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 متحــدهاياالتبشــر در كشــورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقــض حقــوق
ها و ها، بيانيــه، بر اساس مقاالت، گزارش1399ماه آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در خرداد

هاي المللي و رســانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانتاخبار آشكار به دس
خالصــه بــه  صــورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1گروهي

  شرح زير است:

  
  متحده آمريكا*اياالت

نهــاد بــه المللــي و مردمنهاي حقوق بشــري بيها و نهاديهاي سازماننگاهي به واكنش -1
ولــت دو واكــنش  متحــدهاياالتمرگ جورج فلويد، برپايي تظــاهرات گســترده در سراســر 

  آمريكا به اين اعتراضات:

  

  و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر الف) سازمان ملل
، بــر خردادمــاه 12، ســخنگوي ســازمان ملــل، در روز دوشــنبه 2تأكيد استفان دوجاريــك) 1

زمان، مبني بــر ضــرورت ابــراز و شــنيده شــدن درخواست آنتونيو گوترش، دبيركل اين سا
داري نيروهاي امنيتي و پليس خويشتن وآميز جويانه و صلحهاي مسالمتها از راهنارضايتي

  در قبال معترضان؛
تأكيد اين مقام سازمان ملل بر ضرورت انجــام تحقيقــات كامــل در زمينــه تمــامي مــوارد  -

لزوم آموزش ديدن اين نيروها در سراسر اعمال خشونت از سوي نيروهاي پليس، همچنين 

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human Rights  (OHCHR)الملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty  International حقوق بشر ( بانديده)؛Human 

Rights Watchشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronews) ؛ كميسيون حقوق بشر كانادا(Canadian Human Rights 

Commissionروزنامه گاردين ( )؛The Guardian) ؛ روزنامه اينديپندنت(Independent وي .تي.سي خبري شبكه)؛
  ).HodHod Mediaرسانه هدهد ( ) وDeutsche Welle)؛ شبكه خبري دويچه وله (CTV News( نيوز

2 Stéphane Dujarric 



  4                                                                                                                               24گزارش راهبردي 

 

ــاني حقــوق بشــري و ســرمايه ــه مب ــر روي حمايــت اجتمــاعي و جهــان در زمين گذاري ب
شناختي از پليس، در راستاي انجام درست وظايف خود در حمايت به عمــل آوردن از روان
  .3جامعه

  
 14به تأكيد ميشــل باچلــه، كميســر عــالي حقــوق بشــر ســازمان ملــل، در روز چهارشــن )2

هاي برانگيخته شده در صدها شــهر از ، بر ضرورت شنيدن و پرداختن به نارضايتيخردادماه
تبــار هــاي آفريقايياز درخواست براي پايان دادن به قتل آمريكايي – متحدهاياالتشهرهاي 

 -ي غيرمسلح تا تقاضا براي پايان يافتن خشــونت پلــيس و نژادپرســتي فراگيــر و ســاختار
  گذاردن تاريخ غمبار نژادپرستي و خشونت در اين كشور؛جهت پشت سر 

محكــوم كــردن  به هنگام بروز بحران، به ژهيوبهتأكيد بر ضرورت اقدام رهبران كشورها،  -
هاي اين چنيني، گوش فــرا ها و عوامل بروز بحرانشفافانه نژادپرستي، تعمق در مورد ريشه

هــاي الزم در راســتاي مقابلــه بــا كنشدادن به و درس گرفتن از تحوالت جــاري و اتخــاذ 
 ها؛نابرابري

بــرداري غيرضــروري و نامتناســب هــاي دريــافتي معتبــر، مبنــي بــر بهرهاشاره به گزارش -
ها و مهمــات هدف و غيرمتناسب از سالحبي استفاده ازجملهقانون از زور،  ياجرانيروهاي 

ري فلفــل عليــه معترضــان و هاي پالستيكي و اســپآور، گلولهغيركشنده، همچون گاز اشك
  ها از محل تظاهرات؛نشيني آننگاران، حتي در برخي مواقع به هنگام عقبروزنامه

 دحملــهمور ازجملــهنگاران، حادثه به وقوع پيوسته براي روزنامــه 200كم اشاره به دست -
بــودن كامــل  مشــاهدهقابل رغمبــهفيزيكي و ارعاب قرار گرفتن و يا بازداشــت خودســرانه 

ها، حتي در زمان ارائه گــزارش و تأكيــد بــر ضــرورت فــراهم آمــدن دارك خبرنگاري آنم
  نگاران جهت انجام وظايف خود فارغ از تهاجم و سركوب؛امكان الزم براي روزنامه

دار از طريــق تأكيد بر الينحل بــودن رفــع معضــل خشــونت پلــيس و نژادپرســتي ريشــه -
اكن عمومي و تخريب اموال و درخواست جهــت آميز، غارت امهاي متقابل خشونتواكنش

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://news.un.org/en/story/2020/06/1065262 
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عدالت و اقدام پلــيس  ياجرا منظوربهآميز تقاضاي خود تالش معترضان براي بيان مسالمت
با استفاده افراطي از زور، ضــمن تأكيــد بــر  اعتراضاتبه كوشش جهت دامن نزدن به آتش 

ت منجر به جراحــت و طرفانه اقداماضرورت مورد تحقيق قرار گرفتن مستقل، شفافانه و بي
 قانون؛ ياجرادر مورد مأموران  ازجملهمرگ مسئوالن و معترضان، 

ها و اظهــارات مبتنــي بــر تــالش جهــت زدن ابــراز نگرانــي عميــق در خصــوص بيانيــه -
بر معترضــان و نامشــروع جلــوه دادن تظــاهرات غمبــار و » تروريست«هايي، چون برچسب

هاي صورت گرفتــه در ها و تخريبن بر خشونتها با انگشت گذاردآميز سراسري آنصلح
  .4بسياري از مناطق

 

انيــه كارشناس مستقل شوراي حقوق بشر سازمان ملل، به صــدور بي 30اقدام نزديك به  )3
بــراي تــالش  متحــدهاياالت، مبنــي بــر درخواســت از خردادماه 16مشترك، در روز جمعه 

شــتار ك، با توجه به افزايش مــوارد جهت انجام اصالحات در نظام عدالت كيفري اين كشور
  ان پليس؛به دست مأمور ازجملهتبار، هاي آفريقاييآمريكايي

  انديشي نژاديو جزمسيستميك تأكيد بر ضرورت پرداختن مقامات آمريكا به نژادپرستي  - 
ن گرانه مــأموراجاري در كشور خود و انجام تحقيقات مستقل در زمينه موارد استفاده افراط

  زور؛ پليس از
، پوستاني چون احمد آربري، بريونا تيلر و نهايتاً جــورج فلويــدمحكوم كردن كشتار سياه -

كشــتارها  ، به دست مأموران پليس و متهم كردن اينتاكنوناز ماه فوريه سال جاري ميالدي 
منــدي عــامالن و ا توجه بــه بهرهب، فرا قضاييهاي هاي كنوني قتلبه برخورداري از ويژگي

گرفتن حيات انساني و اســتفاده از  ها از امتيازاتي چون، معافيت از مجازات، ناديدهآنآمران 
  فضاهاي عمومي جهت اعمال كنترل نژادپرستانه خود؛

                                                            
  زمان ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سا 4

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25922&LangID=E 
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 ابراز نگراني در خصوص نحــوه واكــنش نيروهــاي پلــيس در قبــال تظــاهرات اعتراضــي -
ر حــالي اســت كــه ايــن يــن دا -هــاي ايــن كشــور مريكــا در خيابانآها تن از مردم ميليون

گري و حــبس هــزاران تــن از هاي خودسرانه، نظاميتظاهرات با اعمال خشونت، بازداشت
پوست نيز مورد هدف و بازداشت قرار نگاران رنگينراه بوده و روزنامههمĤنكنندگتظاهرات

  اند؛گرفته و برخي نيز با خشونت و آزار و اذيت مواجه شده
د ردم و تهديــمــاي دولت در اين رابطه، منجر به برانگيختن بيشتر هتأكيد بر تناقض بيانيه -
هــا بــه اعمــال خشــونت بــا درخواســت حكومــت بــه ضــرورت نشــان دادن برخــورد آن

هاي پوســتان در مــورد محــدوديتآميز در قبــال اعتراضــات سفيدجويانه و تفــاهممسالمت
  ؛19 –  مربوط به شيوع بيماري كوويد

در ميــان  19 – اين حوادث با شــيوع نامتناســب بيمــاري كوويــد بروز زمانيهماشاره به  -
  .5به اين بيماري قرار دارند ابتالكه بيشتر در معرض  -تبار هاي آفريقاييآمريكايي

  

 21رشــنبه اقدام كارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، به صدور بيانيه، در روز چها )4
آميز سراســر بار اعتراضــات مســالمتت، مبني بر محكوميت سركوب خشون1399 خردادماه

  پس از كشته شدن جورج فلويد به دست پليس شهر مينياپوليس؛
كني تدابير مستحكم، در راســتاي ريشــه ياجرادرخواست كارشناسان سازمان ملل جهت  -

وامــع تبعيض نژادي و ايجاد اصالحات نژادي در زمينه نحوه عملكرد نيروهاي پلــيس در ج
  آميز؛اضات صلحپوست و اعتررنگين

 62كم  ج دستبسي ازجملهها، ابراز نگراني در مورد استفاده از نيروي نظامي در سركوب -
هــاي هزار تن از سربازان گارد ملــيِ آمــوزش ديــده بــراي مــديريت اعتراضــات و گزارش

ها به هنگــام پوشــش دادن نگاران و بازداشت آندريافتي در مورد حمالت پليس به روزنامه
  در مورد تحوالت جاري؛خبرها 

                                                            
  لل. قابل بازيابي در لينك: گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان م 5

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25933&LangID=E 
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ــراز نگرانــي ويــژه در خصــوص گزارش - ــافتي در زمينــه بهرهاب گيــري دولــت هــاي دري
 جملــهازاز حضــور نيروهــاي فاقــد مــدارك شناســايي در برخــي از شــهرها،  متحدهاياالت

