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  3                  )             9( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1399 مردادماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماناخبار آشكار به دست
خالصه به  صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1گروهي

  شرح زير است:

  

  آمريكا متحدهاياالت*

شنبه روز سه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
امل مخاطرات كبه ارزيابي  متحدهاياالت، در خصوص عدم اقدام دولت 1399 ردادماهم 21

  اند از:  عبارت اين گزارش ذكرقابلنكات . فروش سالح به عربستان سعودي براي غيرنظاميان
شنبه، در انتشار گزارش از سوي بازرس كل وزارت خارجه آمريكا در روز سه الف)

ت زم جهتدابير ال ياجرابه ارزيابي كامل مخاطرات و  نهوزارتخاخصوص عدم اقدام اين 
ت و هاي حقوقي در زمينه انتقال گسترده مهماكاهش تلفات غيرنظاميان، همچنين دغدغه

تسليحات هوشمند به عربستان سعودي در ماه مه سال گذشته ميالدي، در روند 
  صدور مجوز براي اين اقدام از سوي وزير خارجه؛» اضطراري«

ره به درخواست كنگره جهت انجام تحقيقات الزم در زمينه تصميم سال گذشته اشا ب)
ميليارد دالر تسليحات نظامي به عربستان  8دولت ترامپ براي تسريع فروش بيش از 

                                                            
 The German Marshall Fund( متحدهاالتيابنياد جرمن مارشال  )؛hts WatchHuman Rigبان حقوق بشر (ديده 1

of  the  United  States  (GMF)الملل (سازمان عفو بين )؛Amnesty  International شبكه خبري دويچه وله )؛
)Deutsche Welleخبرگزاري رويترز ( )؛Thomson Reuters Foundation) ؛ روزنامه گاردين(The Guardian؛( 

)؛ BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ()؛ Euronews)؛ شبكه خبري يورونيوز (Global Newsپايگاه خبري گلوبال نيوز (
 The)؛ روزنامه تايمز (Independentروزنامه اينديپندنت ( Times) ؛ سايت هيومن رايتس پالس(Human  Rights 

Pulse تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –) و پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)(.  
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سعودي و ديگر كشورهاي منطقه به واسطه گريز از فرآيند نظارتي كنگره و با اعالم 
 به دليل تنش با ايران؛» اضطراري«وضعيت 

ه دليل ها باشاره به اقدام نمايندگان كنگره به مسدود كردن مسير برخي از اين مجوز )ج
ت هاي هوشمند و ديگر تجهيزات نظامي به تلفانگراني در زمينه منجر شدن فروش بمب

 سنگين غيرنظاميان و بروز فاجعه انساني در جنگ داخلي يمن؛

العاده رت اعالم وضعيت فوقضرو گيري اين گزارش در خصوصاشاره به عدم موضع د)
ن در : ايو تنها تأكيد بر عدم نقض قانون كنترل صادرات تسليحات از سوي وزارت خارجه

ري، حالي است كه بسياري از مجوزهاي فروش صادر شده بر اساس فرمان وضعيت اضطرا
  درنيامده بودند؛ اجراحقيقات به در زمان انجام اين ت

داليل اقدام دانلد ترامپ در ماه مه سال  ترينمهمرش از بايد اذعان داشت كه اين گزا ه)
، بازرس كل پيشين وزارت خارجه و مسئول انجام 2جاري ميالدي، به اخراج استيو لينيك

هاي كنگره در دست اكنون از سوي كميسيوناقدامي كه هم –آيد اين تحقيقات به شمار مي
  ؛3بررسي است

  

، در 1399 مردادماه 14شنبه الملل، در روز سهو بينانتشار گزارش از سوي سازمان عف -2
از سوي » پوستان ارزشمند استزندگي سياه«خصوص نقض حقوق معترضان تظاهرات 

از زور  آميز و استفاده بيش از اندازهقانون و مستندسازي اقدامات خشونت ياجرامأموران 
  :تموارد مهم گزارش مذكور به شرح زير اس. از سوي نيروهاي پليس

گر است: موارد گسترده نقض حقوق جهان نظاره«انتشار گزارشي تحت عنوان  الف)
از سوي نيروهاي پليس » پوستان ارزشمند استزندگي سياه«معترضان تظاهرات 

ترده و فاحش نقض حقوق معترضان، كاركنان مبني بر مستندسازي موارد گس» متحدهاياالت
نگاران و شاهدان حقوقي، از سوي مأموران پليس هاي پزشكي و امدادرساني، روزنامهبخش

                                                            
2 Steve Linick 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  3
https://www.middleeastmonitor.com/20200811‐us‐did‐not‐fully‐assess‐civilian‐risks‐when‐
pushing‐saudi‐arms‐sales‐report/ 
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پوستان توسط نيروهاي پليس و درخواست در تجمعات اعتراضي به قتل غيرقانوني سياه
  هاي مه و ژوئن سال جاري ميالدي؛جهت اعمال اصالحات سيستميك، در ماه

عليه  شدهاعمالهاي الملل به تهيه نقشه خشونتاشاره به اقدام سازمان عفو بين ب)
هيه هاي جديد در مورد استفاده از نيروي مهلك توسط پليس و تمعترضان، ارائه يافته

  ترين تحليل در زمينه خشونت پليس در قبال معترضان تا به امروز، شامل:جامع
هاي خشبميز از سوي پليس عليه معترضان، كاركنان آمورد رويداد خشونت 125ثبت  -

اشنگتن ايالت آمريكا و و 40نگاران و شاهدان حقوقي، در پزشكي و امدادرساني، روزنامه
 ل جاري ميالدي؛هاي مه و ژوئن سادي.سي. در اعتراضات ماه

شونت ختن از افراد قرار گرفته در معرض  50گزارش رويدادنگاري تجارب بيش از  -
جنبش  ترينبزرگبه » پوستان ارزشمند استزندگي سياه«س پس از تبديل شدن جنبش پلي

 ؛متحدهاياالتاجتماعي در تاريخ 
ي ز سوااشاره به حاكي بودن استفاده غيرضروري و در برخي مواقع افراطي از زور  ج)

افيت عمن و قانو ياجرانيروهاي پليس، عليه معترضان از نژادپرستي سيستميك در اين نهاد 
  ها آمدند؛ها به خيابانمواردي كه مردم در اعتراض به آن –مأموران آن از مجازات 

مندي از حق انساني خود كنندگانِ تنها در تالش جهت بهرهاشاره به مواجهه تظاهرات د)
هاي منجر به، از دست دادن بينايي، ضرب و آميز با خشونتدر زمينه اعتراض مسالمت

  حمالت عصبي و جراحات شديد؛ بار،هاي خشونتشتم
گرايانه (به شيوه هاي نظامياشاره به اقدام دولت دانلد ترامپ به افزايش سركوب ه)

 تفاده ازهاي نظامي) عليه معترضان و دفاع آشكاراي ويليام بار، دادستان كل، از اسنيرو
ر اي بيشتيروهنيروهاي فدرال در شهر پورتلند در ايالت اورگان، همچنين تهديد به اعزام ن

  به ساير شهرهاي كشور؛
اشاره به حاكي بودن اقدامات دانلد ترامپ از فرو افتادن در سراشيبي خودكامگي و  و)

تر آن، همچنين لزوم تغيير رويكرد پليسي حكومت در قبال ضرورت توقف هر چه سريع
  معترضان در سطوح محلي، ايالتي و فدرال؛
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گاز  ، مانندمياييقانون از نيروي فيزيكي، مواد شي ياجرا اشاره به استفاده مكرر مأموران ز)
نخستين راهكار برخورد  عنوانبههاي پالستيكي، مچنين گلولههآور و اسپري فلفل و اشك

تهديد و خشونت،  عنوانبهآميز تظاهرات صلح جو و پاسخگويي بهبا معترضان مسالمت
  ها؛و حبسها همچنين وقوع موارد نقض حقوق بشر در دستگيري

ين ، همچن»حمايت از معترضان«اشاره به درخواست از كنگره جهت تصويب قانون  ح)
ها و قانون به مورد تجديدنظر قرار دادن سياست ياجرادرخواست از تمامي نهادهاي 

