11

 https://farsi.euronews.com/2019/10/05/us‐donald‐trump‐suspends‐entry‐of‐immigrants‐
who‐cannot‐pay‐for‐
healthcare?utm_source=newsletter&utm_medium=fa&utm_content=us‐donald‐trump‐
suspends‐entry‐of‐immigrants‐who‐cannot‐pay‐for‐
healthcare&_ope=eyJndWlkIjoiZTAxMWVmYjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2NDc0YWEzZTUifQ
%3D%3D 
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  كانادا*

، در 1398 مهرماه 17انتشار گزارش از سوي روزنامه واشنگتن پست، در روز چهارشنبه  -
 زارشگ. نكات مهم اين خصوص اهميت قائل نشدن كانادا براي كودكان جوامع بومي خود

 اند از: عبارت

 –كار ، رهبر حزب محافظه12كانادا و اندرو شير وزيرنخستهارات جاستين تردو، اظ الف)
ها براي به چالش كشيدن حكم مبني بر عزم آن –مهمترين نامزدهاي انتخابات آتي فدرال 

ديوان حقوق بشر اين كشور، مبتني بر ضرورت پرداخت غرامت از سوي دولت كانادا به 
ها به دليل اختصاص يافتن ا و صدمات وارد شده به آنهكودكان بومي، با توجه به آسيب

  ؛13نابرابرانه بودجه به خدمات ضروري و نظام رفاه كودكان
سيدگي مان راين دو نامزد در زمينه سرنوشت اين كودكان تا ز اظهارنظراشاره به عدم  ب)

ي اين مدردهمجدد به اين پرونده و تجديدنظر قضايي در رابطه با آن، همچنين عدم ابراز 
  مدار با كودكان بومي؛دو سياست

برانگيز نبودن اظهارات اندرو شير در اين رابطه، با توجه به مواضع اشاره به تعجب ج)
هاي كانادايي و مردود شمردن كشي بوميان به دست دولتعلني وي، مبني بر انكار نسل

يدشده و به قتل رسيده هاي تحقيقات انجام شده در رابطه با زنان و دختران بومي ناپديافته
، ابراز شگفتي از مواضع جديد جاستين ترودو: الزم به يادآوري است كه در حالدرعينو 

                                                            
1 2. Andrew Scheer 

  هاي پيشين:گزارش. سوابق در 13
حقوق بشر  واني، در خصوص دستور د1398 ورماهيشهر 15در روز جمعه  ،ليروزنامه گلوب اند م يانتشار گزارش از سو*

  :بر يمبن ،يان بومپرداخت غرامت به كودك نهيكانادا به اتاوا در زم
 نيدولت ا يغرامت از سو افتيالزم جهت در تيكانادا از صالح يهزار كودك از جوامع بوم 54از  شيب ي) برخوردارالف

  كشور، بر اساس حكم دادگاه؛
ه و ه، عامدانگاهانآ ضيبر اقدام دولت فدرال كانادا به اعمال تبع يحقوق بشر كانادا، مبتن واني) اشاره به مضمون حكم دب
 يهاخانواده دكان وو ارائه خدمات به كو يمال نيآن در تأم يبا توجه به ناكام ،يكودكان بوم هيعل ت،ياز حس مسئول يعار
  داشته است و يرا در پ امدهايپ نبدتري كانادا بشر حقوق قانون اساس بر كه –ها آن
روز  نيكه از نخست كودكاني – يبه كودكان بوم يالرهزار د 40بر ضرورت اقدام دولت كانادا به پرداخت غرامت تا  دي) تأكج

 ياند: گفتنشدهرار دادهق يخدمات اجتماع ينهادها اريجدا و در اخت شانيهااز خانواده جهتيب ،يالديم 2006سال  هياز ژانو
  د.شويم زيكودكان ن نيو اجداد ا نيدستور شامل والد نياست كه ا
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ترودو در مبارزات انتخاباتي گذشته با تعهد به برقراري مصالحه با جوامع بومي و تضمين 
ابع ي اعالميه حقوق مردمان بومي سازمان ملل و منع توسعه مناجرا ازجملهها، حقوق آن

  طبيعي در اين جوامع، موفق به كسب آراء الزم شد؛
رصد از مردم د 53ميالدي، مبني بر اعتقاد  2018اشاره به نظرسنجي انجام شده در سال  د)

ا براي ابراز تأسف و عذرخواهي بابت جد طوالني از سوي دولت زمانمدت صرفبهكانادا 
ين اها، جهت تبديل كردن پرورشگاه ها بهو سپردن آن والدينشانكردن كودكان بومي از 

ها براي رهايي از زخم مزمن و تالش آن» متمدن«ها، هاي، به ادعاي آنكودكان به انسان
  احساس گناه دوران استعمار؛