ها از مجازات در قبال مــوارد نقــض واشنگتن دي.سي و منجر شدن اين اقدام به معافيت آن
  از حقوق بشر؛ استفادهسوءو 
شدگان با توجه بــه ها و شرايط حبس بازداشتابراز نگراني در خصوص ميزان دستگيري -

  .6و درخواست جهت آزادي تمامي دستگيرشدگان 19 –شيوع بيماري كوويد 
  

  المللب) سازمان عفو بين
، مــدير كــارزار پايــان خشــونت بــا اســلحه در دفتــر 7اشاره به اظهارات ارنست كاورســن -
، در واكنش به سخنان دانلد ترامــپ در روز دوشــنبه متحدهاياالتالملل در ازمان عفو بينس

ناپذيري ناديده گرفتن خشونت صورت گرفته عليه جــان ، مبني بر امكان1399 خردادماه 12
، پوســتانسياه –از ســوي نيروهــاي پلــيس، بــه شــمار آوردن نژادپرســتي ضــد  پوستانسياه
جمهوري بــه وي مبنــي بــر ريزي واقعي و يادآور شدن قسم رئيسفضاحت و آبرو عنوانبه

  ضرورت حمايت از تمامي مردم خود؛ 
لويد؛ فرزنــدان و عزيــزان وي، فعدالت براي جورج  ياجراپايان رسيدن زمان اشاره به به -
پذيري و پاســخگويي با كشته شدن او به دست پليس و به شــمار آوردن مســئوليت زمانهم
 پذير نبــوده و تنهــا بــه كــاربراي دولتي كــه مســئوليت همآن –گزينه باقيمانده  تنها عنوانبه

  دميدن بر آتش نفرت مشغول است؛
هــا ها براي آمدن به خيابانتأكيد بر عصبانيت و درماندگي مردم و حق غيرقابل پايمال آن -

ت جهت آميز در راستاي دستيابي به عدالت و درخواساندازي اعتراضات مسالمتجهت راه
ناپذيري مجاز شــمردن اقــدام پلــيس بــه ايجاد اصالحات در ساختار نيروهاي پليس، امكان

                                                            
  بازيابي در لينك: بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان. قابل  6

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25948&LangID=E 
7 Ernest Coverson 
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 تنهانــهها براي تمامي آحاد جامعــه و اعمال خشونت و ارعاب جوامع و ضرورت تالش آن
  ؛»جان سياهان ارزشمند است«چراكه  –گروه خاصي از مردم 

ور آميز مردم كشــاكنش نظامي به انقالب صلحاشاره به اقدام دولت آمريكا به نشان دادن و -
  ها؛ي آنو نه حام پوستانسياهكننده و فقدان تالش براي تغيير نظام سركوب

 ياجــراو تأكيد بر ضرورت  متحدهاياالتاشاره به ناكارآمدي چشمگير ساختار پليس در  -
در رويكــرد مالحظــه  كردن نژادپرستي و ايجاد تغيير قابلجهت ريشهسيستميك اصالحات 
  .8قانون و حقوق بشر ياجراآن در قبال 

 

  بان حقوق بشرج) ديده
يســتميك و بــه فــراهم آوردن امكــان اســتفاده س متحــدهاياالتاشاره بــه اقــدام مقامــات  -

اين كشــور، بــا توجــه بــه كشــته شــدن دو  پوستانسياهگرايانه پليس از زور در مقابل افراط
كــه غيرمســلح  و حتي سه برابري در شرايطي –ان پليس به دست مأمور پوستانسياهبرابري 
  در قياس با سفيدپوستان؛ –باشند 

ســال از كشــته شــدن مايكــل بــراون در فرگوســن، اريــك گــارنر در  6اشاره به گذشت  -
 حــالدرعيننيويورك و تمير رايس در كليولند و بسياري ديگــر توســط نيروهــاي پلــيس و 

م ن نيروها از مجازات و تــداوبخشيدن به روند معافيت ايگذاران به پايان عدم اقدام سياست
  يافتن كشتارها؛

آميز پليس از قــدرت و اختيــار خــود، خشونت استفادهتأكيد بر ضرورت پايان يافتن سوء -
  ؛9همچنين متوقف ساختن روند تبعيض نژادي و خصومت عميق در اقدامات پليس

                                                            
  در لينك:  الملل، قابل بازيابيگزارش سازمان عفو بين 8

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/usa‐president‐trump‐tramples‐right‐to‐
protest/ 

  در لينك:بان حقوق بشر. قابل بازيابي بيانيه ديده 9
 https://www.hrw.org/news/2020/06/01/george‐floyds‐killing‐and‐black‐lives‐lost 
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هاي جســورانه در راســتاي به برداشتن گام ،متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام مقامات  -
اعتراضــات  در جامعــه آمريكــا و منجــر بــه مشــاهدهقابلپرداختن به نژادپرستي ســاختاري 

  گسترده جاري؛
تــدابير  ياجــراهــاي ملــي، ايــالتي و محلــي بــه تعيــين و تأكيد بــر ضــرورت اقــدام دولت - 

ها و پايــان الحظه ميزان دستگيريپذيرانه معنادار براي نيروهاي پليس، كاهش قابل ممسئوليت
 ازجملــهدادن به روند استفاده از نيروهاي پليس جهت پرداختن به معضالت اجتماعي جامعه، 

پوســتان جامعــه و در عــوض، فقر و سالمتي و در پي آن هــدف قــرار دادن نامتناســب رنگين
هاي مقابله بــا نامهگذاري در زمينه حمايت به عمل آوردن واقعي از جوامع نيازمند و برسرمايه

  10؛هايي چون سالمت و تحصيلنژادپرستي بلندمدت ساختاري در حوزه
درنــگ گســيل به متوقــف ســاختن بي متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام دولت فدرال  -

مــأموران اداره  ازجملــهجو، نديــده و يــا مــأموران نهادهــاي تعــديمأموران فــدرال آموزش
مهاجرت و امــور گمركــي، جهــت مــديريت اعتراضــات  هادارمرزي و  حفاظتگمركات و 

ر زمينه نقض حقــوق بشــر  ها دهايي در زمينه سوابق آنسراسري، با توجه به وجود دغدغه
  .11پذيريو عدم مسئوليت

  

  د) ساير نهادهاي حقوق بشري
هــاي مــدني اتحاديــه آزادي ازجملــهاقدام چندين گروه مدافع حقــوق بشــر آمريكــايي، ) 1

، به تنظيم شكايت عليه دانلد ترامپ، مبنــي بــر تنــاقض خردادماه 16روز جمعه  آمريكا، در
 شــدهدرج، با حقوق خردادماه 12اقدام پليس اين كشور در مقابل كاخ سفيد در روز دوشنبه 

ويليام بار، وزير دادگستري و مــارك اســپر، وزيــر در قانون اساسي آن، همچنين شكايت از 
  آمريكا؛  دفاع

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2020/06/02/us‐address‐structural‐racism‐underlying‐protests 
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 11

 https://www.hrw.org/news/2020/06/05/us‐stop‐using‐untrained‐abusive‐agencies‐protests 
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هاي حقوق بشر به ارتكاب بــه از سوي اين گروه متحدهاياالتتهم شدن پليس اشاره به م -
در آميز عليــه معترضــان گردآمــده در مقابــل كــاخ ســفيد و تحريــك» شدهجرائم هماهنگ«

ام دانلــد ، بــا اقــدپوســتانسياهرج فلويد و خشونت پلــيس عليــه واعتراض به كشته شدن ج
جو، جهــت گشــودن ليه معترضــان مســالمتع آورگاز اشكترامپ به مجاز شمردن شليك 

ا و دين مقابــل كليســايستادن نما منظوربهمنتهي به كليساي نزديك كاخ سفيد، تنها  پياده راه
  گرفتن عكس با انجيل در سكوت؛

از عمليات پلــيس و نــامرتبط شــمردن اقــدام  متحدهاياالتاشاره به دفاع وزير دادگستري  -
بــودن  تحمــلغيرقابل، همچنــين تأكيــد بــر ترامپ به كليســا پياده رفتننيروهاي اين نهاد با 

ــه از ســوي معترضــان،  ــهشــورش، غــارت و خشــونت صــورت پذيرفت ــه  رغمب اذعــان ب
  .12آميز بودن بيشتر تجمعاتمسالمت

  

 آلمــان، در نگارانروزنامهصدور بيانيه از سوي سازمان گزارشگران بدون مرز و اتحاديه  )2
 راضــاتاعتان در جريان ني بر محكوم كردن حمله به خبرنگارب، مخردادماه 12روز دوشنبه 

ناپــذير خوانــدن حمــالت صــورت گرفتــه از ســوي ، توجيهمتحدهاياالتضدنژادپرستي در 
  ؛يگرد قرار دادن قضايي عامالن آننيروهاي پليس و درخواست جهت مورد پ

هــا برشــمردن آن ها وهاي دانلد ترامپ جهت اهريمني جلــوه دادن رســانهاشاره به تالش -
بــه خبرنگــاران در  موردحمله 68دشمن، ضمن تأكيد بر به ثبت رسيدن در مجموع  عنوانبه

آمريكا، روزهاي اخير و رسيدن ميزان اعمال خشــونت عليــه اهــالي رســانه، از آغــاز ســال 
  .13مورد 94جاري ميالدي، تنها در اين كشور به 

  

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك:  12

https://plink.ir/49dsJ 
  ازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل ب 13

 https://plink.ir/a9Mal 



  11                  )             5( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 9 جمعه قوق بشر سازمان ملل، در روزصدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي ح )3
قدامات ، جهت انجام امتحدهاياالت، در خصوص درخواست از دولت 1399 خردادماه

