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  رآمد:د

 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش١٣٩٩آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در آبان ماه 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهر اخبار آشكا

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به ١گروهي

 شرح زير است:

  

  آمريكا متحدهاياالت*

در  ،١٣٩٩آبان ماه  ١٧الملل، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -

آمريكا، به  متحدهاياالتجمهور منتخب خصوص ضرورت اولويت دادن جو بايدن، رئيس

        اند از:       موارد مهم اين گزارش عبارت. حقوق بشر

آمريكا  متحدهاياالت، مدير اجرايي موقت بخش ٢صدور بيانيه از سوي باب گودفلو الف)

ها در خصوص برگزيده شدن جو بايدن الملل، پس از انتشار گزارشدر سازمان عفو بين

جمهور آمريكا، مبني بر درخواست از دولت بايدن جهت چهل و ششمين رئيس عنوانبه

درنگ در زمينه پايان بخشيدن به موارد نقض حقوق بشر كه دولت كنوني اين اقدام بي

در كه  هايشانخانوادهزنداني و جدا كردن كودكان از  ازجملهكشور مرتكب شده است، 

  اند؛جستجوي امنيت به آمريكا پناه آورده

وق بشر و به موارد متعدد نقض حق متحدهاياالتاشاره به ارتكاب دولت كنوني  ب)

دن ي كار آموارد پيش از روخاطرنشان كردن اين موضوع كه بسياري از اين م حالدرعين

  د ترامپ نيز جاري بوده است؛دولت دونال

                                                             
 Asian Bioethics Reviewفصل نامه اخالق زيستي آسيا ( )؛Amnesty Internationalالملل (سازمان عفو بين ١

(ABR)) ؛ شبكه خبري اسكاي نيوز(Sky Newsپگ فري پرس ()؛ روزنامه وينيWinnipeg Free Pressخبري  شبكه )؛
  ).The Guardianروزنامه گاردين () و Aljazeeraالجزيره (

٢ Bob Goodfellow 
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 دستور كاربايدن و كنگره آمريكا به اولويت بخشيدن به تأكيد بر ضرورت اقدام جو  ج)

حقوق بشري جسورانه، در صورت برخورداري از قصد الزم براي برگرداندن ورق تاريخ 

  طوالني موارد نقض حقوق بشر در اين كشور؛

ن نهاد حقوق و تالش اي متحدهاياالتاولويت كليدي حقوق بشري براي  ١١اشاره به  د)

  از: اندعبارتو رعايت اين موارد كه  اجراحصول اطمينان از بشري در راستاي 

فروش تسليحات: فروش تسليحات به عربستان سعودي و امارات متحده عربي،  -

ن : اشاره به مسئوليت سنگيممنوعيت صادرات تسليحات و مقررات صادرات تسليحات

 عنوانبهاين كشور  شمار آمدندر زمينه صادرات تسليحات، با توجه به به متحدهاياالت

 ، فرصتي مهم براي اينسويكرقم خوردن از  روازاينبزرگترين صادركننده در جهان و 

رار قاي بزرگ براي آن، در صورت مورد استفاده نامتناسب كشور و از سوي ديگر مخاطره

 كشته از سوي ائتالف به رهبري عربستان در جنگ يمن و ازجملهگرفتن اين تسليحات، 

  ران غيرنظامي بر اثر آن؛شدن هزا

مهاجران و  شدنمواجهشاره به ا: و مهاجران جويانپناه: حبس جوييپناهدسترسي به  -

در دوران رياست  ويژهبههاي اخير، ناپذيري از حمالت در سالبا مجموعه پايان جويانپناه

 رمهاي روحي و مجترامپ، از جداسازي، قرار گرفتن در معرض آسيب دونالدجمهوري 

شيوع  ها با وجود خطربه شمار آمدن، در مرز آمريكا با مكزيك، تا حبس در بازداشتگاه

اي را هاي انساني گستردهكه همگي ناقض حقوق بشر بوده و هزينه ١٩ –بيماري كوويد 

  آورند؛ به بار مي

: سالمت جهاني، كاركنان بخش سالمت و درمان، مراقبت و ١٩ –بيماري كوويد  -

: اشاره ترازمان بهداشت جهاني و رفع ديون براي كشورهاي با درآمد پاييننظارت، س

گرفته كه البته بايد بسيار زودتر از اين صورت مي – متحدهاياالتبه ضرورت اقدام دولت 

موضوعي حقوق بشري، از طريق فراهم آوردن بهداشت  مثابهبهبه تضمين سالمت  –

كساني كه از عهده مخارج درمان  تنهانه، جهاني و حمايت از تمامي شهروندان خود

آيند و همچنين لزوم اقدام دولت اين كشور به معكوس كردن روند تصميم غيرموجه برمي
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نظر كردن از ديون خود در زمينه امتناع از حمايت از سازمان بهداشت جهاني و صرف