ستان ال ااشاره به معضالتي چون، كمبود بودجه مراكز خدمات اجتماعي بوميان در شم ه)
كودك  102مرگ  ازجملهپيامدهاي آن،  و -سال 5ميليون دالر براي مدت  400 –اُنتاريو 

ها در آن تن از 48كه  –ميالدي، تنها در اين استان  2017تا  2013هاي بومي در خالل سال
 ه متوقفسال از صدور نخستين حكم ديوان عالي مبني بر، ضرورت اقدام دولت ب 2فاصله 

  اند؛ا از دست دادهعيض در قبال كودكان بومي، جان خود ردرنگ اعمال تبساختن بي
خانمان، به سوم از بزرگساالن بيدرصد از كودكان و يك 60اشاره به اختصاص يافتن  و)

  .14هاكودكان بومي تحت پوشش پرورشگاه
  
  انگليس*

، در 1398 مهرماه 24انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز چهارشنبه  -1
شرح  گزارش به نكات مهم اين. ي مدرن در بريتانيادارخصوص افزايش ميزان قربانيان برده

  زير است: 

                                                            
  بازيابي در لينك: . گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل14

 https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/09/canada‐doesnt‐care‐about‐
indigenous‐children/ 
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ر قبال د ويژهبهابراز نگراني در مورد اقدامات استثمارگرانه باندهاي مواد مخدر،  الف)
ني درصدي شهروندان بريتانيايي قربا 72پذير جامعه و افزايش كودكان و اقشار آسيب

  داري مدرن؛برده
ربانيان قها از سوي روزنامه اينديپندنت، مبني بر افزايش هاشاره به روند تحليل داد ب)

سال  از نفر 2143به ، 2018تا  2017  سال  ازنفر  1246از بالقوه باندهاي مواد مخدر 
صد در قياس با كل قربانيان در 26درصد به  21از  ديگرعبارتبهميالدي و  2019تا  2018
  داري؛برده
ي مواد ندهاشناسايي روزافزون قربانيان با ضل از طريقاشاره به راهكار كاهش اين مع ج)

ها و حتي شوييخودروپخش مواد به نواحي روستايي، مزارع، عامالن  –مخدر 
  ؛هاآرايشگاه

اب گزير به ارتكدرصدي تعداد قربانيان بريتانيايي استثمارشده و نا 63اشاره به افزايش  د)
ر شدن به ميالدي: گفتني است كه ناگزي 2019 سال تا ژوئن 2018 سال از ژوئيهبه جرم، 

 از ددرص 48و بوده ترين نوع استثمار معمول و ارتكاب به جرم، اعمال غيرقانونيانجام 
  ؛دهداين موارد را تشكيل مي

ان اشاره به گستردگي عمليات باندهاي مواد مخدر در مناطق روستايي و در مي ه)
 شدنجهموااين باندها از كودكان و  داستفادهمورها، همچنين ابراز نگراني در خانمانبي
  هاي شديد در صورت اقدام به فرار؛ها با خشونتآن
اشاره به تأثير فضاي عدم اطمينان سياسي و اقتصادي ناشي از برگزيت، بر كاهش  و)

آموزگاران، پزشكان و هاي مردم نهاد و خيريه و همچنين قرار گرفتن بودجه سازمان
زير فشار شديد مالي و نقش اين عوامل در رشد استثمارگري و  مددكاران اجتماعي

  ؛15داري مدرنبرده
  

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:. گزارش روزنامه اينديپندنت15

 https://www.independent.co.uk/news/uk/home‐news/modern‐slavery‐victims‐trafficking‐
county‐lines‐home‐office‐a9153486.html 
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، در 1398 مهرماه 21انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -2
  : ربهاي بريتانيا، مبني زن در زندان صديكخصوص آغاز تحقيقات در زمينه مرگ بيش از 

، به شروع تحقيق و تفحص در مورد 16دياري تعليق مجازاتها و دااقدام اداره زندان الف)
 2007صد و نهمين زني كه از سال  -شاير ساله، در زندان دربي 26 17مرگ كاريا هارت

  هاي اين كشور از دست داده است؛جان خود را در زندان تاكنونميالدي 
ادر مدن ير شيادآور شدن خبر مرگ اخير يك نوزاد در زندان برونزفيلد، پس از ناگز ب)

  ر سلول خود؛دو به تنهايي  وي به انجام زايمان در هنگام شب
 مرگ و ميز در ها، در خصوص ميزاناداره زندان گزارش ساالنهاشاره به انتشار  ج)

 2018هاي مهاجرتي، از سال ها، در زمان تعليق مجازات يا عفو مشروط و بازداشتگاهزندان
درصد بيشتر از  6 –هاي بريتانيا مورد مرگ در زندان 334ميالدي، مبني بر وقوع  2019تا 