  المللي حقوق بشر؛ها با موازين بيناقدامات خود در قبال اعتراضات و تطابق دادن آن
هاي كل به تحقيق مؤثر، دام وزارت دادگستري و تمامي دادستانتأكيد بر ضرورت اق ط)
درنگ در زمينه تمامي اتهامات مربوط به موارد نقض حقوق بشر از سوي طرفانه و بيبي

استفاده غيرقانوني از زور، به  ازجملهمأموران پليس در دوران برگزاري تجمعات عمومي، 
  ؛4ائه غرامت كامل به قربانيان اين حوادثمجازات رساندن مأموران و مقامات مسئول و ار

  

، در 1399 مردادماه 9شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي ديده -3
. هراسيگانهبا نژادپرستي ضدآسيايي و بي متحدهاياالتخصوص ضرورت مقابله رهبران 

  اند از:          موارد مهم اين گزارش عبارت
گيري در سال تبار آمريكا به رويارويي با دو همهروندان آسياييناگزير شدن شه الف)
  هراسي ناشي از آن؛و سپس نژادپرستي و بيگانه 19 –، بيماري كوويد ابتداميالدي:  2020

پراكني در نفرت«دهي گزارش، توسط مركز گزارش 2373اشاره به دريافت بيش از  ب)
وابسته به شوراي  - » 5ريكا را متوقف سازيداقيانوسيه تبار آم –مقابل شهروندان آسيايي 

پراكني، تبعيض و در زمينه نژادپرستي، نفرت –ريزي آسيا اقيانوسيه سياست و برنامه
آمريكايي، از مارس تا ژوئيه سال  –حمالت فيزيكي عليه شهروندان آسيايي و آسيايي 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 4

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/usa‐law‐enforcement‐violated‐black‐
lives‐matter‐protesters‐human‐rights/ 
5 STOP AAPI HATE 



  7                  )             9( اياالت متحده آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسهنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

شده از سوي زنان  جاري ميالدي: گفتني است كه در ايالت كاليفرنيا تعداد موارد گزارش
  درصد از اين موارد نيز به سالمندان اختصاص يافته است؛ 11,2دو برابر مردان بوده و 

در  آمريكايي –ميليون تن از شهروندان آسيايي  2اشاره به شاغل بودن بيش از  ج)
ها در خطوط مقدم هاي نظام درماني و پزشكي و در مخاطره قرار داشتن جان آنبخش

يا » دبه چين بازگر«ها با حمالت كالمي چون: مواجهه آن حالدرعينماري و مقابله با بي
  ؛»كننده و كثيف هستيخور منزجرتو يك خفاش«

كالمي  حمالت آمريكايي نه تنها با –اشاره به مواجه بودن شهروندان آسيايي و آسيايي  د)
 - منفي » ياهاي كليشهتهديد«و فيزيكي بلكه سردرگمي ناشي از اضطراب حاصل از 

ها به آن ابتاله بسرفه يا اقدام به صاف كردن صدا در گلو  ترينكوچكهراس از اينكه حتي 
  نسبت داده شود؛ 19 –بيماري كوويد 

به  19 –يد اشاره به منجر شدن اقدام دانلد ترامپ در زمينه ارجاع دادن بيماري كوو ه)
تبار به يهروندان آسيايافتادن جان ش مخاطرهبه به» كونگ فلو(آنفوالنزا)«يا » ويروس چيني«

با  كه در تناقض - هراسي ور ساختن نژادپرستي ضدآسيايي و بيگانهواسطه شعله
هاي سازمان بهداشت جهاني در زمينه ضرورت ممانعت به عمل آوردن از دستورالعمل

  هاي مسري است؛بيماري زني در زمان مواجهه بابرچسب
 ه ترغيبجر بلد ترامپ به متوقف ساختن استفاده از كالم مناشاره به ضرورت اقدام دان و)

 آزار و اذيت، تبعيض و خشونت؛

ترل و ز كناشاره به عدم اتخاذ تدابير الزم از سوي وزارت دادگستري آمريكا و مراك ز)
يي و ها در زمينه ممانعت به عمل آوردن از افزايش نژادپرستي ضدآسياپيشگيري بيماري

ت هاي آمريكا در زمان حمالخالف اقدامات اتخاذ شده از سوي دولت بر –هراسي بيگانه
  يازده سپتامبر و شيوع بيماري سارس در برخي از كشورهاي جهان؛

ژوئيه  20اي در روز اشاره به اقدام گروهي دوحزبي از نمايندگان كنگره به ارسال نامه ح)
ريكا جهت محكوم كردن سال جاري ميالدي، در زمينه درخواست از وزارت دادگستري آم

  هاي ضدآسيايي؛و مقابله با تبعيض
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تأكيد بر ضرورت اقدام دولت فدرال به مبارزه با تمامي اشكال نژادپرستي و  ط)
 متحدهاياالتهاي نژادي سراسر عدالتيهاي مقابله با بيهراسي در شرايطي كه جريانبيگانه

  ؛6ديده است را در نور
  

ر د، 1399 مردادماه 8بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه دهانتشار گزارش از سوي دي -4
افزارهاي نگبه پيمان منع استفاده از مهمات و ج متحدهاياالتخصوص ضرورت پيوستن 

ر با ي ميالدي (براببا دهمين سالگرد اين پيمان در اول اوت سال جار زمانهماي، خوشه
                اند از:موارد مهم اين گزارش عبارت. )مردادماه 11

 2017در سال  به انصراف دادن از سياست نامعقول خود متحدهاياالتلزوم اقدام  الف)
اي افزارهاي خوشهسازي مهمات و جنگميالدي، مبني بر تداوم استفاده، تأمين و ذخيره

هايي كه سالح –هدف هاي بيو پيوستن به پيمان منع گسترش اين سالح اعتمادغيرقابل
رده و كها را براي مورد حمله قرار دادن مستقيم و دقيق هدفي نظامي تنظيم ن آنتوانمي

  آثار و عواقب ناگوار انساني آن را تحديد نمود؛
 20ريتانيا و بفرانسه، آلمان، هلند،  ازجملهكشور در اين پيمان،  108اشاره به عضويت  ب)

كشور  13همچنين اقدام  كشور عضو ناتو و ديگر متحدان مهمي، چون استراليا و ژاپن،
مان ن پيديگر به امضاء اين پيمان و نه تصويب آن: گفتني است كه از زمان اجرايي شد

همات مميالدي، هيچ گزارش مبني بر استفاده، توليد يا انتقال  2010مزبور در سال 
  ها وارد نشده است؛اي از سوي كشورهاي عضو ارائه و يا اتهامي در اين زمينه به آنخوشه

نوامبر سال  30در  متحدهاياالتاشاره به سياست اتخاذ شده از سوي وزارت دفاع  ج)
اي موجود در افزارهاي خوشهميالدي، مبني بر مجاز بودن استفاده از تمامي جنگ 2017

ها فقره مهمات) تا زمان تهيه و تأمين ميزان مناسبي از انواع ذخاير اين كشور (ميليون
ها: اين سياست همچنين اين امكان را در اختيار دولت اين سالح پيشرفته و قابل اعتماد

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 6

 https://www.hrw.org/news/2020/07/30/us‐leaders‐should‐combat‐anti‐asian‐racism‐
xenophobia 
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اي از منابع دهد تا جهت تكميل ذخاير خود به تأمين مهمات خوشهقرار مي متحدهاياالت
  خارجي بپردازد؛

عدم  حالدرعيناي و بر كاربردهاي نظامي مهمات خوشه متحدهاياالتاشاره به تأكيد  د)
كي مجهز به ميالدي در عراق، به استثناء يك مورد حمله موش 2003استفاده از آن از سال 

  ميالدي؛ 2009اي در يمن در سال هاي خوشهكالهك
هاي ياستس، اقدامي در زمينه مورد تجديدنظر قرار دادن اوباماگفتني است كه دولت  ه)

 گونهنايميالدي انتقال  2016اي انجام نداد، اما در سال آمريكا در زمينه مهمات خوشه
دارك حاكي كه شواهد و م ازآنپسعودي را به تعليق درآورد، افزارها به عربستان سجنگ

ن در ؛ اياز آسيب ديدن غيرنظاميان در جنگ يمن از سوي ائتالف به رهبري عربستان بود
  هاي سوريه و ليبي نيز از اين مهمات استفاده شد وحالي است كه در جنگ