  كشورهاي فقير كه اقتصادشان بر اثر شيوع اين بيماري نابود شده است؛

ونت : اشاره به منجر شدن بحران خشخشونت ناشي از استفاده از سالح در آمريكا -

ؤثر مخاذ اقدام در زمينه ات متحدهاياالتناشي از استفاده از سالح و ناكارآمدي دولت 

 رضمن تأكيد ب ، به مرگ هزاران تن در اين كشور و مجروح شدن افراد بيشتر،بارهدراين

مني الملل به حصول اطمينان از رعايت حقوق و ايحقوق بين بر اساس متحدهاياالتتعهد 

  فردي شهروندان اين كشور؛

آور و استفاده از زور، ورود پليس فدرال هاي جهاني، گاز اشكزادي بيان: اعتراضآ -

 متحدهاياالت: تأكيد بر ضرورت احياء مجدد سياسي –به شهرها و زندانيان عقيدتي 

م آزادي، از طريق اتخاذ اقدا نماد جهاني عنوانبهكشور، جمهور جديد اين توسط رئيس

ر ددرنگ به پرداختن به موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته در دوران تظاهرات بي

 هاي ناقض حقوق شهروندانداخل و خارج از كشور، همچنين لزوم پاسخگو نمودن دولت

هاي قهري و شكنجه يپديدشدگهاي خودسرانه، نابا استفاده افراطي از زور، حبس

معترضان و منتقدان دولت و ضرورت پرداختن به نژادپرستي سيستميك و فقدان 

  پوستان در داخل كشور؛پاسخگويي در زمينه قتل سياه

: ساوي جنسيتي: خشونت مبتني بر جنسيت، حقوق باروري و تجاوز به زنان بوميت -

 ها و جوامع در زمينه بهتاشاره به ريشه داشتن خشونت جنسيتي در ناكارآمدي دول

نجر ها، همچنين مرسميت شناختن حقوق انساني زنان و فرهنگ جهاني تبعيض در قبال آن

 ها به تبعيض و تقويت آن،شدن خشونت عليه زنان و انكار حقوق جنسي و باروري آن

قدم در حكم و ثابترهبري مست عنوانبه متحدهاياالتضمن تأكيد بر ضرورت ايفاء نقش 

  ش براي حصول اطمينان از رعايت تساوي جنسيتي در داخل و خارج از كشور؛تال

گرايي، تأمين المللي براي حقوق بشر: كميسيون حقوق مسلم، چندجانبههمكاري بين -

: اشاره به حاكي الملليگرايانه و ديوان كيفري بينهاي چندجانبهحلبودجه براي راه

المللي، هاي بيناز خصومت فزاينده آن با همكاري همتحداياالتبودن اقدامات اخير دولت 
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ترك كرسي در شوراي حقوق بشر سازمان ملل و پا پس كشيدن از توافق آب و  ازجمله

كار بردن لحني تحقيرآميز و به به متحدهاياالتهاي هوايي پاريس، همچنين اقدام مكرر مقام