مورد سال گذشته  8 كه در مقايسه با –هاي زنان مورد در زندان 11شامل  –سال گذشته 
  رود؛ه شمار ميب 2004افزايش داشته و دومين آمار باال از زمان آغاز اين تحقيقات در سال 

داري توجهي و غفلت و تداوم اقدام نظام كيفري بريتانيا به نگاهاشاره به عواملي چون بي د)
كه اخير: الزم به ذكر است  وميرهايمرگمهمترين داليل  عنوانبههاي ناامن، زندانيان در زندان

  ؛18زدندبه خودكشي  دستهاي انگليس در زندانميالدي  2016زن زنداني نيز در سال  2
  
، در 1398مهرماه  15انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -3

ي ورهامح. خصوص بازداشت كنشگران مبارزه با تغييرات اقليمي از سوي پليس بريتانيا
   :گزارش مذكور عبارتند از

                                                            
1 6. Prisons and Probation Ombudsman (PPO) 
1 7. Caria Hart 

  . گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:18
 https://www.theguardian.com/society/2019/oct/13/inquiry‐launched‐into‐death‐of‐
woman‐at‐derbyshire‐prison 
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 كنشگران مبارزه با تغييرات آب و هوايينفر از  276اقدام پليس بريتانيا، به بازداشت  الف)
  ؛»19شورش عليه انقراض«عضو گروه اعتراضي  -

ها و ها، پلدر جاده وآمدرفتمسير اشاره به اقدام اين معترضان به مسدود كردن  ب)
به تغييرات  در راستاي اعتراض ،مهرماه 15، در روز دوشنبه ميادين لندن و حومه اين شهر

هاي ها در قبال بحراناقليمي و درخواست جهت نشان دادن واكنش سريع، از سوي دولت
  آب و هوايي؛

ر دميالدي  2018در سال » شورش عليه انقراض«اعتراضي اشاره به تشكيل گروه  ج)
 و هوايي وآب براي اعتراض به تغييرات » نافرماني مدني«حمايت از بريتانيا در راستاي 

  ن؛كشور جها 72زيرشاخه در  500مدعي برخورداري از 
ها با بستن جاده ،روز دوشنبه، در اين گروه در استراليا و نيوزيلند نيز ياعضاگفتني است كه  د)

گروه  ءحدود هزار تن از اعضا .ها و ميادين به تغييرات آب و هوايي اعتراض كردندو پل
در يكي از ميادين مركز اين شهر را  وآمدرفتن، پايتخت آلمان در برلي» شورش عليه انقراض«

در ، در آمستردام، پايتخت هلند زيستمحيطصدها تن از فعاالن هوادار همچنين، مختل كردند. 
  ؛ 20ها نيز بازداشت شدنده و بسياري از آنمقابل موزه ملي اين شهر تجمع كرد

 

، در 1398 مهرماه 14در روز يكشنبه  انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، -4
يمني بريتانيايي در مورد ا گرايان افراطي از نگراني شهرونداناستفاده راستسوءخصوص 

ات نك. هاي مذهبيزنان و كودكان، در راستاي هدف قرار دادن مسلمانان و ديگر اقليت
  مهم اين گزارش به شرح زير است:

بريتانيا، مبني بر اقدام برخي  21گراييبا افراط اظهارات مسئوالن كميسيون مبارزه الف)
ترغيب شنوندگان خود به انجام  منظوربهها، ها به مخدوش كردن عامدانه واقعيتگروه

                                                            
1 9. Extinction Rebellion 

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:. 20
 https://farsi.euronews.com/2019/10/07/climate‐change‐protests‐snarl‐up‐central‐london‐
135‐arrested 
2 1. Commission for Countering Extremism 
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بخش از جوامع  جلب آن ديگرعبارتبه –پراكنانه آميز و نفرتبرخوردهاي تبعيض
و در  خود سويبه، كنندگرايان افراطي حمايت نمياز راست معموالًسفيدپوست را كه 

 هاي اجتماعي؛راستاي تعميق شكاف

سر گرايي در سرااشاره به بخشي از پژوهش كميسيون مذكور پيرامون افزايش افراط ب)
اي زني ، پس از ادع»ساندرلند«شهر  هاي انجام شده دربريتانيا، مبني بر مجموعه اعتراض

اي مهاجران خاورميانهدر خصوص مورد تعرض جنسي قرار گرفتن از سوي گروهي از 
  تبار؛ 

 هايضد اقليتگرايان افراطي از اين جريان جهت اشاعه اظهارات برداري راستبهره ج)
به كه رچند ه - » بهبود امنيت زنان و كودكان كشور«ادعايي  باهدفقومي و ضدمسلمان، 