هاي اين كشور. در زندان 19 –د گير بيماري كوويبيشتر در رابطه با ممانعت از شيوع همه
  اند از:نكات قابل ذكر اين گزارش عبارت

حقوق بشر سازمان ملل از دولــت آمريكــا، جهــت  درخواست گروهي از كارشناسان الف)
از شــيوع  در راســتاي ممانعــت بــه عمــل آوردن هابازداشــتگاهها و كاهش جمعيت زنــدان
ل نظــام كدر اين اماكن و تسهيل فشار جاري بر كاركنان و در  19 –گسترده بيماري كوويد 

  هاي كشور؛زندان
ه به ويروس كرونا، با توجه بــ بتالادر قبال  متحدهاياالتپذيري زندانيان اشاره به آسيب ب)

اي، زمينــههــاي پيشبسياري از زندانيان به بيماري ابتالبسته بودن فضا و انباشتگي جمعيت، 
يت رعا ازجملهكمبود تجهيزات محافظت شخصي و فقدان مقررات بهداشتي در اين زمينه، 

 فاصله فيزيكي؛ 

درنــگ زنــدانيان برخــوردار و آزاد كــردن بي تأكيد بر ضرورت اقدام دولت به شناسايي ج)
اي، با توجه به ناكافي بودن اقدامات صورت گرفته در اين هاي زمينهپذيري و بيماريآسيب

 رابطه از سوي سطوح فدرال و ايالتي دولت؛

تبار، بــه بيمــاري هاي آفريقاييآمريكايي ازجملهها، خارج از تناسب اقليت ابتالاشاره به  د)
ها و هشــدار در مــورد منجــر شــدن هــا در زنــدان، عالوه بر حضور بيشــتر آن19 –كوويد 
  عدالتي نژادي؛ناكارآمدي در راستاي كاهش اين روند به تبعيض و بي هرگونه

 هاي اقليت نژادي، دگرباشانتأكيد بر ضرورت در نظرداشتن احتمال بيشتر مواجهه گروه ه)
ســالمتي  ، با توجه به شــرايط19 –ماري كوويد جنسي و افراد معلول و ناتوان با عواقب بي

هاي و خدمات پزشكي، همچنين ضــرورت شان به مراقبتها و دسترسي ناكافيآناي زمينه
 در نظر داشتن شرايط افراد سالمند و زنان باردار؛ 

كارهــاي قابــل دســترس در قبــال گيــري از راهتأكيد بر ضرورت اقدام مقامــات بــه بهره و)
هاي انباشــته از جمعيــت و غيربهداشــتي، در محبــوس در بازداشــتگاه جوياناهپنمهاجران و 
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و درخواست از دولــت آمريكــا جهــت تعليــق  19 –راستاي مقابله با شيوع بيماري كوويد 
ر اشــكال بازگشــت دادن ديگــ هــا وآن، اخــراج جويــانپناهروند يورش بــه محــل حضــور 

  شان؛اجباري
ق و توقف مباني حقوق بشر به دليل بــروز بيمــاري خاطرنشان كردن ضرورت عدم تعلي ز)

  .14گير و وضعيت اضطراري در سطوح فدرال، ايالتي و شهري دولتهمه
 

  *كانادا
ــه گــاردين، در روز جمعــه  )1 ــاه 16انتشــار گــزارش از ســوي روزنام ، در 1399 خردادم

د خــورخصوص مورد مداقه قرار گرفتن عملكرد پليس كانادا پس از مرگ دو زن در پــي بر
   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. با مأموران پليس

ز امورد موشكافي قرار گرفتن گسترده عملكــرد پلــيس كانــادا، پــس از مــرگ دو زن  الف)
هاي نژادي و هر دو برخوردار از مشكالت سالمت روحي در پي تعامل بــا مــأموران، اقليت
در واكــنش بــه  متحــدهاياالتتــن از مــردم  ها هــزاربا وقوع گسترده اعتراضات ده زمانهم

 ها، پس از قتل جورج فلويد به دست مأموران؛خشونت نژادپرستانه پليس در قبال اقليت

ســاله، ســاكن  29بــومي  –، زن آفريقــايي 15پكت -اشاره به مرگ رجيس كورچينسكي  ب)
واســت خرداد، پس از تمــاس مــادر وي بــا پلــيس و درخ 7شهر تورنتو، در روز چهارشنبه 

  ها؛براي انتقال دخترش به آسايشگاه رواني، به دليل مجادله به وقوع پيوسته ميان آن
تبار از بالكن محل ســكونت خــود در طبقــه اشاره به پرت شدن اين زن بومي آفريقايي ج)
 مأمور پليس به محل؛ 5يك ساختمان و مرگ وي، اندكي پس از رسيدن  24

يقــات افتن تحقيتشار جزئيات اين حادثه، با توجه به تداوم د) اشاره به اقدام پليس به عدم ان
ن با ادعــاي خــانواده ايــ زمانهمدر اين زمينه و در ابهام باقي ماندن چگونگي وقوع حادثه، 

 اوت؛زن مبني بر زنده ماندن دخترشان در صورت اقدام پليس به نشان دادن واكنشي متف

                                                            
بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  14

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25912&LangID=E  
1 5 Regis Korchinski‐Paquet 
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، در 16، در شــهر ادمندســتنخردادمــاه 15شــنبه اي ديگر، در روز پنجاشاره به وقوع حادثه د)
تبــار ، زن بومي18، مبني بر پاسخگويي پليس به تماس تلفنــي شــانتل مــور17استان نيو برانزويك

 ساله؛ 26

انون بــا قــقــرار گــرفتن مــأمور  موردحملهاشاره به اظهارات پليس در اين زمينه مبني بر  ه)
 به او؛ از خود با شليك چندباره گلولهچاقو از سوي اين زن و ناگزير بودن وي به دفاع 

هاي روحي روانــي كه ظاهراً هر دو دچار بحران –اشاره به منجر شدن مرگ اين دو زن  و)
نــه به تمركز بيشتر جامعه بــر عملكــرد پلــيس و ميــزان آمــوزش ديــدن آن در زمي –بودند 
  زدايي ايمن در شرايط بحراني؛تنش

زيــر  ازجملــههاي اخيــر، پليس از اختيار خود در هفتــهاشاره به موارد ديگر سوءاستفاده  ز)
نظام سلطنتي كانادا و زنداني كردن يــك گرفتن يك مرد بومي توسط خودروي پليس سواره

ســر پلــيس در اف 6و داراي مشكالت روانــي از ســوي  19 –به كوويد  مبتالخانمان زن بي
  شهر تورنتو؛

ها جهت انتقال بخشــي ه شدن درخواستاشاره به منجر شدن حوادث اخير به برانگيخت ح)
  ها و نهادهاي پيشگيري و پاسخگويي اجتماعي واز بودجه ميليارد دالري پليس به برنامه

مــورد  مثالعنوانبههاي نژادي، اشاره به اختصاص يافتن اكثريت اين رويدادها به اقليت ط)
شهر تورنتو، در قياس  پوست دربرابري شهروندان سياه 20شليك مرگبار پليس قرار گرفتن 

  .19با ديگر شهروندان
  

 

                                                            
1 6 Edmundston 
1 7 New Brunswick 
1 8 Chantel Moore 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  19
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/05/canada‐police‐under‐scrutiny‐after‐two‐
women‐die‐after‐encounters‐with‐officers 
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يــه صدور بيانيه از سوي كميسيون حقوق بشر كانادا، در خصوص وجود نژادپرســتي عل) 2
يــن گــزارش امــوارد مهــم . كانادا و فرا رسيدن زمان مواجهــه بــا ايــن حقيقــت پوستانسياه

   اند از:         عبارت
، رئيس كميســيون حقــوق بشــر كانــادا در 20دريكلود لن –صدور بيانيه از سوي ماري  الف)

، كانــادا متحدهاياالتضدنژادپرستي در روزهاي اخير در سراسر  اعتراضاتواكنش به وقوع 
  و ديگر نقاط جهان؛

در كانادا  پوستانسياهتأكيد بر ضرورت به رسميت شناختن وجود گسترده نژادپرستي عليه  ب)
  اختن به آن؛يكي از موانع پيش روي پرد عنوانهبو به شمار آوردن انكار وجود اين معضل 

لويــد و جــورج ف اطرافيــاناشاره به ابراز همدردي با اعضاء خانواده، دوستان و تمــامي  ج)
 ديدهآســيبو  پوستانسياه –ابراز تأسف عميق در مورد تمامي افراد متحمل نژادپرستي ضد 

به  شان دادن اعتراض خودنم جهان در ها تن از مرداز اين تراژدي، با توجه به اتحاد ميليون
 نرم كردن بسياري با اندوه، خشم و اضطراب؛ وپنجهدستقتل جورج فلويد و 

و مواجهه روزمــره  متحدهاياالتبه  پوستانسياه –اشاره به محدود نبودن نژادپرستي ضد  د)
  به دليل رنگ پوست خود؛ تبار با تهديد و عدم ايمنيآفريقايي هايكانادايي

در كانــادا بــا  پوســتانسياهتأكيد بر ضرورت تمركز بر موضوعاتي چون، مواجهــه بيشــتر  )ه
م ها به هنگــانژادپرستي از سوي پليس، به هنگام عبور از خيابان، از سوي كاركنان فروشگاه

ها و همچنين طرح پرسش در مــورد عوامــل و داليــل قــرار گــرفتن خريد و يا در رستوران
پراكنانــه و پراكنــي و جــرائم نفرتروندان كانــادايي در معــرض نفرتبيشتر اين دسته از شه

 ها در نظام عدالت كيفري؛حضور بيشتر آن

تميك، بــه و تبعــيض سيســ پوســتانسياه –اشاره به ريشه داشتن عميق نژادپرستي ضــد  و)
 ونهادهــا  لحاظ تاريخي در جامعه، فرهنگ، قوانين و نگرش مردم كانادا و راه يــافتن آن بــه