نوامبر سال جاري ميالدي، ميزبان دومين كنفرانس  27تا  23قرار است كه سوئيس از  و)
  ؛7اي در شهر لوزان باشدبررسي كنوانسيون مهمات خوشه

 

، در 1399 مردادماه 4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز شنبه  -5
خصوص هموار شدن راه فروش پهپادهاي جنگي آمريكا توسط دانلد ترامپ، 

         اند از:     موارد مهم اين گزارش عبارت. ن كشورجمهوري ايرئيس
ترل ي، مبني بر كاهش كنبه امضاء فرماني اجراي متحدهاياالتجمهوري اقدام رئيس الف)

  فروش و صادرات پهپادهاي ساخت آمريكا و داراي قابليت حمل سالح جنگي؛
المللي نقض توافقي بيناشاره به صدور دستورالعملي از سوي دانلد ترامپ در راستاي  ب)

بر اساس  ديگرعبارتبه: متحدهاياالتبا فراهم آوردن زمينه براي صادرات پهپادهاي جنگي 
كشور جهان در مورد كنترل  34هاي كه هاي جنگي، ديگر در زمره فناورياين تصميم پهپاد

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش ديده 7

 https://www.hrw.org/news/2020/07/29/us‐join‐allies‐banning‐cluster‐munitions 
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، 8)وشكيهاي منامه كنترل فناوريتوافقميالدي توافق كردند ( 1987صادرات آن در سال 
 گيرد؛قرار نمي

اجرايي  جمهوري آمريكا به دستكاري مفاهيم اين توافق با فرماناشاره به اقدام رئيس ج)
 افزارهاي پيشرفته و رقابت در اين عرصه بهخود در راستاي وارد كردن تجارت جنگ

ز ش انامه كنترل فناوري موشكي مربوط به بيكاخ سفيد معتقد است توافقاي جديد: مرحله
اند را كردهروز نيست و افزون بر اين كشورهايي كه توافق را امضاء نسه دهه قبل بوده و به

  ؛دهددر موقعيت بهتري قرار مي متحدهاياالتدر رقابت با صنايع نظامي 
 افزارها آمريكايي واشاره به تالش دولت دانلد ترامپ به افزايش صادرات جنگ د)

ان با ورتر شدن آتش رقابت تسليحاتي در جهدان از شعله، افزايش نگراني منتقحالدرعين
 فروش پهپادهاي فوق پيشرفته ساخت اين كشور؛

معتقد است كه واشنگتن با اين  ،باب منندز، سناتور دموكرات آمريكاييگفتني است كه  ه)
او ابراز  .كندتضعيف مي ازپيشبيشپهپادهاي مرگبار را  دادوستداقدام كنترل جهاني بر 

دهد كه ترامپ اين احتمال را افزايش مي انلدكه فرمان اجرايي اخير داست اني كرده نگر
در اختيار ناقضان حقوق بشر در سراسر  متحدهاياالتافزارهاي مرگبار شماري از جنگ
  ؛9جهان قرار گيرد

 

، در 1399 مردادماه 3بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -6
در  19 –هاي كمكي كوويد حمايت به عمل آمدن از مهاجران در بسته خصوص ضرورت

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. آمريكا
اي به هنگام تصويب گذاران كنگره آمريكا به اجرايي كردن اليحهلزوم اقدام قانون الف)

مامي ، در راستاي حمايت از ت19 –بسته آتي كمكي مقابله با پيامدهاي بيماري كوويد 

                                                            
هاي صادراتي تنظيم شده كه هدف آن محدود كردن هاي مشتركي در زمينه سياستنامه بر پايه رعايت دستورالعملاين توافق 8

هاي پايه براي فناوري هاسامانه اينچراكه دون سرنشين است. بهاي كروز و هواپيماهاي ي بالستيك، موشكهاگسترش موشك
  .شوندهاي كشتار جمعي محسوب ميسالح

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 9
 https://plink.ir/mC91j 
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ترين آثار هايي هستند كه نامتناسبگروه ازجملهكه  –پذير، همچون مهاجران اقشار آسيب
اند: اين در حالي است كه شمار مبتاليان به اين بيماري در اين بيماري را تجربه كرده

گذشته براي دريافت  ميليون نفر ديگر تنها در هفته 1,4ميليون نفر گذشته و  4آمريكا از 
  اند؛كاري تقاضا دادهبيمه بي

هاي مهاجر، بر خانواده 19 –تأكيد بر ضرورت مشتمل شدن اليحه كمكي كوويد  ب)
ره قرار ها، با توجه به در مخاطحتي اعضاء فاقد وضعيت قانوني مهاجرتي در اين خانواده

 ها در زمينه دسترسي مناسب به مسكن، غذا، سالمتي و حقوق ديگر؛داشتن حقوق آن

 2018تا سال  متحدهاياالتتبار در ميليون فرد خارجي 44به وجود بيش از اشاره  ج)
دان شهرون ازجملهميليون كودك ( 12,6ميليون كارگر غيرقانوني و  8ميالدي، شامل 

  ا؛در هريك از اين خانواره غير شهروندكم يك فرد آمريكايي) و دست
اشت هاي بهدامعه، در زمينهج ياشاره به ضرورت حمايت به عمل آمدن از تمامي اعضا د)

  ها؛اجرتي آننظر از وضعيت مهعمومي و ايمني اقتصادي، صرف
 ترينبزرگاز  يكي -  متحدهاياالتتبار در ميليون التين 60اشاره به وجود نزديك به  ه)

ميالدي  2020جمهوري سال كننده در انتخابات رياستمشاركت غير سفيدپوستهاي گروه
ز شيوع اهاي درآمدي و اختالفات طبقاتي متداوم، حتي پيش ا نابرابريو پيشاپيش مواجه ب

 گير؛اين بيماري همه

به نوع  پذير بودن ويژه مهاجران در برابر شيوع ويروس كرونا با توجهاشاره به آسيب و)
رماني، دو ديگر كاركنان نظام  پزشكان، پرستاران عنوانبهشان فعاليت ازجملهها، مشاغل آن

ت زان، كاركنان خدماكاال، كشاور وانتقالنقلهاي ن بخش حفظ و نگهداري، پيككاركنا
قرار  يروسبه اين و ابتالغذايي، فروشندگان خياباني و ... كه همگي در خط مقدم امكان 

 دارند؛

هاي مالي يا هاي مهاجر از دريافت كمكامتناع ورزيدن خانواده احتمالبهاشاره  ز)
گيرانه مهاجرتي دولت ها از تدابير اجرايي سختتوجه به هراس آنهاي پزشكي، با مراقبت
 ؛متحدهاياالت
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كنگره آمريكا به معرفي اليحه  خانه نمايندگاناشاره به اقدام اعضاء مجلس سنا و  ح)
هاي مهاجر در برابر ويروس كرونا در راستاي ممانعت به عمل آوردن از حمايت از خانواده

هاي مالي بر اساس وضعيت مهاجرتي، همچنين اقدام يافت كمكاعمال تبعيض در زمينه در
فراهم آوردن ملزومات  منظوربهاي ديگر در اين زمينه، خانه نمايندگان به تصويب اليحه

 .10ضروري در راستاي حمايت از مهاجران
  

  *كانادا
ر ، د1399 مردادماهانتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه اول  -1

داد خصوص صدور حكم از سوي دادگاه فدرال كانادا در مورد نقض حقوق بشر در قرار
  ر است:نكات مهم گزارش به شرح زي. متحدهاياالتاين كشور با  جوييپناه

مدت يوالنصدور حكم از سوي دادگاه فدرال كانادا در مورد عدم اعتبار قرارداد ط الف)
ه عمل ببه ممانعت  حقوق بشر، با توجه به اقدام آن به دليل نقض متحدهاياالتكانادا با 

نامه توافق«كه  : بر اساس اين قراردادجوييپناهآوردن از مهاجران جهت ارائه درخواست 
از  كه به مرز هر يك جويانيپناهشود، ميان دو كشور همسايه ناميده مي» كشور امن سوم
شود كه درخواست خود را در فته ميها گبه آن رسند، بازگردانده شده واين كشورها مي