سي به اتهامات جنميالدي  2018كساني كه در سال  از درصد 85 ،گفته پليس منطقه
  ؛اندحكوم شدند، سفيدپوست بودهم

بار عليه مردان اي از حمالت خشونتاشاره به تأثير اين تحوالت بر انجام مجموعه د)
هاي ديواري نژادپرستانه: گفتني و ايجاد نقاشي تبار، همچنين اقدام به خرابكاريآسيايي

ويژه ران و بهها، مهاجها، ضديت عليه اقليتاعتقاد مشترك اين افراد و گروهاست كه 
  ؛مسلمانان است

بله با ها و جهت مقااشاره به عدم حمايت دولت از مقامات ساندرلند در جريان اعتراض ه)
ا بمبارزه تحقيقات سراسري كميسيون شاره به نتايج هاي راست افراطي، همچنين اگروه
  ميالدي،  2017 سال تروريستي حمالت  در پيگرايي افراط

  مبني بر:
  ؛هاي محليبرداري جريانات راست افراطي از تنشمقامات مسئول به بهرهي توجهبي -
  عدم حمايت از قربانيان؛ -
  ن؛گراياافراطپراكنانه نفرترفتار به چالش نگرفتن  -
  ؛فكري يبه روند خود تبديل تبليغات خطرناكها در راستاي آن عدم مقابله با تالش -



  14                                                                                                                                 59گزارش راهبردي 

 

گرايان به وجهه اخالقي بخشيدن به رفتارهاي اطپراكنانه افراشاره به تالش نفرت و)
  .22آميز خود، بدون هراس از قرار گرفتن در برابر پيگردهاي مجرمانه و كيفريخشونت

  
 فرانسه*

، در 1398مهرماه  26بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -1
گزارش  نكات مهم اين .هسرپرست در فرانسخصوص محاكمه ناعادالنه كودكان مهاجر بي

  به شرح زير است: 

 سكونت كودكان مهاجر بدون سرپرست در ساختمان خالي از سكنه، متعلق به الف)
سكن مردن كليساي كاتوليك شهر مارِسي، به دليل ناكارآمدي مقامات مسئول در فراهم آو

ضايي قامات ها و منجر شدن اين امر به اقدام مقمناسب براي اين كودكان و حمايت از آن
  بور؛تمان مزساخ به مورد پيگرد قانوني قرار دادن اين كودكان، با توجه به اشغال غيرقانوني

مكاني  –سرپرست در اين ساختمان كودك بي 170اشاره به سكونت داشتن حدود  ب)
  ؛نامناسب براي كودكان با توجه به كمبود جا و آلوده بودن آن به حشرات موذي

عنوان كودك و ها در دادگاه، بهيت شناخته شدن قانوني برخي از آنرسماشاره به به ج)
جوانان ها و قرار داشتن مابقي كودكان و نوناگزير شدن نهادهاي مسئول به حمايت از آن

ر به ها به طول انجاميده و كودكان را ناگزيكه گاه هفته –در فرآيند ارزيابي صغر سن 
تن از اين كودكان و نوجوانان كه حكم  36است كه  كند و گفتنيها ميسكونت در پناهگاه

 ر گيرند،اند و بايد بر اساس قانون مورد حمايت نهادهاي مسئول قرادادگاه دريافت نموده
  كنند و آواره هستند؛همچنان در اين ساختمان زندگي مي

بان حقوق بشر در مورد ناعادالنه بودن روند خاطرنشان كردن گزارش مفصل ديده د)
  ؛23ها آلپويژه در پاريس و بلندييابي سن كودكان در فرانسه، بهارز

                                                            
  . گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك: 22

https://www.independent.co.uk/news/uk/home‐news/muslims‐extremism‐women‐far‐
right‐tommy‐robinson‐rape‐a9143671.html 

  هاي پيشين:گزارشسوابق در  23
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هاجِر ، در خصوص محروميت كودكان م1398شهريور ماه  14شنبه ، در روز پنجبان حقوق بشرديدهگزارش از سوي  انتشار*

  بر: اريس، به دليل اجراء فرآيندهاي معيوب، مبنيآلپ و شهر پ - ويژه در منطقه آلپاينهاي الزم، بهبدون سرپرست از حمايت
ات در معرض اقدامات هوسبازانه: رفتار مقام«، تحت عنوان ايصفحه 80گزارشي بان حقوق بشر، به انتشار اقدام ديده الف)

 هاي مسئوالن تعيين و تأييد، مبني بر عدم مطابقت اقدامات و روش»سرپرست در بلندهاي آلپفرانسه با كودكان مهاجر بي
  المللي؛وازين بينبا م  - سال  18زير  –صغر سن كودكان 