هــاي جامعــه از هاي اجتماعي و اقتصــادي موجــود در تمــامي بخشحكيم دائمي نابرابريت
 تحصيل، تا بهداشت، مسكن و اشتغال؛

                                                            
2 0 Marie‐Claude Landry 
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يض شهروندان مــورد تبعــ ويژهبهاشاره به فرا رسيدن زمان الزم براي تمامي مردم كانادا،  ز)
ر ونگي تــأثيواقع نشده، به گوش فرا دادن، آموختن و تعمــق كــردن در زمينــه نقــش و چگــ

هــا در ايــن ها و نابرابريعــدالتيهاي سفيدپوستي و نژادپرستي سيستميك بر بروز بيبرتري
هــا، مفروضــات و ها، ترسانديشيكشور، همچنين تأكيد بر ضرورت به چالش كشيدن جزم

برانگيز در ايــن زمينــه و بــه رســميت شــناختن و احتــرام امتيازات، انجام مباحثــات چــالش
پوست و فراگرفتن از تجارب زنده نژادپرستي عليــه داهاي رهبران جامعه سياهگذاردن به ص

  ؛پوستانسياه
زماني فرا «اشاره به فرا رسيدن زمان تغيير با تكيه بر سخنان مارتين لوتر كينك جونيور:  ح)
  .21و اكنون آن زمان فرا رسيده است» رسد كه سكوت خود خيانت استمي
  

 خردادمــاه 13شــنبه ، در روز سهوي نيــوز.تي.ســي خبري كهشبانتشار گزارش از سوي  )3
تردو در پاســخگويي بــه پرســش خبرنگــاران در  مدتيطوالن، در خصوص سكوت 1399

       :       اند ازموارد مهم اين گزارش عبارت. متحدهاياالتمورد اعتراضات جاري در 
ثانيــه  21حدود  ادا، به مدتوزير كانامتناع پاسخگويي از سوي جاستين تردو، نخست الف)

شــنبه، در هنگام پاسخگويي به پرسش يك خبرنگار در يــك كنفــرانس خبــري، در روز سه
پــس از  متحــدهاياالتمورد چگونگي واكنش دانلد ترامــپ در قبــال معترضــان در سراســر 

ام درخواست وي براي استفاده از نيــروي نظــامي و ســرانجام خــودداري تــردو از آوردن نــ
  وري آمريكا در پاسخ ديرهنگام خود؛جمهرئيس

خ آور براي متفرق كردن مردم از اطراف كااشاره به استفاده نيروهاي پليس از گاز اشك ب)
ا ابل كليســسفيد، به هنگام عبور دانلد ترامپ و برخي از كاركنان كاخ سفيد براي رسيدن مق

 و عكس گرفتن وي در حال به دست داشتن انجيل؛

                                                            
  بيانيه كميسيون حقوق بشر كانادا. قابل بازيابي در لينك: 21

 https://www.chrc‐ccdp.gc.ca/eng/content/statement‐anti‐black‐racism‐canada‐time‐face‐
truth 
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والت ثانيه سكوت، مبني بــر مشــاهده تحــ 20ات جاستين ترودو، پس از اشاره به اظهار ج)
ردم، گــوش مبا وحشت و حيرت، اشاره به فرارسيدن زمان متحد كردن  متحدهاياالتجاري 

هاي انجــام شــده در پيشــرفت رغمبــه، هانا عدالتيها و آگاهي يافتن از تداوم سپردن به آن
ها جهت به رسميت شــناختن ان الزم براي كاناداييهاي اخير و فرا رسيدن زمها و دههسال

هــاي پوســت و كاناداييهاي سياههاي خود در اين زمينه، با توجه به مواجهه كاناداييچالش
  خود؛ واقعيت زندگي روزمره عنوانبهقرار گرفته در معرض نژادپرستي با تبعيض، 

در جوامــع كانــادايي  هــاي سيســتميك موجــوداشاره به سخنان ترودو در مــورد تبعيض د)
صــريح در  وتأكيد بر امتناع وي از سخن گفــتن مســتقيم  حالدرعينمواجه با نژادپرستي و 

  مورد موضع دانلد ترامپ در قبال معترضان و حتي خودداري از بردن نام وي؛
وزير كانــادا ، معــاون نخســت22گرفته از سوي كريستيا فريلند مشابه صورتاشاره به اقدام  ه)

ويي به پرسش خبرنگاران در اين زمينه و امتناع وي از بردن نام دانلــد ترامــپ و در پاسخگ
 هاي آن در اين رابطه؛هه با چالشتأكيد بر ضرورت بر متمركز شدن بر جامعه كانادا و مواج

اشاره به پرسش خبرنگاران از وي مبني بر طفــره رفــتن او و تــرودو از پاســخگويي بــه  و)
مســتقيم از دانلــد ترامــپ بــه دليــل هــراس از واكــنش احتمــالي  ها در زمينه انتقــادپرسش
وزير مبني بر متمركز بودن توجه او بــر رضــايت و جويانه وي و پاسخ معاون نخستتالفي

خشنودي مردم كانادا و ضرورت پرداختن به مشكالت داخلي در زمينه موضوع نژادپرســتي 
  .23داهاي سيستميك در كاناو تبعيض پوستانسياهجاري عليه 

  

رانسه، هاي فارسي، انگليسي و فانتشار گزارش از سوي رسانه كانادايي هدهد، به زبان )4
هاي مبني بر ، در خصوص نتيجه حاصل از بررسي1399 خردادماه 13شنبه در روز سه

. اآمريك متحدهاياالتباالتر بودن ميزان نژادپرستي در كانادا، در برخي موارد در قياس با 
      اند از:     اين گزارش عبارتموارد مهم 

                                                            
2 2 Chrystia Freeland 

  لينك:. قابل بازيابي در وي نيوز.تي.سي خبري شبكهگزارش  23
 https://www.ctvnews.ca/politics/trudeau‐s‐long‐silence‐pm‐pauses‐avoids‐trump‐s‐name‐
in‐reaction‐to‐protests‐1.4965372 
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 ادي آن وابعاد اقتصــ ازجملهرسوخ گسترده نژادپرستي در تمامي ابعاد جامعه آمريكا،  الف)
ژادپرســتي و نتيجه حاصل از مطالعات انجام شده در اين زمينه مبني بر وجــود ن حالدرعين

 تبعيض بنيادين در كانادا، حتي در برخي مواقع بيشتر از آمريكا؛

ي، مــيالد 2019اشاره به گزارش منتشر شده از سوي انجمن بهداشت عمومي، در سال  )ب
 مبني بر تأثيرگذاري عواملي چون رنگ پوست، مذهب، فرهنگ و حتي اصالت قــومي فــرد

 دباوجوبر ميزان دسترسي وي به خدمات اجتماعي، اقتصادي، سالمت شخصي و بهداشتي، 
 –خــود يه جنــوبي در مقايســه بــا همســا ويژهبــه ،بــريك جامعه برا ،عنوانبهشهرت كانادا 

  ؛آمريكا متحدهاياالت
آلمــان،  نروژ، بلژيــك، فرانســه ، هلنــد،بررسي ميداني در كشورهاي  97اشاره به انجام  ج)

 ئد، نسه و سو، مبني بر وجود بيشترين ميزان تبعيض نژادي در فراانگلستان، امريكا و كانادا

و  ك ســطحدر يــ تقريباًبلژيك، هلند، نروژ، آمريكا و آلمان  كشورهاي انگليس،قرار گرفتن 
درصــدي ميــزان تبعــيض نــژادي در كانــادا از  11دهنده باالتر بــودن تأكيد بر واقعيت تكان

  د؛و سفيدپوستان، در برخي موار پوستانسياهدر ميان  ويژهبهآمريكا، 
ض بــر بــودن ميــزان تبعــياشاره به وجود حاشيه خطا در اين مطالعه و همچنين متفاوت  د)

هاي كانادايي ،مثالعنوانبهاساس منطقه زندگي و نوع مشاغل افراد مورد تحقيق قرار گرفته: 
هاي شــان بــه ســمت، بيشتر در مسائل شغلي با تبعيض مواجه هستند و دسترسيتبارآسيايي

 اشــتغالر حوزه د خود روزرساني قانون برابريهنياز به بكانادا  روازاين؛ است ترمديريتي كم
  است؛ تاكنون تغيير نكردهميالدي  1995قانوني كه از سال  -دارد 

بــه شــمار ترين كشــورهاي جهــان يكي از پيشــرفته همچنانكانادا اين در حالي است كه  ه)
  .24كه بيشترين پناهندگان را در خود جاي داده است آيدمي
  
  

                                                            
  گزارش رسانه كانادايي هدهد. قابل بازيابي در لينك:  24

https://plink.ir/RlZSB 
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  *بريتانيا
ر ، د1399 خردادماه 16ر روز جمعه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، د )1

نه زمي خصوص قصد كميسيون برابري و حقوق بشر بريتانيا، به انجام تحقيقات جامع در
گير كرونا، مدت و ساختاري نژادي آشكار شده بر اثر شيوع ويروس همههاي بلندنابرابري

   از: استنكات مهم اين گزارش عبارت . در برخي از مناطق اين كشور و مقابله با آن
ســت رفــتن دنــژادي و از  –هــاي قــومي پرداختن به مرگ شهروندان متعلــق بــه اقليت الف)

 هاي نژادي در سراسر بريتانيا؛ها، از طريق اتخاذ اقدام متمركز بر مقابله با نابرابريمعيشت آن

ولــت هاي ده برابرياتخاذ تصميم براي انجام اين تحقيق با اعالم ادار زمانيهماشاره به  ب)
هــا در ميانــه شــيوع بيمــاري بررسي چگونگي واكنش دولت بــه نابرابري ضرورتمبني بر 
ثير مــورد توجــه قــرار دادن تــأ ازجملــهو نرخ تلفات ناشــي از ايــن بيمــاري،  19 –كوويد 

هــاي فــرد بــه ديگــر بيماري ابــتالعواملي چون، سن، جنسيت، شغل، وضــعيت جســماني، 
 قوميت؛اي، جغرافياي محل زندگي و زمينه