  اند؛به آن وارد شده ابتداكشوري ارائه دهند كه در مسير خود در 
ده بازگردان جويانپناهي نامه از سوي وكالچالش كشيده شدن اين توافقاشاره به به ب)

ل در حا متحدهاياالتها مبني بر به شمار نيامدن شده از مرز كانادا، با توجه به داليل آن
  ؛»امن«ي كشوري عنوانبه –تحت رياست جمهوري دانلد ترامپ  –حاضر 

نامه به ترغيب اين توافق ياجراه مبني بر منجر شدن هاي وكالي اين حوزاشاره به هشدار ج)
ئه تر براي ورود به كانادا و سپس اراتر و پرمخاطرهشدن مهاجران به انتخاب مسيرهاي طوالني

 شود؛يكه در ديگر شامل مفاد اين قرارداد نم –ل اين كشور درخواست پناهندگي از داخ

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

https://www.hrw.org/news/2020/07/24/us‐covid‐19‐relief‐should‐protect‐immigrants 
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، متحدهاياالتا و هزار مهاجر به عبور غيرقانوني از مرز كاناد 50اشاره به اقدام بيش از  د)
رو با پاي پياده، ف كهدرحاليجهت ارائه درخواست پناهندگي در طول چهار سال گذشته 

ان در جه محافظت نشدهترين مرز ده از طوالنيزهاي يخرفتن در برف و گذر از رودخانه
  كنند؛عبور مي

ردن از ت به عمل آوحكم اين دادگاه با قصد دولت كانادا جهت ممانع زمانيهماشاره به  ه)
م دانلد ترامپ به سركوب ميالدي و پس از اقدا 2016از سال  ويژهبه، جويانپناهورود سيل 
بر  ي است كه كارشناسان آمريكايي: اين در حالهمتحداياالتهاي غيرقانوني به مهاجرت

به همراه  متحدهاياالتنامه پيامدهايي را براي روابط كانادا و اين باورند كه تعليق اين توافق
 آورد؛مي

نامه وافقين تااشاره به حاكي بودن حكم دادگاه فدرال در اين زمينه از در تناقض بودن  و)
اصول  ي باني بر ضرورت تطابق قوانين و اقدامات حكومتبا منشور حقوق بشر كانادا، مبت

  د؛عدالت بنيادين در مواقعي كه با حيات، آزادي و امنيت شهروندان ارتباط دار
ماه و دادن فرصت الزم به  6اشاره به اقدام قاضي دادگاه به تعليق تصميم خود به مدت  ز)

ني است كه اين حكم نهايي نبوده و پارلمان كانادا براي ارائه پاسخ مقتضي به اين حكم: گفت
تواند مورد تجديد نظر قرار گرفته و نهايتاً در صورت لزوم به ديوان عالي ارجاع داده مي
 .11شود

  

  

  

  

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  11

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/22/canada‐us‐safe‐third‐country‐agreement‐
federal‐court 
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  *بريتانيا
، در 1399 مردادماه 18انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -1

 استراليا در هايمشابه با سياست هسختگيران سياست ياجراخصوص قصد بريتانيا براي 
            نكات مهم گزارش به شرح زير است:  . قبال مهاجران غيرقانوني

رود وپيش از هاي مهاجران غيرقانوني قصد دولت بريتانيا براي متوقف ساختن قايق الف)
راي باي است كه از سوي دولت استراليا اين همان شيوه: هاي خود، در كانال مانشبه آب

  ؛شودكشور را دارند، اجرا مي اينمقابله با مهاجراني كه قصد ورود به 
ي بر يا، مبنيتاناشاره به چهارچوب طرح ارائه داده شده از سوي پريتي پَتِل، وزير كشور بر ب)

وسيله  هاي فرانسه، بهها از آبوج آنهاي مهاجران در هنگام خرمسير قايقمسدود شدن 
 ؛هاي رهگيري مرزيو كشتي نيروي دريايي سلطنتي

ا توجه بر باشاره به اعتراض بسياري از وكالي مدافع حقوق مهاجران به انتشار اين خ ج)
ر داين »: اجرانغيرقانوني و خطرناك بودن اين شيوه مقابله و به مخاطره افتادن جان مه«به 

متوقف  رايي بنيروي درياي حالي است كه وزير كشور بريتانيا اظهار داشته است كه اعزام
  ؛المللي مجاز استكردن اين مهاجران، در چهارچوب قوانين دريانوردي بين

شمگير ايش چاين شيوه با توجه به افز ياجرااشاره به متمايل شدن دولت بريتانيا به  د)
رك كه سعي دارند خاك فرانسه را ت يهاجرانم - ورود مهاجران غيرقانوني به اين كشور 

  ؛اي برسانندل مانش خود را به اين كشور جزيرهاز مسير كانا و كرده
قايق  17نوني با مهاجر غيرقا 235 ،مردادماه 16 شنبهتنها در روز پنجگفتني است كه  ه)

بيش از  ،نيز ماهمرداد 17روز جمعه و در  اندهاي بريتانيا شدهكوچك از اين مسير وارد آب
  ؛نداهتانيا رساندقايق كوچك خود را به خاك بري 13نفر ديگر با  130

هزار  2بيش از  سال جاري ميالدي، ها حاكي از آن است كه تنها در ماه ژوئنگزارش و)
اند؛ رقمي چهار برابر بيشتر از كل مهاجران مهاجر غيرقانوني از اين مسير وارد بريتانيا شده

  ؛12اندميالدي به اين كشور پا گذاشته 2018غيرقانوني كه در سال 
                                                            

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 12
 https://plink.ir/lqtwN 
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در روز  –نبض حقوق بشر  – 13رش از سوي سايت هيومن رايتس پالسانتشار گزا -2
بر  19 –، در خصوص تأثير شيوع بيماري كوويد 1399 مردادماه 15چهارشنبه 

. هاي رياضت اقتصاديهاي جامعه بريتانيا با توجه به آثار حقوق بشري سياستنابرابري
  از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش 

ي جامعه نه تنها بر سالمت عموم 19 –ه تأثير شيوع بيماري كوويد ضرورت توجه ب الف)
كود رترين ركود اقتصادي از زمان وقوع بلكه منجر شدن شوك حاصل از آن به بروز شديد

تصادي، ميالدي و در نتيجه تأثير آن بر ميزان حمايت از حقوق اق 1930بزرگ در دهه 
 ناسب،خورداري از شغل، غذا، مسكن محق بر ازجملهاجتماعي و فرهنگي افراد جامعه، 

 هاي درماني؛تأمين اجتماعي و مراقبت

دن ميالدي به ناگزير ش 2009 – 2008هاي هاي مالي سالاشاره به منجر شدن بحران ب)
ن ها و تدابير رياضت اقتصادي، از طريق كاهش ميزادولت بريتانيا به اتخاذ سياست

هاي رفاهي هزينه هاي مسكن و كمكي، يارانهخدمات اجتماع ازجملههاي عمومي، هزينه
 ها و در نتيجه كاهش ميزان برخورداري جامعه از حقوق اقتصادي،و افزايش ماليات

 المللي حقوق بشري؛اجتماعي و فرهنگي، در تناقض با تعهدات بين

  اشاره به منجر شدن تدابير رياضت اقتصادي به پيامدهايي چون: ج)
و  2017تا  2011هاي هاي سالخانماني در بريتانيا در فاصلهدرصدي بي 60افزايش  -

  ميالدي؛ 2018تا  2010خوابي از سال درصدي كارتن 165افزايش 
رفتن گهزار تن از مردم بريتانيا به سوي فقر و تحت تأثير قرار  400كشيده شدن  -

الدي، بر اثر مي 2020تا  2016هاي ميليون نفر در فاصله سال 27نامطلوب زندگي بيش از 
  متوقف شدن مزاياي مالي رفاهي؛

ميالدي و نزديك شدن  2018فرو افتادن يك سوم از كودكان بريتانيايي در فقر در سال  -
اي كه در دوران شيوع بيماري تجربه –ميليون تن از مردم اين كشور به اين مرحله  2,5