ايتي دمات حمدك مورد نظر از خ، جهت محروم كردن كوها و داليل مختلفاشاره به توسل مسئوالن مربوطه به توجيه ب)
  الزم، داليلي چون:

  هاي مورد نظر؛اشتباهات كودكان در زمينه درج تاريخ - 
  شان؛هايپذيريرب ناگوار و آسيبها به گفتگو در مورد تجاعدم تمايل آن -
  شان در كشورهاي مبداء و در طول مسير ومشاغل -
  شود؛ده ميخوان» گرايانه زندگياهداف غيرواقع«آنچه كه از نظر مأموران  -

 هاي خودسرانه در اينگيرياشاره به نقائص مشابه مشاهده شده در روند ارزيابي سن كودكان مهاجر در پاريس و تصميم ج)
همچنين  ساله، 18پسر، يك دختر و يك نوجوان  59بان حقوق بشر با زمينه در ديگر مناطق فرانسه، پس از مصاحبه ديده

ات انه و مقامهاي درماني، كاركنان و داوطلبان نهادهاي بشردوستا وكال، امدادرسانان بخشپرونده ديگر و گفتگو ب 36بررسي 
  رسمي؛

ترين راه اخرين و تنهآالمللي در اين زمينه، مبني بر استفاده از معيارهاي ارزيابي سن، به عنوان اشاره به روند موازين بين د)
راي اثبات بد و فقدان مستندات الزم دعاي فرد در مورد ميزان سن خوهاي جدي در مورد اباقيمانده، در صورت وجود ترديد

  آن؛
هاي جدي استفادهاشاره به قرار گرفتن بسياري از كودكان بدون سرپرست، پيش از رسيدن به خاك فرانسه، در معرض سوء ه)

دن در راه رسي مسير عبور از دريارفتار و متحمل شدن مخاطرات موجود در در كشورها مبداء، اعمال شكنجه، كار اجباري، سوء
ده رايط ذكر ششها با اختالالت اضطراب پس از حادثه: اين در حالي است كه به كشورهاي اروپايي و در نتيجه مواجه بودن آن

  شود؛در فرآيند تعيين سن در نظر گرفته نمي
  جمله اشاره به پيامدها و عواقب عدم پذيرفته شدن سن كودكان در اين ارزيابي، از و)
ند دكاني كه خواستار تجديد نظر قضايي در روحتي كو –هاي اضطراري كودكان بدون سرپرست اخراج شدن از پناهگاه -

  اند وپرونده خود شده
  ها؛خانماني در خيابانهاي بزرگساالن و يا تجربه كردن بيناگزير شدن كودكان به سكونت در پناهگاه -
ن كودكان زگرداندپناهجو، از جمله اقدام مأموران مرزي فرانسه در منطقه آلپ، به بااشاره به معضالت ديگر كودكان  ز)
ز اين اها به نهادهاي حمايتي و سرپرست و در حال تالش براي عبور از مرز ايتاليا به خاك فرانسه، به جاي ارجاع دادن آنبي

  هاي كوهستاني؛ها با مخاطرات بيشتر در مسيررو مواجه ساختن آن
طلب، به دگران داون امداشاره به اقدام پليس فرانسه به آزار و اذيت كردن و در برخي موارد مورد پيگرد قانوني قرار دادا ح)

  ها وها به مهاجران در حال عبور از كوهستانرساني آندليل كمك
  تأكيد بر ضرورت اقدام مقامات فرانسه به اتخاذ تدابيري چون، ط)
معيارهاي  وها با موازين زمينه فرآيندهاي ارزيابي سن كودكان و نوجوانان و مطابقت دادن آنايجاد اصالحات الزم در  - 

  ها؛آن المللي، جهت ممانعت از محروميت خودسرانه كودكان از به رسميت شناخته شدن صغر سنبين
ائه زم و ارالت و تخصص مورد بررسي قرار دادن وضعيت روحي و رواني كودكان، توسط روانكاوان برخوردار از صالحي -

  ها در معرض فرآيند ارزيابي سن وخدمات مشاوره براي كودكان نيازمند، پيش از قرار دادن آن
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مهرماه، مبني بر نامناسب و  19اشاره به حكم دادگاه اداري مارسي، در روز جمعه  ه)
پذيرش بودن شرايط كنوني زندگي كوكان مهاجر بدون سرپرست و صدور دستور غيرقابل

وه بر مورد حمايت قرار دادن مبني بر ضرورت فراهم آوردن محل سكونت مناسب، عال
  ؛24كودكان از سوي نهادهاي مسئول

  

، در 1398 مهرماه 23شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز سه -2
به زارش موارد مهم گ. هاي معترض در پاريسنشاندرگيري پليس فرانسه با آتشخصوص 