باروري، به دور از معيارهاي  آور در زمينه حقوق دگرباشان جنسي و حقوق جنسي وزيان

همكاري  سازوكارهايالمللي و تالش براي تضعيف شناخته شده حقوق بشري بين

ها از المللي از طريق قطع بودجه و ارعاب، ضمن تأكيد بر ضرورت لغو اين سياستبين

المللي از طريق سازمان ملل و سوي دولت جديد، اقدام آن به تعامل مجدد با جامعه بين

  المللي؛جانبه از حقوق بشري بينالمللي و حمايت همهنهادهاي بين ديگر

امنيت ملي و حقوق بشر: زندان گوانتانامو و اقدام نيروهاي آمريكا به كشتار در  -

با تروريسم، پس از  متحدهاياالت: اشاره به منجر شدن مبارزه جهاني خارج از كشور

ها تن در جاشدگي ميليونيرنظامي و بيسپتامبر، به كشته شدن صدها هزار غ ١١حمالت 

ها و اقدامات اتخاذ شده در قالب جنگ به سراسر جهان، ناهمخواني و عدم تطابق سياست

اصطالح جهاني با تروريسم، با قوانين جنگ و انجاميدن آن به نقض گسترده حقوق بشر، 

هاي قضايي ها از فرآيندشكنجه و قتل مظنونان و محروم كردن سيستماتيك آن ازجمله

و تمركز بر  متحدهاياالتعادالنه، ضمن تأكيد بر ضرورت تغيير يافتن مسير امنيت ملي 

المللي و احترام به حقوق بشر براي كه در راستاي حقوق بين ايگونهبهحمايت از كشور 

  همگان قرار گيرد؛

هاي يتهاي مورد آزار و اذيت قرار گرفته: كمك به پناهندگان آمريكا، اقلجمعيت - 

هاي المللي با موارد متعدد بحران: اشاره به مواجهه جامعه بينياينگمسلمان در چين و روه

ها و ديگر المللي، از حبس اويغورها و قزاقاضطراري نيازمند انسجام و يكپارچگي بين

هاي قومي عمدتاً مسلمان در استان سين كيانگ چين و كارزار خشونت افسارگسيخته گروه

كه منجر به جنايت عليه بشريت  –از سوي نيروهاي نظامي ميانمار يي روهينگياوندان عليه شهر

ميليون تن از مردم به  ٨٠جاشدگي قهري نزديك به تا بي - شده و تا به امروز نيز ادامه يافته 

هاي اقليمي، ضمن تأكيد بر مسئوليت دولت دليل جنگ، خشونت، آزار و اذيت يا بحران

جويان و مينه ايفاء نقش و مشاركت در حمايت به عمل آوردن از پناهمتحده در زاياالت
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هاي نوآورانه در راستاي حمايت از حقوق حلگذاري در زمينه ارائه راهپناهندگان و سرمايه

  جاشده، مورد آزار و اذيت قرار گرفته و يا در مخاطره؛هاي بيانساني تمامي انسان

ندان : اشاره به بيشتر بودن تعداد شهروي آمريكاپوستان به دست نيروهاكشتار سياه -

دي پوستان در ميان افراد كشته شده به دست پليس و ناكارآمسياه ويژهبهپوست، رنگين

ده ام استفاالمللي و داخلي هنگنيروهاي پليس در زمينه پايبندي به قوانين و معيارهاي بين

ون، چايي كشور مبتني بر معياره از زور و منطبق نبودن آن با اصول حفظ جان شهروندان

 نجر بهماصولي كه از استفاده افراطي از زور كه  –ضرورت، تناسب، تساوي و مسئوليت 

  ؛آورندشوند، ممانعت به عمل ميكشتارهاي غيرضروري به دست پليس مي

ها تن از مردم جهان به دليل پيامدهاي : اشاره به رنج كشيدن ميليونبحران آب و هوايي -

هاي فسيلي كه هاي آب و هوايي، عمدتاً منتج از استفاده از سوختبار ناشي از بحرانهفاجع

 عنوانبه متحدهاياالتشود، همچنين به شمار آمدن اي ميمنجر به افزايش گازهاي گلخانه

هاي آب و هوايي، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام يكي از بزرگترين عوامل ايجاد بحران

درصدي گازهاي  ٥٠هاي جسورانه در زمينه كاهش ه اتخاذ اقدامب متحدهاياالتدولت 

با حصول  زمانهمميالدي و به صفر رساندن انتشار كربن،  ٢٠٣٠اي پيش از سال گلخانه

٣اطمينان از ارتقاء حقوق بشر .  

  

  *كانادا

٤پگ فري پرسانتشار گزارش از سوي روزنامه ويني -١ آبان ماه  ١٢، در روز دوشنبه 

دار شدن اعتبار حقوق بشري كانادا با فروش تسليحات به خصوص خدشه ، در١٣٩٩

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. كشورهاي ناقض حقوق بشر

  

                                                             
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين ٣

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/usa-president-elect-joe-biden-must-
make-human-rights-priority 
٤ Winnipeg Free Press 
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گ خشيدن به جنيكي از كشورهاي مؤثر در تداوم ب عنوانبهبه شمار آمدن كانادا  الف)