  نيز در حال تكرار است؛ 19 –كوويد 
                                                            

1 3 Human Rights Pulse 
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از تجربه  –ششمين اقتصاد بزرگ جهان  –نفر از مردم بريتانيا ميليون  1,5برخورداري  -
 ها به زندگي در اين شرايط؛درصد از آن 20فقر و ناگزير شدن 

هاي تحت تأثير قرار گرفتن نامتناسب افراد مبتال به معلوليت و افراد متعلق به گروه -
ردار از يك فرد معلول، در هاي برخو، خانوادهمثالعنوانبهاقليت نژادي بر اثر اين شرايط: 

درصد از درآمد ساالنه خالص  30ميالدي بيش از  2021-  2020تا  2010هاي سال فاصله
هزار تن از افراد  17تا كنون بيش از  2013دهند، همچنين از سال خود را از دست مي

ست هاي حمايتي دولت از دبه معلوليت جان خود را در انتظار دريافت كمك مبتالبيمار و 
 اند؛داده

تبار بريتانيايي به زندگي در پوست و آسياييعالوه بر اين، ناگزير شدن خانوارهاي سياه -
 2020تا  2010فقر و قرار گرفتن تحت تأثير نامتناسب تدابير اقتصادي دولت از سال 

  ؛ ميالدي
ه كاهش خدمات ها و مراكز خيريه تهيه غذا با توجه بافزايش وابستگي افراد نيازمند به بانك - 

  رفاهي و منجر شدن اين شرايط به افزايش ميزان گرسنگي و مرگ در ميان اين افراد؛ 
به جامعه پيشاپيش نابرابر بريتانيا  19 –سابقه بيماري كوويد اشاره به ضربه اقتصادي بي د)

  و به بار آمدن پيامدهايي چون:
وري در ميان خانوارهاي هاي ضرميليارد پوندي پول نقد جهت صرف هزينه 43كاهش  -

ها در ميان طبقات جامعه بريتانيايي از آوريل تا ژوئن سال جاري ميالدي و افزايش نابرابري
گيري در حال هايي كه پيش از آغاز اين همهدرآمد بسياري از خانواده كهطوريبه –

موارد نرم كردن با مشكالت اقتصادي بودند، به شدت كاهش يافته و در برخي  وپنجهدست
  اند؛از كسب درآمد محروم شده

هاي اقتصادي و بازرگاني مبني بر افزايش بيش از دو برابري بيني مركز پژوهشپيش -
ترين ترين ميزان بيكاري در ميان كارگران برخوردار از پايينبيكاري با توجه به وقوع شديد

  ميزان درآمدها؛
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ساس عدم امنيت ناشي از و احاضطراب  ازجملهدرنگ پيامدهاي رواني، بروز بي -
در رابطه با  ويژهبهپذيرترين اقشار جامعه: اين امر وضعيت ناگوار اقتصادي، براي آسيب

 كننده است؛كمبود بودجه سيستميك براي خدمات سالمت روحي و رواني نگران

به  19 –به بيماري كوويد  تالابسوم از موارد حاد اختصاص يافتن نامتناسب بيش از يك -
هاي موجود در عرصه هاي نژادي به دليل نابرابريتبار و اقليتپوست، آسياييجوامع سياه

ا تشكيل درصد از جامعه بريتانيا ر 13سالمتي: اين در حالي است كه اين جوامع تنها 
  دهند؛مي
هاي نژادي به لحاظ اقتصادي تبار و اقليتپوست، آسياييآسيب ديدن بيشتر جوامع سياه -
ض و به دليل وجود تبعي –كه در عرصه رياضت اقتصادي هم مشاهده شد  گونههمان –

ياس امع در قهاي ساختاري و در نتيجه باالتر بودن دو برابري ميزان فقر در اين جونابرابري
  با جوامع سفيدپوست؛

ه به ، با توج19 –افزايش ميزان عدم امنيت غذايي در دوران شيوع بيماري كوويد  -
هار چمواد غذايي و كاهش دسترسي به مواد غذايي و در نتيجه افزايش  افزايش بهاي

  برابري تعداد بزرگساالن ناامن به لحاظ غذايي؛
ر دهاي رياضت اقتصادي از سوي دولت بريتانيا تأكيد بر ضرورت عدم اتخاذ سياست ه)

يزان بل توجه آن بر م، با توجه به تأثير قا19 –گيري كوويد پاسخگويي به بحران همه
ار و هز 44مرگ قابل پيشگيري  –ناكارآمدي عملكرد دولت در واكنش به اين بيماري 

  پذيرترين اقشار جامعه؛و تأثير مخرب آن بر آسيب –تن از مردم  236
مدت مبتني بر رويكردهاي حقوق هاي حمايتي بلندتأكيد بر ضرورت اتخاذ برنامه و)

، وكارهاكسبها تا منافع بر مردم و منافع آنبشري و متمركز ساختن توجه در اين برنامه 
هاي اقتصادي حمايتي، همچنين برقراري اقتصاد متوازن جهت ايجاد عالوه ارائه بسته
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گذاري در زمينه حمايت از هاي پردرآمد جديد، تنظيم مبناي مالياتي پايدار و سرمايهشغل
  ؛14كارگران و خدمات اجتماعي

  
، در 1399 مردادماه 15انتشار گزارش از سوي روزنامه تايمز، در روز چهارشنبه  -3

س درصد از شكايات مربوط به وجود نژادپرستي در پلي 90خصوص به نتيجه نرسيدن 
     رح زير است: نكات مهم اين گزارش به ش. نيروي پليس بريتانيا ترينبزرگمتروپليتن، 

ن تعداد ايمز، مبني بر رسيدوري شده از سوي روزنامه تهاي آماري گردآانتشار داده الف)
سال  اين ميزان در قياس با پنجفقره كه  611ال گذشته به سها از پليس لندن در شكايت

جايي ها راه بهشود كه بيشتر شكايتپيش، تقريبًا دو برابر افزايش داشته، اما گفته مي
  ند؛برنمي
در  پليس نفر عليه 659كايت از سوي يك هزار و فقره ش 825هزار و  2اشاره به ثبت  ب)

نها منجر تاز اين تعداد و  تيفقره شكا 251هزار و  2سال گذشته و به نتيجه نرسيدن  5
 شكايت به اقدامات مديريتي، مانند دادن تذكر؛ 68شدن 

ست ا ين معنااين بدسال گذشته كه  5اشاره به افزايش يافتن تعداد شاكيان از پليس در  ج)
  ؛اندافراد بيشتري از عملكرد پليس ابراز نارضايتي كرده كه
 8ايش ماه نخست سال جاري و افز 6نفر از پليس در  185اشاره به ثبت شكايت رسمي  د)

 يزانماين درصدي آن در قياس با سال گذشته، در صورت تداوم اين روند: گفتني است كه 
  ؛ميالدي بيشتر است 2015 ر سالشده عليه پليس لندن دشكايت ثبت 171همچنين از كل 

 ياجراهاي ساختاري در نهادهاي ها در زمينه وجود تبعيضاشاره به افزايش نگراني ه)
 لعمااقانون در بريتانيا و متهم شدن نيروهاي پليس از سوي فعاالن حقوق بشري به 

  نژادپرستي سازمان يافته؛

                                                            
  گزارش سايت هيومن رايتس پالس. قابل بازيابي در لينك:  14

https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/covid‐19‐and‐inequality‐the‐
human‐rights‐impact‐of‐economic‐austerity‐measures‐in‐the‐uk 
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در حالي چهار برابر بيشتر از پوستان دهد كه سياهآمارها در اين رابطه نشان مي و)
درصد از موارد عمل  80شوند كه در مي هاي بازرسي پليس متوقفسفيدپوستان در ايست

  ؛15شودخالفي به وقوع نپيوسته و منجر به اتخاذ اقدامي در اين رابطه نمي
 

، در 1399 مردادماه 12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز يكشنبه  -4
شتار كزمينه كاري نيروهاي ويژه بريتانيا در احتمال پنهانانتشار اسناد جديدي از خصوص 

   از: اندعبارتنكات محوري اين گزارش . غيرنظاميان در افغانستان
 دربندي شده ارتش بريتانيا تشار اسناد طبقهناز اپسهاي جديد مطرح شدن پرسش الف)