از وزراي  چنــدوزير بريتانيــا و تنــي توجهي مكرر بوريس جانسون، نخستاشاره به بي ج)
هاي كميسيون برابري و حقوق بشر جهت ديدار و عدم دريافت پاســخي وي به درخواست

هــا، همچنــين عــدم پاســخگويي ، وزير امور زنان و برابري25در اين زمينه از سوي ليز تروس
مارس سال جاري ميالدي، مبني بر  19ين نهاد حقوق بشري، به تاريخ نامه ا بهوزير نخست

هاي درخواست از دولت جهت مــورد توجــه قــرار دادن دقيــق تــأثيرات ويــژه محــدوديت
  هاي محروم جامعه؛قرنطينه بر گروه

ســب ج از تناخار ابتالاشاره به مطالعه انجام شده از سوي كالج دانشگاهي لندن، مبني بر  د)
 برابر 3و دو تا  19 –ري كوويد نژادي به بيما –هاي اقليت قومي و ديگر گروه تانپوسسياه

 در اين جوامع بر اثر اين بيماري؛بودن ميزان مرگ افراد 

اشاره به مطالعه رسمي انجام شده از سوي نهاد بهداشت عمومي انگلــيس، مبنــي بــر دو  ه)
در  19 –به بيماري كوويــد  ابتالبر اثر برابر بودن ميزان مرگ افراد داراي پيشينه بنگالدشي 

                                                            
2 5 Liz Truss 
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هاي اقليــت قياس با سفيدپوستان بريتانيايي و در معرض خطر مرگ قرار داشتن باالتر گروه
  .26درصد 50نژادي به ميزان 

 

، در 1399 خردادماه 15شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز پنج )2
وزير بريتانيا، جهت پايان بخشيدن به ستخصوص درخواست از بوريس جانسون، نخ

تل سكوت خود و محكوم كردن واكنش دانلد ترامپ به اعتراضات بر پا شده در پي ق
    نكات مهم گزارش به شرح زير است:. جورج فلويد در اين كشور

ردن مواجهه بوريس جانسون با تقاضاهايي، مبني بر ضرورت اقدام وي به محكــوم كــ الف)
، در روزهــاي متحــدهاياالتانگيز دانلد ترامپ به تظاهرات گسترده در سراسر برپاسخ تفرقه
  نژادي و اعمال خشونت پليس؛ يهايعدالت نااخير، عليه 

وزير خســتتن از نمايندگان ليبرال دموكرات پارلمان به نگارش نامه خطاب بــه ن 40اقدام  ب)
زلــه آن بــه من زمينه و به شمار آمدن سكوت بريتانيا در اين«اين كشور، مبني بر هشدار در مورد 

و درخواست از بوريس جانسون جهت صدور بيانيــه عمــومي خطــاب بــه » مشاركت در جرم
 ل و تمجيد او از خشونت؛آميز وي و تجليجمهوري آمريكا و لحن مخاطرهرئيس

ترين متحد آمريكــا، مبنــي بــر ضــرورت نزديك عنوانبهتأكيد بر وظيفه اخالقي بريتانيا،  ج)
هــا و حقــوق مــردم شكستن سكوت و ابراز نظر به هنگام مورد هجمه قــرار گــرفتن آزادي

 ؛متحدهاياالت
ولــت دگفتمــان  اشاره به امتناع دامينيك راب، وزير خارجه بريتانيا به ابراز نظر در مــورد د)

وزير و وزراء كابينــه وي ترامپ در اين رابطه، ضمن تأكيد بر تداوم يافتن ســكوت نخســت
 مين روز از كشته شدن جورج فلويد؛در نه

جمهــور آور بودن خودداري دولت بريتانيــا از محكــوم كــردن رفتــار رئيساشاره به شرم ه)
اســتفاده  –آميز ، با توجه به اقدام وي به استفاده از گفتماني به شدت خشونتمتحدهاياالت

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 26

 https://www.theguardian.com/world/2020/jun/05/uk‐equality‐watchdog‐to‐launch‐inquiry‐
into‐entrenched‐racism 
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هاي نــژادي و تيعــدالدر راستاي سركوب تظاهرات برپــا شــده عليــه بي -از نيروي نظامي 
 خشونت پليس، از زمان قتل جورج فلويد؛

كراســي خاطرنشان كردن وظيفه سياست خارجي بريتانيا مبني بر ارتقاء حقوق بشــر، دمو و)
  ن؛از اين قانو متحدهاياالتنبودن  مستثناو حاكميت قانون در سراسر جهان و 

اين رابطه مــرگ جــورج گفتني است كه بوريس جانسون در نخستين ابراز نظر خود در  ز)
خوانده و بر حق اعتراض مردم در چهارچوب قانون و  توجيهغيرقابلو  باردهشتفلويد را 

خطــاب بــه دولــت آمريكــا اظهــار داشــت كــه نژادپرســتي و  كهدرحاليمنطق تأكيد نمود، 
  .27خشونت نژادي در جامعه بريتانيا وجود ندارد

  

، در 1399 خردادمــاه 14، در روز چهارشــنبه بان حقوق بشرانتشار گزارش از سوي ديده )3
هاي نــژادي در درون عــدالتيخصوص ضرورت اقدام دولت بريتانيا بــه آغــاز مقابلــه بــا بي

   نكات مهم گزارش به شرح زير است:. كشور
 محكوميت گسترده قتل جورج فلويد و در پي آن اعمال خشونت از ســوي نيروهــاي الف)

  ، در بريتانيا؛متحدهاياالترضان تظاهرات سراسري در قبال معت متحدهاياالتپليس 
عــدالتي و تأكيد بر ضرورت تعمق در زمينه كارنامه بريتانيا در زمينــه نژادپرســتي و بــي ب)

بــا ابــراز همبســتگي واقعــي بــا تحــوالت  زمــانهمهايي در راستاي مقابله بــا آن، اتخاذ گام
 در اين رابطه؛ متحدهاياالت

تي صورت گرفتــه در دو دهــه اخيــر جهــت پــرداختن بــه نژادپرســ هاياشاره به تالش ج)
هاي مطالعات جديد مبنــي تأكيد بر يافته حالدرعين وهاي بريتانيا گذارينهادينه در سياست

ه دليــل بــبر باالتر بودن ميزان اعمال مقررات منع عبور و مرور و جريمه شهروندان خــاطي 
 دي در قياس با سفيدپوستان؛ هاي نژاشيوع ويروس كرونا، در ميان اقليت

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  27

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris‐johnson‐trump‐george‐floyd‐
protests‐us‐twitter‐a9547296.html 
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اي برخوردار از تنوع نژادي و سوزي برج گرنفل لندن، در منطقهشدن حادثه آتش ادآوري د)
هاي كشور و طرح پرسش در زمينــه برابــري ميــزان در مجاورت يكي از ثروتمندترين محله

تهم مــ ارزش جان ساكنان اين منطقه، ضمن اشاره به عدم اقدام نهادهاي قضــايي كشــور بــه
ن راي تــأميكردن فرد و يا افرادي به ارتكاب جرم در اين زمينه، عدم تعيين مقــررات الزم بــ

 ديــدگان ايــن حادثــهمسكن ايمن و ادامه يافتن مطالعات در اين زمينــه و تــداوم انتظــار داغ
 عدالت در مورد عزيزان خود، با توجه به ناتمام ماندن تحقيقات؛ ياجراجهت 

بــا  ويژهبــههاي مهــاجرتي بريتانيــا، مورد موشكافي قرار دادن سياستتأكيد بر ضرورت  ه)
ســاختن زنــدگي بــراي  تحملغيرقابل منظوربه» بارمحيط خشونت«توجه به اتخاذ سياست 

هاي گســترده بــه زنــدگي مهــاجران و مهاجران فاقد مــدارك قــانوني و وارد آوردن آســيب
كه به دليل عدم توانــايي در زمينــه بــه  - 28در مورد پرونده نسل ويندراش ازجمله، جويانپناه

اثبات رساندن حق شهروندي خود به ناحق اخراج شده و مسكن، شغل و ارتباط با عزيــزان 
 خود را از دست دادند؛

، پوســتانسياهخــارج از تناســب  ابــتالاشاره بــه مطالعــه رســمي انجــام شــده مبنــي بــر  و)
، همچنــين دو برابــر 19 –كوويد  نژادي به بيماري –هاي قومي يگر اقليتتبارها و دآسيايي

  ها در قياس با سفيدپوستان؛گروه بودن ميزان مرگ بر اثر اين بيماري در اين

                                                            
شناخته » نسل ويندراش«در بريتانيا سكنا گزيدند به نام  1971و  1948هاي مهاجراني كه از كشورهاي كارائيب بين سال 28

ه بميالدي  1948 سال ژوئن 22ران با آن در روز اي كه اين مهاجيست به نام كشتا ايدر واقع اشاره» ويندراش«شوند. اسم مي
زاير جر گتوباگو و دي خاك بريتانيا رسيدند. مهاجران مسافر كشتي ويندراش شامل كارگراني از كشورهاي جامائيكا، ترينيداد،

  .نيروي كار بعد از جنگ جهاني دوم در بريتانيا به اين كشور آمدندبودند كه به علت قحطي 
امت در المنافع وارد بريتانيا شده است، از لحاظ قانوني اجازه اقاز يكي از كشورهاي مشترك 1973هر فردي كه قبل از سال 

لمنافع اي مشترك اد. شهروندان كشورهپي خارج از بريتانيا به سر برده باشكه بيش از دو سال پيا اين كشور را داراست. مگر آن
كردند كه صور ميتشدند و هنوز استقالل نيافته بودند. به اين جهت اين افراد در آن دوره مستعمره بريتانياي كبير محسوب مي