  :     شرح زير است

آور ها، با استفاده از گاز اشكنشانه به متفرق ساختن آتشاقدام نيروهاي پليس فرانس الف)
  ؛پاشآبهاي و ماشين

هاي معترض فرانسوي، از سراسر كشور در نشاناشاره به حضور هزاران تن از آتش ب)
تني تراض به شرايط شغلي خود: گفو اع مطالباتشانطرح  منظوربههاي شهر پاريس، خيابان

و  ر افزايش حقوق، تضمين مزاياي بازنشستگي و توجهاين معترضان خواستا است كه
 ؛هاي مسئول هستنداحترام بيشتر از سوي مقام

ن فتن از حصارهاي فوالدي پارلما، جهت باال رهاي معترضنشانآتشاشاره به تالش  ج)
ها، همچنين تداوم آن سويبهآور اقدام مأموران پليس به شليك گاز اشك زمانهمفرانسه و 
 معترضان با برخوردهاي شديدتر شدنمواجههاي شرقي پاريس و ظاهرات تا بخشيافتن ت

  ؛شنيروهاي پليس ضدشور
اعتراضات شش نفر بازداشت و سه افسر اين در جريان  ،وزارت كشور فرانسهبه گفته  د)

 هزار نفر برآورد شده است. 10شمار معترضان پاريس هفت تا  .پليس نيز زخمي شدند

                                                                                                                                                            
اهي و ها به نهادهاي خدمات رفدرنگ آنپايان دادن به روند استرداد كودكان بدون سرپرست به ايتاليا و در عوض انتقال بي -

  حمايتي كودكان.
  ق بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوگزارش ديده 24

 https://www.hrw.org/news/2019/10/18/unaccompanied‐migrant‐children‐unfairly‐trial‐
france 
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ها حمايت نشاناقشاري بودند كه از تظاهرات آتش ازجملهو پرستاران پزشكان  همچنين،
  ؛25كردند

  

ر د، 1398مهرماه  23شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -3
محجبه در حضور  ينجنجال در فرانسه بر سر حمله كالمي به زوقوع پيوستن خصوص به

   اند از:محورهاي اصلي گزارش عبارت. فرزندش

ي هاي مختلف فرهنگي، علمي، اجتماعي و هنراز شخصيت نفرِ 90جمعي اقدام  الف)
 ت،جه جمهوري اين كشورامانوئل مكرون، رئيس اي سرگشاده بهانتشار نامه ، بهفرانسه

يك » تعرض«وميت دولت در محكدرنگ از سوي ي بياقدامدرخواست از وي براي انجام 
  ؛محجبه يگرا به زننماينده راست

ده حزب اقدام جنجالي يك نمايندر واكنش به اين نامه،  ءتدوين و امضااشاره به  ب)
آموز در ساختمان شوراي بر ضد مادر محجبه يك دانش» اجتماع ملي«گراي راست
ن الن ايس، مبتني بر ضرورت برداشتن حجاب خود براي ورود به مركز فرانسهدر اي منطقه

 سالن را نماينده مزبور در همراهي با نيزحزب اين ديگر نمايندگان شورا: گفتني است 
  ؛خوانده شده ابراز انزجار كردند» گرايياسالم رغيبت«ترك و از آنچه 

 دهمنتشرشهاي روزنامه لوموند كه در يكي از ستون -اين نامه  امضاكنندگاندرخواست  ج)
  ، جهت:با خطاب قرار دادن امانوئل مكرون -
  آميز اين نماينده در قبال زني محجبه؛كردن قاطعانه اقدام اهانتمحكوم  -
عه در جام احترامقابلتصريح موضع خود، مبني بر برخورداري تمامي زنان از جايگاه  -

  سلمانان؛تمامي م طوركليبهزنان مسلمان با و يا بدون حجاب و  ازجملهفرانسه، 

                                                            
  ازيابي در لينك: . گزارش خبرگزاري رويترز. قابل ب25

https://www.reuters.com/article/us‐france‐protests‐firefighters/french‐police‐teargas‐
protesting‐firefighters‐in‐paris‐idUSKBN1WU2E5 
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 هن بقرار دادن شهروندان مسلما محكوميت برچسب زدن، طرد كردن و مورد استهزاء -
  دليل عمل به دستورات ديني خود؛

  آميز؛دامات توهينگونه رفتارها و اقمقابله با اين -
 گراييتخشون«و » نفرت پراكني«مصداق بارز  عنوانبهضمن برشمردن اين اقدام  -
  ؛»سابقهبي
ستف كاستانر، وزير نامه همچنين اظهارات كرياين  امضاكنندگانالزم به ذكر است كه  د)

نشانه گرايش به  عنوانبه ،اعمال مذهبي از بندي برخيدر خصوص فهرست ،كشور فرانسه
كيد كردند كه اين اعمال تنها برگرفته از دستورهاي مذهبي أگري را محكوم و تافراطي