ميان در كاري درباره كشتن غيرنظاراي پنهانمورد احتمال تالش نيروهاي ويژه اين كشور ب
 اي است كهدهبخشي از پرون ه،اين مدارك كه پيشتر محرمانه بود : گفتني است كهافغانستان

از  پس ه وسي در دادگاه مطرح شد.بي.سال گذشته در پي تحقيقات برنامه پانوراماي بي
  ست؛فته اانتشار يا اكنون مز در اين زمينه،و هفته نامه ساندي تايتحقيقات بي.بي.سي 

شتار سياست ك«اشاره به وجود دعاوي مطرح شده در اين پرونده، مبني بر اتخاذ  ب)
ه ماني كحتي در ز –مردان جنگجوي سالخورده از سوي نيروهاي ارتش بريتانيا » عامدانه

انيا وزارت دفاع بريتآمدند: اين در حالي است كه مسلح نبوده و تهديدي به شمار نمي
  ؛چنين سياستي را رد كرده استتخاذ ا

گذشته،  ها و تحقيقات برنامه تلويزيوني پانوراماي بي.بي.سي در سالاشاره به يافته ج)
غان به ن افكشتار شهروندا مبني بر متهم شدن دولت و ارتش بريتانيا به سرپوش نهادن بر

در  انيارتش بريتمنابعي در دولت و ا: بر اساس اظهارات دست نيروهاي نظامي اين كشور
ر قراكمه محامورد ، بايد كه دست به كشتار غيرنظاميان زده بودندسربازاني آن گزارش، 

 گرفتند؛مي

                                                            
  گزارش روزنامه تايمز. قابل بازيابي در لينك: 15

 https://www.thetimes.co.uk/article/90‐of‐racism‐complaints‐against‐met‐get‐nowhere‐
hzh8ks9xw 
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سال  اي از بازماندگان يك حمله شبانه نيروهاي بريتانيايي درعدهاشاره به شهادت  د)
 شته شدنك، مبني بر عليه عملكرد اين نيروهاافغانستان، هلمند  ميالدي به واليت 2011

شان گونه تهديدي برايهيچ كهدرحالي –شان توسط اين نيروها اعضاي خانواده غيرمسلح
  آمدند؛به شمار نمي

ر دحرمانه و م اشاره به ناگزير شدن وزارت دفاع بريتانيا به انتشار اسناد بسيار حساس ه)
اخل دت در عمليا گونهينا ياجراهاي جدي در مورد اين رابطه مبتني بر وجود نگراني

  ارتش بريتانيا؛
ني بر ، مباشاره به اظهارات يكي از اعضاء پارلمان بريتانيا از حزب ملي اسكاتلند و)

 عنوانهبشمار آوردن اين اسناد ضرورت انجام تحقيقات جديد در اين زمينه با توجه به به
 ستان؛ندر افغا» يك جنايت جنگي«و احتمال وقوع » به شدت هشداردهنده و جدي«اسناد 

كشته راد اف مههاند كه اين در حالي است كه مقامات وزارت دفاع بريتانيا اظهار داشته ز)
ه نتيج آن ، تحقيقات مستقل در اين زمينه صورت گرفته و بر اساساندشده مسلح بوده

  ؛پرونده وجود ندارداين شواهد كافي براي پيگيري قضايي شده است كه گرفته 
واحدي را كه در مورد جنايات جنگي احتمالي ارتخانه به تازگي گفتني است كه اين وز ح)

  ؛16نموده استتعطيل نيز  ه،كرددر افغانستان تحقيق مي
، گزارشي در اين رابطه اهمردادم 15روز چهارشنبه  نيز، در بان حقوق بشرسازمان ديدهط) 

 لت كيفريروند عدا ياجرا بريتانيا مكرراً در درپيپيهاي منتشر نموده مبني بر اينكه دولت
توان به اقدام وزراء دولت به ها ميترين اين سياستاند، كه از جسورانهمداخله كرده

راق و عدر  رد نيروهاي نظامي بريتانيامتوقف ساختن كامل تحقيقات كيفري در زمينه عملك
  افغانستان اشاره كرد؛

ر دوني را نويس قانبر اساس اين گزارش، دولت كنوني پا را از اين نيز فراتر نهاده و پيش ي)
عايي جرائم اد» فرضي عليه پيگرد حقوقيپيش«پارلمان مطرح كرده است كه مبتني بر اعمال 

  است؛ سال گذشته 5در خارج از كشور، در بيش از  مرتكب شده توسط سربازان بريتانياي
                                                            

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 16
 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐53629011 
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ر د، 1399 مردادماه 9شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز پنج -5
 ا باخصوص مطابقت داشتن شرايط زندانيان در بريتانيا در دوران شيوع ويروس كرون

   :شرح زير استمذكور به  موارد مهم گزارش. المللي از حبس انفراديتعريف بين
جريان  شور، درين كااطالع يافتن نمايندگان پارلمان بريتانيا از نگاه داشته شدن زندانيان  الف)

  فرادي؛به مدت تقريباً چهار ماه، در شرايط شبيه به حبس ان 19 –شيوع بيماري كوويد 
سطح  ا دراشاره به اقدام وزارت دادگستري بريتانيا در زمان اوج شيوع ويروس كرون ب)

هاي زندانيان و در نهايت مرگ هاي شديد در مورد فعاليتكشور، به اعمال محدوديت
  به اين بيماري؛ مبتالزنداني  23زنداني از  9تعداد 

نهاد در اين رابطه مبني بر مطابقت داشتن شرايط هاي مردماشاره به اظهارات سازمان ج)
رخي از بدر مواردي به اينكه و نفرادي المللي حبس اها با تعريف بيندر زندان شدهاعمال

  ؛شان خارج شوندهايسلول از روز در ساعتنيم تنها ه تاشدزندانيان اجازه داده مي
ط اعمال اين شراي زمانمدتاشاره به ابراز نگراني نمايندگان پارلمان در قبال  د)

  ؛ريزي الزم براي خروج از آنماه) و همچنين فقدان برنامه 4گيرانه (سخت
ر رش داشاره به اطالع يافتن كميسيون قضايي پارلمان بريتانيا از عدم وقوع شو ه)

قابل مهاي اين كشور، همچنين محافظت به عمل آمدن از اكثر زندانيان سالمند در زندان
ه ت تنها بها به اعطاء آزادي موق، اقدام مسئوالن زندانحالدرعينبه ويروس كرونا و  ابتال
  زنداني واجد شرايط؛ 4000آزاد كردن حدود  ياجبهزنداني  200

اشاره به درخواست كميسيون قضايي پارلمان بريتانيا از وزارت دادگستري جهت ارائه  و)
هاي خود، مدت زندانيان در سلولكاهش پيامدهاي منفي حبس طوالني منظوربهطرحي 

دن زندانيان واجد هاي آزاد كربرنامه ياجراها با همچنين كاهش تراكم جمعيتي زندان
  ؛17شرايط

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  17

https://plink.ir/bDFNG 
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، در 1399 مردادماه 8انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز چهارشنبه  -6
به  الستيكيپهاي گلولهو  آورخصوص موافقت بريتانيا با فروش بيشتر گاز اشك

. نابه كارگيري خشونت عليه معترضمورد در رغم هشدارهاي سازمان ملل ، بهمتحدهاياالت
  از: اندعبارتكات محوري اين گزارش ن

زندگي «با آغاز تظاهرات با مضمون  زمانهماقدام ابتدايي مقامات بريتانيا،  الف)
، به تعليق صدور مجوزهاي جديد صادرات متحدهاياالتدر » پوستان ارزشمند استسياه

و با توجه به  انجام بازنگري اين در زمينه منظوربهتسليحات به اين كشور به مدت يك ماه، 
 ها در مورد عملكرد پليس آمريكا؛وجود نگراني

سازي در اين زمينه براي عموم مردم و تنها اشاره به عدم اقدام دولت بريتانيا به شفاف ب)
سركوب «هاي پليس آمريكا به ورزياعالم نتيجه بازنگري مبني بر منجر نشدن خشونت

، مرگ جورج فلويد به دليلهايي كه ضز آغاز اعترااين در حالي است كه ا»: داخلي
اين  برانگيخته شد، پليس پوست آمريكايي، به دست پليس شهر مينياپوليسشهروند سياه