 .شوندشهروند بريتانيايي محسوب مي

را  1971و  1948هاي ان را بين سالوزارت كشور در زمان رسيدن اين افراد مدراك مبني بر بررسي وضعيت اين مهاجراما 
د كه بيشتر زندگي خود را در بريتانيا به حال اين افرا .را از بين برده استها آنهاي ورود نيز كارت 2010در سال ه و ثبت نكرد
 اين كشوردر  قانوني خود وضعيتاثبات مدركي مبني بر  2010شان در سال هاي ورود قانونياند با از بين رفتن كارتسر برده
  .ندارند
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هــاي ملمــوس در راســتاي بهبــود تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيــا بــه اتخــاذ گام ز)
تبارها، و آســيايي پوستانسياهاز سالمت هاي امن و حمايت ها، تأمين مسكنگذاريسياست

اي هاي نژادي و ايجاد جامعهعدالتيدر صورت جديت آن در زمينه تالش براي مقابله با بي
  .29عدالت در مورد نسل ويندراش و ساكنان برج گرنفل لندن ياجرابرابر، همچنين 

  

ر د، 1399 ادماهخرد 7بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي ديده )4
ه بنكات مهم گزارش . خصوص گرسنه ماندن كودكان انگليس به هنگام تعطيلي مدارس

   شرح زير است:
هــاي كننده غذا در ميان كودكان برآمده از خانوادههاي توزيعتعطيلي مدارس و خيريه الف)

لتــي ، پس از معضالت پديــد آمــده در نظــام دو19 –محروم، به دليل شيوع بيماري كوويد 
  هاي غذايي و معيشتي؛ارائه كوپن

ه بــاشاره به تناقض ناكارآمدي دولت در حصول اطمينان از دسترسي تمــامي كودكــان  ب)
مر بــه اغذاي كافي در دوران تعطيلي مدارس با حق بر غذاي اين كودكان و منجر شدن اين 

 ها؛گرسنه ماندن آن

يلــي مــدارس در با تعجيل آن براي تعط زمانهماشاره به اعالم وزارت آموزش بريتانيا،  ج)
 ي كودكــاناواسط ماه مارس، مبني بر قصد اين نهاد جهت ايجاد نظام كوپني الكترونيكي برا

هاي هاي غذايي رايگان مدارس، جهت تأمين مايحتــاج خــود از ســوپرماركتنيازمند وعده
ه مــارس و مــا ، اجرايــي نشــدن ايــن برنامــه تــا پايــانحالدرعينو  شدهمشخصاي زنجيره

: اين در حالي است كه مقامــات نهادهــاي تحصــيلي در معيوب بودن قابل توجه كاربري آن
 هاي كارآمــدتري، ماننــد اعطــاي مبــالغ مــالي و يــااسكاتلند، ولز و ايرلند شــمالي از گزينــه

  اند؛هاي غذايي گرم استفاده كردهوعده

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 29

 https://www.hrw.org/news/2020/06/03/uk‐tackling‐racial‐injustice‐should‐begin‐home 
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رشناســان زيع غــذا، آموزگــاران، كاهاي توهبان حقوق بشر با خيرياشاره به مصاحبه ديده د)
مچنــين هتهيه غذا و متخصصان حقوق كودكان در انگليس، اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي، 

كننــدگان ودك و تأمينكــاز ســوي كارشناســان امنيــت غــذاي  آمدهدستبههاي انتشار داده
ستاي س در رادر انگلي ويژهبهناكارآمدي راهكارهاي اتخاذ شده،  هاي غذايي، مبني بركمك

  ها؛درآمد و يا رعايت حق غذا و تغذيه آنهاي كمتأمين نيازهاي كودكان خانواده
زني و مــورد درآمد با مخاطراتي، چون برچســبهاي كممواجهه خانواده احتمالبهاشاره  ه)

ورت از ســوي جامعــه، بــه هنگــام اســتفاده از نظــام كــوپني، حتــي در صــ شدنواقعتحقير 
مبتنــي بــر اعطــاء مبــالغ  ارهايســازوك، ضمن تأكيد بر ارجحيت لياتي آنكارآمدي نظام عم

كارهايي از اين قبيل، در راستاي تحقق اهدافي، چون تأمين غــذا و رعايــت حــق مالي و راه
  برخورداري از معيشت مناسب؛

هاي انجام شده از سوي بنيــاد غــذا، در آوريــل و مــه اشاره به برآورد حاصل از پژوهش و)
دوران  برابــري عــدم امنيــت غــذايي در بريتانيــا، در 4ميالدي، مبني بر افزايش  سال جاري

، همچنــين نــاگزير شــدن 19 –ل شيوع بيماري كوويد هاي قرنطينه، به دلياعمال محدوديت
درصــد  31هاي غذايي تا پايان ماه آوريل و عدم دسترسي هزار كودك به حذف وعده 200

 هاي غذايي خود؛راي تأمين وعدهب هاي جايگزيناز كودكان به گزينه

تأكيد بر ضرورت اقدام وزارت آموزش بريتانيا به پرداختن بــه عيــوب و نــواقص نظــام  ز)
به گــذار بــه نظــام ارائــه وجــه نقــدي در راســتاي حفــظ وجهــه و آبــروي  زمانهمكوپني، 
دجــه ها و كودكان، همچنين پرداختن به نگراني مدارس انگليس در زمينــه تــأمين بوخانواده

  .30جايگزين وعده غذايي رايگان سازوكارهاياختصاص داده شده به 
  
  
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:ديده گزارش 30

 https://www.hrw.org/news/2020/05/27/uk‐children‐england‐going‐hungry‐schools‐shut 
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  *فرانسه
انتشار گــزارش از ســوي دفتــر كميســارياي عــالي حقــوق بشــر ســازمان ملــل، در روز  )1

، شــهروند فرانســوي 31، در خصوص اظهــارات اســتيو ايراكــوز1399 خردادماه 14چهارشنبه 
ســالگي و در  18از فــرار از كشــور خــود در ســن تبار، پناهنده شده به فرانسه پس بروندي

و ابــراز نگرانــي وي » 32ســيماد«حال حاضر كارشناس و فعال حقوق بشر در نهاد موسوم بــه 
با توجه به شيوع بيمــاري  ويژهبهدر اين كشور،  جويانپناهدر زمينه نقض حقوق مهاجران و 

         نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . 19 –كوويد 
روس كرونــا و با توجه به شيوع ويــ جويانپناهدشوارتر شدن شرايط براي مهاجران و  الف)

  ها در جامعه فرانسه، با توجه به مواردي چون:همچنين بر مال شدن ميزان نابرابري
، همچنين فقــدان جويانپناهخراج گذاري اجتماعي در مراكز ااصلهفناپذيري رعايت امكان -

  در اين زمينه؛ بهداشتي و امكانات الزم براي انجام آزمايشتجهيزات محافظت شخصي و 
سرپرست، در معرض خطر فزاينــده، و كودكان مهاجر بي جويانپناهقرار داشتن پيشاپيش  -

هــا از ســرپناه و طــوالني نحتي پيش از شيوع ويروس كرونا، با توجه به عدم برخورداري آ
  ها؛ن وضعيت حقوقي آنهاي اداري و قضايي الزم جهت تعييبودن روند

، بــه دليــل عــدم با برقراري مقررات قرنطينه زمانهم ناجويبحراني شدن شرايط براي پناه -
  ت قرنطينه كردن خود؛ها از سرپناه جهبرخورداري بسياري از آن

 ازجملــه، جويــانپناهمطابقــت نداشــتن مقــررات دوران قرنطينــه بــا شــرايط مهــاجران و  -
ريــد يــا خبراي خروج از منــزل جهــت  موردنيازهاي مامي پرسشنامهفرانسوي بودن زبان ت

هــا در توجيــه به دليل عدم توانــايي آن جويانپناهرفتن نزد پزشك و جريمه شدن برخي از 
ها از رفتن به خريــد يــا نظر كردن آنشان براي حضور در اماكن عمومي و حتي صرفدليل

  نزد پزشك؛
هاي نژادي و مهــاجران مدتاً از قشر محروم جامعه، اقليتناگزير بودن بسياري از مردم، ع -

، حتي در زمان شيوع ويروس كرونا و برقــراري مقــررات قرنطينــه، عــدم سركاربه رفتن به 
                                                            

3 1 Steve Irakoze 
  فرانسه سازمان يافته در راستاي تضمين حقوق انساني مهاجران و پناهجويان نهاد جامعه مدني 32
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ت كشيدن از حضــور در دس رغمبهها از گزينه دوركاري و حفظ شغل خود برخورداري آن
 محل كار خود؛

هاي اخــراج و اســترداد مهــاجران بــه ســتمتــداوم سيا ياجــرااقدام دولــت فرانســه بــه  -
هاي مســافرتي و حتــي در بسته بودن مرزهــا و اعمــال محــدوديت رغمبهكشورهاي خود، 

  هاي سازمان بهداشت جهاني؛توصيه تناقض با
هاي حقوق بشــري و نشــان دادن ها، بيان دغدغهتأكيد بر ضرورت پرداختن به نابرابري ب)

  .33جويانپناه واكنشي بشري به وضعيت مهاجران و
  

، 1399 خردادمــاه 14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشــنبه  )2
مــدافع «تبعــيض ســاختاري از ســوي مقــام اعمال پليس فرانسه به در خصوص متهم شدن 

   نكات محوري اين گزارش عبارتند از:. »حقوق شهروندي

مــدافع حقــوق «و مقــام كنــوني انســه ژاك توبون، وزيــر پيشــين دادگســتري فراقدام  الف)
به محكوم كردن پليس فرانسه بــه اعمــال تبعــيض ســاختاري عليــه شــهروندان  34»شهروندي

  پوست و عرب تبار؛سياه
 تحقيقــات بــه آغــاز نماينده پيشين پارلمان اروپا و ژاك توبون حقوقداناشاره به اقدام  ب)

ه بــدوازدهــم پــاريس نســبت  طقهمن شهرونداناز خود در اين زمينه، در پي شكايت برخي 
  ؛ميالدي 2015تا  2013هاي بين سال ،پليسمأموران  آميزتبعيضو  نژادپرستانههاي رفتار