  27؛26ورزندميمعمول به انجام آن مبادرت  طوربهاست كه مسلمانان معتقد 
  

 ، در1398 مهرماه 16شنبه از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه انتشار گزارش -4
نكات مهم اين گزارش . هاي مهاجرتيبنديهميهوزير فرانسه از سخصوص حمايت نخست

  به شرح زير است:  

وزير فرانسه، به اعالم حمايت خود از مجموعه تدابير ، نخست28فيليپه ادوارداقدام  الف)
راهكار انجام  ازجملهاهش پذيرش تعداد مهاجران به كشور، گيرانه در راستاي كسخت
 15بندي در اين زمينه، در اظهارات خود در پارلمان ملي فرانسه، در روز دوشنبه سهميه
  ؛مهرماه

دن اع شتأكيد بر ضرورت اتخاذ تدابيري در زمينه پديده مهاجرت، با توجه به اشب ب)
  ؛جوپناهظرفيت فرانسه در زمينه پذيرش 

                                                            
كه وزير كشور فرانسه پس از حمله مسلحانه اخير يك كارمند اداره پليس به همكارانش كه منجر به قتل . بايد خاطرنشان كرد 26

ز قيد بيش اتو يا  نماز و دعامذهبي، از جمله خواندن  سه پليس فرانسوي شد، اعالم كرده بود كه هرگونه رفتار متظاهرانه
  .گري گزارش شودبايد به عنوان نشانه گرايش به افراطي ،معمول به اعمال مذهبي در ماه رمضان

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:. 27
 https://farsi.euronews.com/2019/10/15/90‐personalities‐ask‐macron‐to‐condemn‐an‐
assault‐on‐a‐veiled‐woman 
2 8. Edouard Philippe 
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 جوييپناههاي درصدي سهميه درخواست 22اشاره به اقدام دولت فرانسه به افزايش  ج)
يي: درصدي آن در ديگر كشورهاي اروپا 10ميالدي، در قياس با كاهش  2018در سال 

ه درخواست هزار نفر در فرانس صديكميالدي نيز، بيش از  2017گفتني است كه در سال 
  است؛ نشدهاعالمشدگان اين فرآيند كه ميزان پذيرفتهاند، اگرچه پناهندگي ارائه داده

ارگران كبرانگيز دولت براي مورد پوشش قرار دادن زير سؤال بردن برنامه درماني بحث د)
ونل و در دولت سوسياليست لي 2000اي كه در سال برنامه –فاقد اسناد و مدارك قانوني 

 300دود مين خدمات درماني براي حژوسَپن ارائه شده و هزينه يك ميليارد يوروريي تأ
  هزار تن از اين قشر از جامعه را، بر دوش دولت نهاده است؛

 ه پيوندباديد مربوط اقدام نهادهاي دولتي به تجديدنظر درباره مفاد رو ضرورتبهاشاره  ه)
دين آن در صورتي كه يكي از وال كه بر اساس – جويانپناههاي مهاجران و اعضاء خانواده

سال خود  18تواند براي همراه كردن همسر و فرزندان زير فرانسه باشد، ميساكن 
وارد  هزار مهاجر 90درخواست رواديد دهد: گفتني است كه بر اساس اين طرح ساالنه 

  شوند؛خاك فرانسه مي
هاي اخير جمهور فرانسه، در هفتهخاطرنشان كردن مواضع مشابه امانوئل مكرون، رئيس و)

اظهاراتي كه مورد انتقاد رقباي سياسي وي قرار گرفته و مارين لو پن، رهبر  –در اين زمينه 
برداري از موضوع مهاجرت در راستاي حزب راست افراطي جبهه ملي، وي را متهم به بهره

  30؛29دستيابي به اهداف انتخاباتي كرده است

                                                            
  هاي پيشين:گزارشسوابق در  29

انسه، در خصوص ، به نقل از خبرگزاري فر1398مهر ماه  3، در روز چهارشنبه خبرگزاري الجزيرهانتشار گزارش از سوي *
  تر، مبني بر:گيرانهجمهوري فرانسه، در زمينه اتخاذ مواضع مهاجرتي سختاظهارات اخير رئيس

ي ذيرش تمامپناپذيري ي باقيمانده به انتخابات پارلماني فرانسه، مبني بر امكاناظهارات امانوئل مكرون، در روزها الف)
ز اتر در اين رابطه، در راستاي ممانعت گيرانهمهاجران و پناهجويان از سوي اين كشور و تالش وي جهت ارائه گفتمان سخت

  هاي راست افراطي؛دهندگان به سوي گروهگرايش يافتن رأي
ميالدي، ضمن  2017جمهوري فرانسه در سال توجه متقاضيان پناهجويي از زمان انتخابات رياستش قابلاشاره به افزاي ب)