آميز مقابله با تظاهرات مسالمت جهتهاي پالستيكي آور و گلولهاز گاز اشككشور 
  ؛نگاران را نيز هدف قرار دادكنندگان استفاده كرد و روزنامهاعتراض

اره به منجر شدن دستگيري و بازداشت معترضان در شهر پورتلند ايالت اورگان، اش ج)
توسط مأموران ناشناس، به محكوميت اخير اين اقدامات از سوي ليز تروسل، سخنگوي 
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و هشدار وي در زمينه انجاميدن اين اقدامات به 

  افزايش موارد نقض حقوق بشر؛
اره به اظهارات اندرو اسميت، مدير كارزار مقابله با تجارت تسليحاتي در اين رابطه اش د)

ورزي خصمانه و نامتناسب آور بودن اقدام بريتانيا به ناديده گرفتن خشونتمبني بر حيرت
 عنوانبهعليه معترضان و به شمار نياوردن اين اقدامات  متحدهاياالتنيروهاي پليس 

حرمتي دولت بريتانيا به حقوق كيد بر حاكي بودن اين سياست از بي، همچنين تأ»سركوب«
ها و تأييد رويكرد خصمانه نيروهاي پليس افراد مورد هدف قرار گرفته توسط اين سالح

  اين كشور؛
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هاي كتمجوز معتبر تجهيزات مهار شورش از سوي شر 23اشاره به در اختيار داشتن  ه)
هاي آور، گلولهگاز اشك ازجمله، متحدهاياالت تسليحاتي بريتانيا جهت صادرات به

مر به نيتي و منجر شدن اين ااستفاده نيروهاي ام منظوربه، هاي ضدشورشپالستيكي و سپر
ه بوجه افزايش انتقادات در اين زمينه، همچنين از سرگيري صدور مجوزهاي جديد با ت

  موافقت دولت انگليس در اين رابطه؛
ر نهاد مسئول بازنگري صادرات تسليحات به توصيه به دولت بريتانيا اشاره به اقدام ديگ و)

كه در مورد ازسرگيري صادرات تسليحات به عربستان سعودي با تكيه بر اين استدالل 
اند و نبايد بوده» گريختهرخدادهايي جسته«عربستان در يمن » احتمالي«جنايات جنگي 

  .18داخاللي در جريان صادرات تسليحاتي پديد آورن
  

  *فرانسه

، 1399 دادماهمر 8انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه  -1
  ر:ببني در خصوص اقدام نيروهاي پليس به برچيدن چادرهاي مهاجران در حومه پاريس، م

تن از مهاجران ساكن  1250اقدام مأموران پليس به تخليه و متفرق كردن بيش از  الف)
، حومه شمال شهر پاريس و ابراز اميدواري 19در منطقه اوبروير جوييهپناچادرهاي 

 جويانپناههاي امدادرسان در خصوص اقدام مقامات به تأمين مسكن دائمي براي اين گروه
  با توجه به بحران شيوع كرونا؛

 انجويپناهين تن ااشاره به گزارش روزنامه لو پاريزين در اين زمينه، مبني بر انتقال ياف ب)
هاي موقت به سرپناه  - اند كه عمدتًا از فقر و خشونت شاخ آفريقا و افغانستان گريخته –

  ا؛ها تحت آزمايش كروندر منطقه پاريس و قرار گرفتن آن

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  18

https://plink.ir/ipGY7 
1 9 Aubervilliers 
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ن ها منطقه مملو از چادرهاي مهاجرايكي از ده عنوانبهشمار آمدن اوبروير اشاره به به ج)
ي در شهر بندر جوييپناهردوگاه غيررسمي بزرگ در شمال پاريس از زمان تعطيل شدن ا

  ميالدي؛ 2016َكلِه در سال 
 رپا شدنبن و اشاره به اقدام متداوم و مكرر نيروهاي پليس به برچيدن چادرهاي مهاجرا د)
پايي ها پس از مدتي در نقطه ديگر از حومه شهر: اين در حالي است مقامات محلي برآن

 م مقاماتهاي امدادرسان نيز خواستار اقداخوانده و گروه ذيرشپغيرقابلها را اين اردوگاه
ها روند جاري اند؛ چراكه از نگاه آنشده جويانپناههاي دائمي براي به فراهم آوردن مسكن
 دور باطلي بيش نيست؛

هاي سالن ا بهاشاره به اقدام نيروهاي پليس فرانسه به انتقال دادن مهاجران از چادره ه)
 يل شيوعه دلها و ديگر اماكن اين چنيني، در زمان برقراري مقررات قرنطينه بورزشي، هتل

ها پس از برداشته شدن ها به بازگشت به خيابانويروس كرونا و ناگزير شدن آن
 ها در ماه مه سال جاري؛محدوديت

اشاره به حكم اخير دادگاه حقوق بشر اروپا مبني بر ضرورت پرداخت جريمه از سوي  و)
كه به گفته خودشان قرباني رفتارهاي  خيابان خواب جويانپناهتن از  3فرانسه به  دولت

  21؛20تحقيرآميز شده بودند

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 20

 https://www.dw.com/en/france‐police‐dismantle‐migrant‐camp‐in‐paris‐suburb/a‐
54366056 

  هاي پيشينسوابق در گزارش 21
ر دادگاه محكوميت فرانسه د، در خصوص 1399تير ماه  12شنبه ، در روز پنجشبكه خبري دويچه ولهانتشار گزارش از سوي *

  ، مبني بر:حقوق بشر اروپا در ارتباط با پناهجويان
رفتار «از  پناهجو، از جمله يك ايراني، به دليل برخورداري 5به محكوم شدن دولت فرانسه به پرداخت غرامت  الف)
مستقر در  –گاه شان به اين داد، پس از شكايت»هااحترام نگذاردن به منزلت آن«در قبال پناهجويان و » كنندهتحقير

 استراسبورگ؛

شان نهاي بهداشتي و ناچار بودبه سرويس هانآها، عدم دسترسي اشاره به ناگزير بودن اين مهاجران به خوابيدن در خيابان ب)
  به زندگي در هراس از اينكه مورد سرقت واقع شوند و يا مورد حمله قرار گيرند؛

ن از ل آورداشاره به محكوم شدن فرانسه، با توجه به طفره رفتن دولت اين كشور از تأمين مالي و حمايت به عم ج)
اي كه از كشوره -نده يورو غرامت به هر يك از شاكيان اين پرو 400هزار و  12هزار تا حدود  10پناهجويان، به پرداخت بين 

ندگي در زير به ايران، افغانستان، گرجستان و روسيه مهاجرت كرده و در جريان رسيدگي به تقاضاي پناهندگي خود، ناگز
  چادرهايي در خيابان بودند؛
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 مردادماه 7شنبه ، در روز سه22متحدهاياالتانتشار گزارش از سوي بنياد جرمن مارشال  -2
ان هاي پليس فرانسه در قبال مسلماناستفاده، در خصوص رو به وخامت نهادن سوء1399

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. اين كشور پس شيوع ويروس كرونا
كه پيشاپيش در جامعه  –هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي رو به وخامت نهادن نابرابري الف)

پس از شيوع ويروس كرونا در اين كشور، بر اساس  –اقليت مسلمان فرانسه وجود داشته 
  كه يك سازمان ملي حقوقي است؛ 23نهاد اقدام حقوق مسلمانان گزارشهاي آخرين يافته
رانده شده در دو سوي آتالنتيك در اين هاي به حاشيهاشاره به تجارب ديگر گروه ب)

دي نحصر به فراز مواجهه مسلمانان فرانسه با شكل م، پرده برداشتن حالدرعينگزارش و 
ها و استفادهكه همان افزايش سوء 19 –از تبعيض نهادينه در دوران شيوع بيماري كوويد 

بيگانه سازي و ، منزويبدنام سازييشه در هاي پليس اين كشور است و رآزار و اذيت
 اين جوامع دارد؛ سازي

ه برقراري مقررات وضعيت اضطراري ملي سالمتي و اشاره به اقدام دولت فرانسه ب ج)
مارس سال جاري ميالدي، ضمن تأكيد بر نامتناسب و  23هاي مربوط به آن در محدوديت