                                                            
  گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  33

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Steve_Irakoze.aspx 
جمهوري فرانسه براي يك مدافع حقوق شهروندي، يك مقام مستقل اداري است كه از سوي رئيسالزم به ذكر است كه مقام  34

 وارد ديگريمشود. وظيفه اين مقام عالوه بر حمايت از حقوق شهروندان در مقابل نهادهاي دولتي، دوره شش ساله منصوب مي
  .ها و نظارت بر فعاليت نهادهاي امنيتي در اين موضوع نيز هستقاء حقوق كودكان، مقابله با تبعيضهمچون ارت
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ها تحقيق در اين رابطه با كمك همكــاران اشاره به موفق شدن توبون پس از انجام سال ج)
س فرانسه بــه خود و اقدام وي به انتشار گزارشي از اين تحقيقات مبتني بر محكوم شدن پلي

  ؛»غير سفيدپوستآميز و نژادپرستانه عليه شهروندان آزار تبعيض«
نخســتين  عنوانبــهاشاره به اهميت ويژه اين گزارش، با توجــه بــه بــه شــمار آمــدن آن  د)

يس گزارش يك مقام رسمي فرانسه مبتني بر اقدام آن به محكوم كــردن قــاطع و صــريح پلــ
ارهــا بدر سه سال اخير وي وئل مكرون و وزير كشور دولت اماناين كشور: گفتني است كه 

  ؛اندبه رفتارهاي نژادپرستانه عليه سياهان و اعراب فرانسوي متهم شده
انتشار گزارش ژاك توبون بــا تظــاهرات مخالفــان نژادپرســتي در روز  زمانيهماشاره به  ه)
پوســتي كــه جــوان سياه - آدامــا ترائــوره ، مقابل دادگاه برپا شده برايخردادماه 13شنبه سه

  ؛همچون جورج فلويد در بازداشت پليس فرانسه جان سپرد
شــنبه در اشاره به اقدام هــزاران تــن از مــردم معتــرض بــه برگــزاري تجمــع در روز سه و)

در حمايت از خانواده آداما ترائوره در مقابل دادگــاه شان پايتخت اين كشور و گردهم آمدن
اعالم ممنوعيت برگزاري هر نوع تجمــع  رغمبه، يستشخيص علت مرگ وي در شمال پار
هــزار  20پليس پاريس شمار تظــاهرات كننــدگان را از سوي پليس فرانسه: گفتني است كه 

ليــل و  مشابه اين تظــاهرات در شــهرهاي ليــون،اين در حالي است كه نفر عنوان كرده بود. 
  ه بود؛برگزار شد نيزمارسي 

 2016ژوئيــه ســال  19در  ،ســاله 24پوســت رائوره، جــوان سياهآداما تاشاره به جان باختن  ز)
ادعــاي  حــالدرعين، به هنگام بازداشت از سوي نيروهاي ژاندارمري به دليل خفگي و ميالدي

 مقامات پليس فرانسه مبني بر سكته قلبي وي به هنگام دستگيري از سوي مأموران پليس؛

كنندگان به محكــوم با توجه به اقدام تظاهراتشنبه اشاره به تاريخي بودن تظاهرات روز سه ح)
پوست و عرب و اعمــال رفتارهــاي كردن پليس فرانسه به اعمال خشونت عليه شهروندان سياه

  ، به دليل قتل جورج فلويد؛متحدهاياالتها در يآن با بروز ناآرام زمانيهمنژادپرستانه و 
هــا ر واكــنش بــه ايــن محكوميتمسئول سنديكاي پليس فرانسه دالزم به ذكر است كه  ط)

نيروهــاي پلــيس  ابــو شــباهت آن كه مقايسه نژادپرستي نيروهاي پليس آمريكــا  تأكيد كرد
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و در ميــان سيســتميك چرا كه در فرانسه تبعيض و نژادپرستي  ،فرانسه بسيار مضحك است
 ندارد. وي سخنان برخي از كارشناســان مبنــي بــر فرد نژادپرستي وجودنيز نيروهاي پليس 

  .3536و اساس خواند پايهبيمقايسه رفتار نژادپرستانه پليس آمريكا و فرانسه را 
  

، در 1399 خردادماه 12الملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين )3
ك يخصوص ضرورت لغو حكم صادره شده براي مردي فرانسوي به اتهام شعار دادن در 

      اين گزارش به شرح زير است: نكات مهم. آميزتظاهرات مسالمت
الملــل، پــيش از ، پژوهشگر بخش فرانسه در سازمان عفو بين37اظهارات ماركو پروليني الف)

، يكــي از اعضــاء اتحاديــه بازرگــاني و 38برگزاري دادگاه استماع دادخواست فردريــك ويــوم
ان تظــاهرات ، پس از شعار دادن در جريــ»مورد اهانت قرار دادن مقامات دولتي«محكوم به 

                                                            
 گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  35

https://per.euronews.com/2020/06/03/defender‐of‐rights‐denounces‐case‐systemic‐
discrimination‐by‐the‐police‐paris 

 در اروپا» نژادپرستي««اره گزارش درب جديدترين 36

 يامر هاي نژادپرستانه بهتازگي در گزارشي نوشته است كه تبعيض و توهينه ب» آژانس اروپايي حقوق اساسي شهروندان«
 ،يون اروپاها و محل كار و مناطق مختلف در اروپا بدل گشته است. به گفته اين آژانس وابسته به كميسمعمول در خيابان
 مورد توجه قرار دهند.بيشتر را بايد اين چالش مهم پيش روي جوامع  رهبران اروپايي

 :در اين گزارش آمده است

كم يك بار مورد در پنج سال گذشته دستكه گويند پوست ميدرصد از شهروندان رنگين 30: هآزار و اذيت نژادپرستان ‐
 ؛اندگرفتهدرصد مورد آزار و حمالت فيزيكي قرار 5 و آزارهاي لفظي نژادپرستانه

دليل توسط نيروهاي پليس مورد سال اخير بي 5پوست در درصد از شهروندان رنگين 24: تبعيض توسط نيروهاي پليس ‐
 ؛ته استل نژادپرستانه داشدرصد قاطعانه معتقدند كه بازداشت و بازرسي آنها تنها دلي 41اند. از اين شمار بازخواست قرارگرفته

ژاد و رنگ پوست بازجويي ن ه دليلدرصد ب 7درصد و زنان  22ها مردان نظرسنجي : درسفيدپوستتفاوت زنان و مردان غير ‐
 ؛اندشده
ايي ست به نهادهاي قضدر آن نگاه نژادي و قومي نقش داشته ا دارصد از مواردي كه صرفاً 14 : تنهاشهادت عليه نژادپرستي ‐

 ؛گزارش شده است
ي كه در اين درصد از شهروندان 63از  : بيشت نژاپرستانه در بازداشت پليسعدم ثبت شواهد مربوط به آزار و حمال ‐

ينان دليل اطمه ب«اند اما كه مورد حمالت و آزار نژادپرستانه پليس قرارگرفته گويند با وجود اينمي ،اندنظرسنجي شركت كرده
  .اندرا نداشته» شان هيچگاه قصد شكايت به مراجع قضايياز شنيده نشدن صداي

3 7 Marco Perolini 
3 8 Frédéric Vuillaume 
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معني و مبهم بودن حكم صادر شــده و بــه شــمار آمــدن آن ميالدي، مبني بر بي 2019سال 
 جو؛كنندگان مسالمتنماد آزار و اذيت تظاهرات عنوانبه

 تأكيد بر عدم انجام اقدام خالف قانون از سوي فدريك ويــوم و ضــرورت لغــو حكــم ب)
قولــه مزدايي از خاذ اقداماتي در رابطه با جرمصادره در اين رابطه، همچنين تأكيد بر لزوم ات

ر دادن ، با توجه به مورد استفاده قرار گرفتن آن از سوي مقامات جهت هــدف قــرا»اهانت«
آميز و در راستاي خاموش كردن صداي مخالفان، بــا توجــه بــه از ســرگيري تظاهرات صلح

  هاي متمادي؛ماهتجمعات اعتراضي در فرانسه پس از برقراري وضعيت قرنطينه براي 
معترضــان  ازجملــهتــن از شــهروندان فرانســه،  14598اشاره به محكوم شــدن حــدود  ج)

 ميالدي؛ 2019ماه نخست سال  9در  ا، تنه»توهين به مقامات«جو به جرم مسالمت

كننــدگان، در الزم به ذكر است كه فردريك ويوم، به همراه همسر خود و ساير تظاهرات د)
ميالدي، در اعتراضات بر پا شده بــه مناســبت ديــدار كريســتوف  2019مارس سال  13روز 

، در شــرق ايــن كشــور بازداشــت و بــدون تفهــيم 39كاستانر، وزير كشور فرانسه، از بزانسون
كاســتانر «ها به دليل سر دادن شعار ساعت در حبس نگاه داشته شدند. آن 24اتهام به مدت 

ند. دليل سر دادن اين شــعار از ســوي معترضــان، مكرراً مورد پيگرد قانوني قرار گرفت» قاتل
  ؛ها به اتهامات واراعتراض آن

بــود.  جليقــه زردهــاده به نيروهاي پليس در خصوص استفاده از زور در جريان تظــاهرات 
گفتني است كه فردريك ويــوم در طــول دو ســال گذشــته، همچــون هــزاران تــن از ديگــر 

  .40ظاهرات مورد بازداشت قرار گرفته استآميز در تمعترضان به دليل مشاركت مسالمت
  

ر د، 1399 خردادمــاه 10انتشار گزارش از سوي شبكه خبــري يورونيــوز، در روز شــنبه  )4
نكــات محــوري ايــن گــزارش . فرانسه در پاريس» غيرقانوني«تظاهرات مهاجران خصوص 
   عبارتند از:

                                                            
3 9 Besançon 

  الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين 40
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/france‐conviction‐of‐man‐who‐shouted‐
slogan‐at‐protest‐must‐be‐overturned/ 
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 ي تظــاهراتشنبه، بــه برپــاياقدام هزاران مهاجر فاقد اوراق و مدارك اقامتي، در روز  الف)
ر اظهار درخواست خود جهــت قــانوني شــدن وضــعيت حضورشــان د منظوربهدر پاريس، 

  فرانسه؛
رائــه سازمان و شخصيت فرانسوي بــه صــدور بيانيــه، در راســتاي ا 510اشاره به اقدام  ب)

اي ايــن فرمانداري پاريس مجوزي بــر كهدرحالي –فراخوان جهت برگزاري اين راهپيمايي 
ن در به گزارش خبرگزاري فرانسه، پليس پايتخت شمار حاضــرا .ظاهرات صادر نكرده بودت

  ؛نفر برآورد كرد 5500را حدود » تظاهرات غيرقانوني«اين 
ني در دهندگان اين تظاهرات در بيانيه خود، مبني بر ابراز نگرااشاره به اظهارات سازمان ج)

جران ي به بمبــي از بيمــاري بــراي مهــابحران سالمتي در شرايط كنون شدنتبديلخصوص 
 غيرقانوني؛

اشاره به تالش پليس ضدشورش بــه ممانعــت بــه عمــل آوردن از حركــت مهــاجران و  د)
ز بــا شــليك گــا  -ميــدان جمهــوري  ســويبهاز ميــدان اپــرا  –مسير  يابتداحاميان آن، از 

  آور و البته موفق نشدن آن؛اشك
اقــدام پلــيس بــه  حــالدرعينپايــان راهپيمــايي و  اشاره به متفرق شدن معترضان پس از ه)

 تن از راهپيمايان؛ 92بازداشت 

هاي مــدافع حقــوق مهــاجران و احــزاب بســياري از ســازماناشاره به درخواست پيشاپيش  و)
  اين كشور؛ هاجرت و پناهندگي در تغيير قوانين مربوط به م جهتگراي اپوزيسيون فرانسه چپ

 ،ع ويروس كرونا در فرانســه و قرنطينــه عمــومي ايــن كشــورشيواين در حالي است كه  ز)
  .41پيچيده كرده است ازپيشبيشو مهاجران غيرقانوني را  جويانپناهرسيدگي به وضعيت 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 41

 https://per.euronews.com/2020/05/30/france‐paris‐illegal‐immigrants‐demonstrate‐to‐ask‐
for‐their‐regularisation 
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، در 1399 خردادمــاه 8شــنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج )5
ويد در ميانه شيوع بيماري كو خصوص اعتراضات كاركنان بخش بهداشت و درمان فرانسه،

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. 19 –
ات، در اقدام صدها تن از كاركنان بخش بهداشت و درمان فرانسه به برگزاري تظــاهر الف)

درخواســت جهــت  منظوربــههاي شــهر پــاريس، يمارســتانشنبه، مقابــل يكــي از بروز پنج
ه در خط مقدم مبارزه بــا شــيوع ك -براي اين بخش اختصاص بودجه بيشتر از سوي دولت 

  د؛ويروس كرونا قرار دار
ود خــاشاره به شعار دادن پزشكان و پرستاران معترضِ برخوردار از ماســك بــر چهــره  ب)

 هاييجمهور فرانسه و در دست داشتن پالكاردعليه عملكرد دولت امانوئل مكرون، رئيس

  ؛»تخت و پول تنهاآور، نه گاز اشكنه مدال، «كه روي آن نوشته شده بود: 
هــاي بهداشــتي هاي پيشــاپيش كاركنــان بخــش مراقبتاشاره به اعتراضــات و شــكايت ج)

ها و اقــدام انفرانسه، به دليل پايين بودن دستمزدها و فقدان نيروي انساني كافي در بيمارست
 ه اين بخش؛ها در سال گذشته به دست زدن به اعتصاب در راستاي افزوده شدن بودجآن

كمبــود ماســك و  ازجملــهاشاره به ديگر مشكالت پــيش روي بخــش درمــان فرانســه،  د)
 هاي يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان؛هاي تنفس مصنوعي در بيمارستاندستگاه

نيروهــاي فعــال در  تماميبــهيورو پــاداش  1500اشاره به وعده دولت مبني بر پرداخت  ه)
ادوارد  هاي سالمندان واقع در مناطق آلــوده، همچنــين وعــدهنههاي عمومي و خابيمارستان

درمــاني، در  ، مبنــي بــر افــزايش قابــل توجــه دســتمزد كــادروزير فرانســهفيليــپ، نخســت
  ؛بهداشت عمومي نظام در زمينهاصالحات مد نظر دولت  ياجرا چهارچوب

هــزار  183ك بــه نزدي تاكنونشود كه اين اعتراضات در حالي برگزار ميگفتني است كه  و)
ايــن  بــر اثــرنفــر نيــز  500هزار و  28نفر در فرانسه به ويروس كرونا مبتال شده و بيش از 

  .42اندبيماري جان باخته
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ــتيلري )6 ــكوريتي ديس ــازمان س ــوي س ــزارش از س ــار گ ــجويي 43انتش ــكده دانش ، انديش
رلنــد و هاي گالســكو در اســكاتلند، دابلــين در ايشده از سوي دانشجويان دانشــگاهتأسيس

 خردادماه 7چارلز در پراگ، در زمينه مسائل امنيتي و اطالعاتي راهبردي، در روز چهارشنبه 
. ، در خصوص وجود تسليحات ساخت فرانســه در يمــن و نقــش آن در ايــن جنــگ1399

     اند از:      موارد مهم اين گزارش عبارت
تــا  2015هاي در ســال 44هاي تهــاجميدرصــدي ميــزان تجــارت ســالح 5,5باالتر بودن  الف)
از مؤسســه  آمدهدســتبه، بر اســاس آمــار 2014تا  2010هاي ميالدي، در قياس با سال 2019
تصويب معاهده تجارت تسليحاتي از سوي مجمــع  رغمبهالمللي تحقيقات صلح استكهلم، بين

  فرانسه به اين پيمان؛ ازجملهعمومي سازمان ملل و پايبندي بسياري از كشورهاي عضو، 
توجهي از مبــادالت تســليحاتي بــه خاورميانــه، بــا اشاره به اختصاص يافتن بخش قابل ب)

 2015و  2014تــا  2010هاي درصدي واردات در اين منطقه، بين سال 61توجه به افزايش 
ر منطقه با دخريدار سالح  ترينبزرگ –ميالدي، عمدتاً از سوي عربستان سعودي  2019تا 

 و در نتيجــه بــاال رفــتن ميــزان –ان فروش تسليحات بــه خــود درصد از ميز 35اختصاص 
  هاي نيابتي، همچون جنگ يمن؛ها در جنگاستفاده از اين سالح

تــا  2010هاي درصدي صادرات سالح از سوي فرانســه بــين ســال 72اشاره به افزايش  ج)
، نميليــارد دالري ســود حاصــل از آ 4,85ميالدي و افزايش ســود  2019تا  2015و  2014

اتي بــه همچنين قرار گرفتن اين كشور در مقام دوم فهرست باالترين ميزان صادرات تسليح
ارداتــي بــه ايــن ودرصد از تسليحات  12، با توجه به تأمين متحدهاياالتخاورميانه، پس از 
ري مقامــات آن بــه ارتقــاء ميــزان تمايل ظاه حالدرعينثابتي و منازعات و منطقه درگير بي
  منطقه؛خلع سالح در 
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حاتي، فرانســه از معــامالت تســلي ازجملهاشاره به سودجويي كالن كشورها صادركننده،  د)
افشــاري و پ» صرفاً براي اهــداف تــدافعي«همچنين توجيه اقدامات خود با تأكيد بر عبارت 

 ابســته بــهمقامات فرانسه بر عدم وجود مدارك و مستندات الزم مبني بر استفاده نيروهاي و
هاي فرانسوي در جنگ يمن و كشتار هزاران غير نظــامي در ايــن دي از سالحعربستان سعو

ها در جنگ دهد كه از اين سالحكه واقعيات حاكي از امري ديگر بوده و نشان مي –كشور 
  يمن استفاده شده است؛

، ي فرانســهاشاره به ابراز نگراني در زمينه ميزان مبادالت تســليحاتي انجــام شــده از ســو ه)
هاي ها و كاســتيپايبندي اين كشور به پيمان تجارت تســليحاتي و البتــه محــدوديترغم به

شيدن به صــادرات تســليحات ناكارآمدي پيمان مزبور در پايان بخ ديگرعبارتبهاين پيمان، 
  به كشورهاي در حال جنگ؛

حل ساده اين معضل، مبني بر عــدم فــروش ســالح بــه كشــورهاي در حــال اشاره به راه و)
مــيالدي، در  2019راهكار اتخــاذ شــده از ســوي كشــور فنالنــد در نــوامبر ســال  –جنگ 

خصوص عدم صدور مجوزهاي جديــد جهــت صــادرات ســالح بــه عربســتان ســعودي و 
  تمامي تسليحات دفاعي به عربستان؛امارات متحده عربي و متوقف ساختن صادرات 

ن از عــدم كــاربرد كــاري بــراي فرانســه جهــت حصــول اطمينــااشاره به عدم وجود راه ز)
هاي ساخت خود عليه غيرنظاميان يمني، با توجه به ناكافي بــودن ميــزان نظــارت بــر سالح

ضرورت اقــدام دولــت ايــن كشــور بــه  روازاينهاي فروخته شده و نحوه استفاده از سالح
هاي تدابير مشابه با كشورهايي چون، فنالند و نروژ، در زمينه ممانعت به عمــل آوردن اتخاذ

گونــه رغم فريبنــدگي ســود حاصــل از انجــام ايناســتفاده از تســليحات نظــامي، بــهسوء از
 .45مبادالت
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