  زمينه؛  بيشتر در اين تأكيد بر ضرورت اقدام ديگر كشورهاي اروپايي به ارائه همكاري
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راهم ر راستاي فگيرانه در قبال پديده مهاجرت، دتأكيد بر ضرورت حمايت از مواضع سخت ز)
  خانمان؛معضل افراد بي ازجملهآمدن امكان پرداختن به نيازها و معضالت داخلي فرانسه، 

درصد از جمعيت فرانسه را  10الزم به ذكر است كه در حال حاضر مهاجران كمتر از  ح)
و اگرچه ميزان  –ميالدي  1975تر از ميزان آن در سال درصد بيش 2تنها  - دهند تشكيل مي

ها در اين كشور از كشورهاي ديگر افزايش يافته، اما بخش اعظم آن جوييپناههاي رخواستد
  ؛31شودياد مي» كشور امن« عنوانبهشود، با توجه به اينكه از كشور مبدأ، پذيرفته نمي

  
، 1398 مهرماه 16شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5

ت ايستادگي فرانسه در برابر موارد نقض حقوق بشر در عربستان در خصوص ضرور
  :محورهاي گزارش مذكور عبارتند از. سعودي

لسه از جكشور اروپايي، در آخرين  15 ازجملهكشور از كشورهاي جهان،  25اقدام  الف)
 شده از سويجلسات شوراي حقوق بشر سازمان ملل، به اعالم حمايت از بيانيه تنظيم

ين ات ا، مبني بر موارد جدي نقض حقوق بشر در عربستان و درخواست از مقاماستراليا
مال كشور جهت، حصول اطمينان از آشكار شدن حقايق و اجراء عدالت در مورد قتل ج

  نگار منتقد سعودي؛خاشقجي، روزنامه

                                                                                                                                                            
از سوي  دن آنكشيده ش تأكيد بر لزوم اتخاذ اقدامات الزم جهت مقابله با دور زدن فرآيند پناهندگي و به انحراف ج)

ن صورت و در غير اي - » دگيپناهن حق از حفاظت« و »مهاجرت جريان كنترل« اصالح  ضرورت  –هاي قاچاق انسان شبكه
  لزوم به رسميت شناخته نشدن اين حق در فرانسه و

نگال مركل، صدراعظم ميالدي، به همراه آ 2017جمهوري سال الزم به يادآوري است كه مكرون، هنگام انتخابات رياست د)
  آلمان، بر سياست درهاي باز و پذيرش گسترده مهاجران تأكيد نموده بود.

خنراني مفصل خود در شوراي اروپا از تصميمش براي اصالح قوانين پذيرش روز پيش در جريان س 10، امانوئل ماكرون 30
و بر اين باور است كه بايد پناهجوياني را پذيرفت كه » تواند همه را بپذيردفرانسه نمي«كيد كرد كه أمهاجران سخن گفت. او ت

  .هرچه سريعتر اخراج كرد شرايط دريافت پناهندگي دارند و مهاجران اقتصادي را
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك:. 31

 https://www.aljazeera.com/news/2019/10/france‐prime‐minister‐signals‐support‐
immigration‐quotas‐191008011749419.html 
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خود  مايتحابراز تأسف از عدم اقدام نماينده فرانسه در شوراي حقوق بشر به اعالم  ب)
ه مارس ه در مار شداين بيانيه و امضاء آن، به رغم پشتيباني اين كشور از ديگر بيانيه صاد از

  سال جاري ميالدي، در اين زمينه؛
بني بر جمهور آن، ماشاره به متناقض بودن مواضع دولت فرانسه با اظهارات اخير رئيس ج)

تن رد حمله قرار گرفه موبا توجه ب ويژهبههاي اساسي، ضرورت دفاع از حقوق و آزادي
گرايي و هاي مستبد، همچنين انتقاد وي از تضعيف چندجانبهها از سوي دولتاين ارزش

سي پلمايا اظهارات وزراي خارجه و كشور فرانسه، مبني بر مورد ستايش قرار دادن دي
  فرانسه در حوزه برابري جنسيتي؛ فمينيستي

هاي زشه با تعهدات آن در قبال اراشاره به متضاد بودن مواضع عملي دولت فرانس د)
 از مهمترين كه يكي –در قبال كشوري چون، عربستان سعودي  ويژهبهادعايي اين كشور، 

  آيد؛مشتريان تسليحاتي آن نيز به شمار مي
خالي كردن از فشار بر عربستان در زمينه موارد  اشاره به پيامدهاي اقدام فرانسه در شانه ه)

  32گرايي و تضعيف مباني شوراي حقوق بشرتضعيف چندجانبه هازجملنقض حقوق بشر، 
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