در مناطق عمدتًا  ويژهبهآن از سوي مأموران پليس،  ياجراآميز بودن نحوه تبعيض
ق كشور، واقع در ، يكي از فقيرترين مناط24دني - َسن  –در سِن  ازجملهنشين، مسلمان

هاي نژادي، قومي و مذهبي قرار انگاريفرضحومه پاريس كه پيشاپيش در معرض پيش
  است؛ داشته

ست يزان ايمودن اشاره به آمار ارائه داده شده از سوي دولت فرانسه مبني بر دو برابر ب د)
ير ها در اين مناطق در قياس با ديگر مناطق كشور و حضور گسترده و چشمگبازرسي

  نيروهاي پليس در اين مناطق؛

                                                                                                                                                            
ها اتوبان ها يا در كنارهه شهر، زير پلمهاجران چادرنشين را در حاشي توان اردوگاهبر اساس اين گزارش در پاريس غالبًا مي د)

ها اغلب بيش از هزار نفر زندگي اند. در اين اردوگاههاي امدادي وابستههاي سازمانمشاهده كرد. اين مهاجران به كمك
  شود.يمه توسط مهاجران برپا الي است كه چادرها دائما توسط پليس برچيده شده و اندكي بعد دوبارحكنند. اين در مي

2 2 The German Marshall Fund of the United States (GMF) 
2 3 Action Droits des Musulmans 
2 4 Seine‐Saint‐Denis 
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دني به دليل عدم رعايت  –َسن  –درصدي ساكنان منطقه ِسن  17اشاره به جريمه شدن  ه)
ها در سطح هاي آمد و شد كه اين ميزان سه برابر نرخ جريمهمقررات قرنطينه و محدوديت

 كهاليدرحنفر سكونت دارند،  111,135ملي است: گفتني است كه در اين منطقه حدود 
  ميليون نفر است؛ 66,9جمعيت فرانسه حدود 

 اشاره به اعمال خشونت از سوي مأموران پليس در اين مناطق و به شمار آمدن ايست و)
كه در برخي مواقع منجر به مرگ  –بان حقوق بشر هاي پليس از سوي ديدهبازرسي

بار و ه، خشونتجوياناستفادهسوء«اقدامات  عنوانبه –شهروندان اين مناطق شده 
  ؛»آميزتبعيض

جامعه اقليت مسلمان در سراسر اروپا در فرانسه، با  ترينبزرگاشاره به سكونت  ز)
، مواجهه مسلمانان در اين كشور با حالدرعينميليون نفري و  5,7جمعيت حدود 

 هايها با چالشنرم كردن آن وپنجهدستسازي، عالوه بر سازي و منزويسازي، جرمامنيتي
  اجتماعي، اقتصادي و سياسي؛

اشاره به اقدام مقامات فرانسه به تمديد چندين باره وضعيت اضطراري ملي وضع شده  ح)
هاي منطقي و ميالدي، بدون ارائه توجيه 2015پس از حمالت تروريستي پاريس در سال 

 به رغم شكايت نهادهاي حقوق بشري در اين زمينه: گفتني است كه برقراري اين وضعيت
اي به مقامات براي تفتيش منازل و اماكن و جستجوي اطالعات موجود در اختيارات ويژه

نامتناسب و  ياجراهاي ديجيتال، بدون ارائه حكم بازرسي قضايي را داده و دستگاه
مورد جوامع مسلمان پديد آميز اين تدابير زمينه را براي موارد نقض حقوق بشر در تبعيض

  آورد؛مي
بان حقوق بشر و عفو ديده ازجملههاي حقوق بشري، اعتراض سازماناشاره به  ط)
ها از سوي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل الملل به اين اقدامات و به شمار آمدن آنبين
، اقدامات افراطي و نامتناسب، ضمن تأكيد بر ضرورت اخذ حكم تفتيش قضايي از عنوانبه

دامات: اين در حالي است كه سرانجام در سال اين اق ياجراسوي نيروهاي پليس براي 
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ها در مورد موارد متعدد نقض حقوق بشر، قانون جديدي ميالدي و به رغم شكايت 2017
  ؛25العاده اضطراري به تصويب رسيددر راستاي دائمي كردن اين اختيارات فوق

  
، در 1399 مردادماه 3بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي ديده -3

نكات مهم . خوابي كودكان مهاجر بدون سرپرست در پاريسخانماني و خيابانخصوص بي
  اين گزارش عبارت است از:

 ) بهتيرماه 10ژوئن سال جاري ( 30سرپرست، از ناگزير شدن كودكان مهاجر بي الف)
 ها در موردگيري قاضي پرونده آنزندگي در چادر در مركز شهر پاريس تا زمان تصميم

  شان؛سرنوشت
، به 5626، چون پزشكان بدون مرز و يوتوپيا امدادرسانيهاي اشاره به اقدام سازمان ب)

برپايي چادرهايي در پاركي در پاريس جهت اسكان دادن حدود يكصد كودك مهاجر 
  ؛خيابان خواب

د س فرآينها بر اسااشاره به اقدام مقامات محلي به مردود انگاشتن ابتدايي پرونده آن ج)
رونده گيري در اين زمينه توسط قاضي ويژه پمعيوب ارزيابي سن و در نتيجه لزوم تصميم

ودك ك عنوانبهنوجوانان: الزم با يادآوري است كه تا زماني اين كودكان به لحاظ سني 
  انگاشته نشوند، از دريافت خدمات حمايتي محروم خواهند ماند؛

 وتر معضل اين كودكان حل سريع اقدام مقامات بههاي امدادگر به اشاره به اميد سازمان د)
عدم  حالدرعينهاي پاريس و نوجوانان پس از برپايي اردوگاهي بزرگ در يكي از پارك

  هفته؛ها پس از گذشته سه بروز تغيير در پرونده آن
اشاره به جريان داشتن شرايط مشابه در شهرهاي ديگر فرانسه، با توجه به اقدام مقامات  ه)
سرپرست بر دوش هاي كودكان مهاجر بيي و محلي به انداختن مسئوليت پروندهمل

                                                            
  گزارش بنياد جرمن مارشال اياالت متحده. قابل بازيابي در لينك:  25

https://www.gmfus.org/blog/2020/07/28/coronavirus‐crisis‐exacerbated‐police‐abuses‐
among‐french‐muslims 
2 6 Utopia 56 
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و اين در حالي است كه كودكان از دريافت خدمات حمايتي محروم بوده و در  –يكديگر 
  ها قرار دارند؛معرض شرايط پرمخاطره و ناسالم خيابان

مل به عمتمادي به هاي هاي متداوم فرانسه در طول سالاشاره به ناكارآمدي دولت و)
با  كه متناقض –تعهدات خود در زمينه حمايت از كودكان بدون سرپرست در خاك خود 

ها و المللي است و سازمانحقوق بشري بين سازوكارهايكنوانسيون حقوق كودك و ديگر 
خواست المللي در اين زمينه از دولت فرانسه درنهادهاي متعدد حقوق بشري داخلي و بين

  تا به الزامات خود متعهد باقي بماند؛ اندنموده
 ي تنش وفضا اشاره به رو به وخامت نهادن شرايط در اين اردوگاه، با توجه به افزايش ز)

ئه به ارا انسهسرخوردگي ميان كودكان، به دليل از دست دادن اميد خود به اقدام مقامات فر
  حل در اين زمينه؛راه
كن ن سامات فرانسه از برخورداري تمامي كودكاتأكيد بر ضرورت حصول اطمينان مقا ح)

هاي ع الزم براي نهادمناب ازجملههاي كارآمد، خاك اين كشور به برخورداري از حمايت
  حامي كودكان؛

» كودك« عنوانبهسرپرست تأكيد بر ضرورت به شمار آمدن تمامي كودكان مهاجر بي ط)
ها هاي آناين زمينه و بررسي درخواستهاي الزم در به لحاظ سني، تا زمان انجام ارزيابي

ها در اين مدت از سرپناه، تحصيل و از سوي مقامات و در نتيجه ضرورت برخورداري آن
ها و چادرها ها نبايد در خياباناز آن يكهيچ ديگرعبارتبههاي درماني و بهداشتي: مراقبت

  .27شب را به صبح برسانند
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https://www.hrw.org/news/2020/07/24/unaccompanied‐migrant‐children‐sleeping‐outside‐
paris 