ز ت ادرات تسليحايمن، در گزارش اخير شوراي حقوق بشر سازمان ملل، با توجه به صا

 ٢٠١٩ل سوي اين كشور به عربستان سعودي، ضمن تأكيد بر افزايش ميزان صادرات در سا

 ميالدي كه اين نهاد سازمان ملل خواستار توقف آن شده است؛

ها نفر در المللي كانادا با توجه به مواجهه ميليوندار شدن اعتبار بيناشاره به خدشه ب)

ثر شدن بيش از يكصد هزار تن از مردم اين كشور بر ايمن با قحطي شديد و كشته 

  حمالت هوايي مرگبار؛

ك تأكيد بر ضرورت به خاطر سپردن كاربرد اين تجهيزات نظامي در حمله به ي ج)

ي زميني برا زايشگاه در يمن، سركوب مخالفان داخلي در بالروس و در رديابي اهداف

  باغ؛قره –حمالت موشكي در ناگورنو 

ستان اهاي مطبوعاتي اخير در زمينه اقدام يك كمپاني كانادايي در ه به گزارشاشار د)

هاي تصويربرداري و سامانه –افزاري نظامي اونتاريو به صادرات تجهيزات سخت

ها هيه، متحد خود در سازمان ناتو كه اين سامانبه ترك –هاي ليزري گيري براي بمبهدف

ها يا هپادظامي آذربايجان قرار گرفته و از طريق پاز سوي تركيه در اختيار نيروهاي ن

  باغ به كار برده شده است؛هواپيماهاي جنگنده در جنگ كنوني قره

٥كميته ملي ارمني كانادا زمانهماشاره به اقدام  ه) به صدور بيانيه در خصوص مشاركت  

  هاي به وقوع پيوسته از سوي آذربايجان در اين جنگ؛مؤثر كانادا در جنايت

ين اصادرات  تعليق درآوردنماه اكتبر به به اوايلاشاره به اقدام دولت فدرال كانادا در  و)

حتمال ا رهدرباتجهيزات به تركيه و مسئوليت وزارت امور جهاني كانادا در زمينه تحقيق 

 اقدام تركيه به ارسال اين تجهيزات به كشوري ديگر؛

رغم انجام تحقيقات الزم در اين زمينه، با توجه به اشاره به وجود تضاد منافع در اين ميان به ز)

كه در نظر داشتن انادا و اينطرفي و استقالل نظر مقامات نهاد نظارت بر صادرات كعدم بي

                                                             
٥ Armenian National Committee of Canada 
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آيد، حتي ها به شمار ميهاي دستور كار آنارتقاء منافع اقتصادي كشور مطمئناً يكي از بخش

  ابقه ضعيف حقوق بشري باشد؛چنانچه مقصد اين تجهيزات كشورهاي داراي س

، الزم است تا نهادي خارجي، منفصل از وزارت امور جهاني كانادا به بررسي روازاين ح)

اين مجوزهاي صادراتي پرداخته و در اين راستا مالحظات حقوق بشري را بر منافع 

٦تجاري و اقتصادي اولويت بخشد   ؛

  

، در ١٣٩٩ آبان ماه ١١وز يكشنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در ر -٢

ارش نكات مهم گز. خصوص بررسي شكايت از قانون ممنوعيت نمادهاي مذهبي در دادگاه

   به شرح زير است:

٧اشاره به اقدام شوراي ملي مسلمانان كانادا الف) ٨هاي مدني كانادا، انجمن آزادي و اشراق نور  

٩الحق، يك زن مسلمان و مورد بررسي قرار گرفتن آن، در روز » ٢١ن قانو«، به اقامه دعوا عليه 

١آبان ماه، در ديوان عالي استان كبك ١٢دوشنبه  ٠ هاي حقوق مدني بر اين باورند كه گروه 

ممنوعيت اعمال شده از سوي اين قانون در خصوص پوشيدن نمادهاي مذهبي براي كاركنان 

  دولت، ناقض قانون اساسي كشور است؛

دي، مبني بر اعمال ميال ٢٠١٩دن اين قانون در ماه ژوئن سال تصويب رسياشاره به به ب)

به  ليس،پممنوعيت بر پوشيدن نمادهاي مذهبي براي برخي از آموزگاران، وكال و مأموران 

خصوص هاي شغلي خود، ازجمله حجاب براي زنان مسلمان، كيپا (كاله مهنگام انجام فعاليت

ين رند كه اها: شاكيان اين پرونده بر اين باويكيهوديان) براي مردان يهودي و عمامه براي س

  شود؛در كانادا مي» شهروندي درجه دوم«آميز بوده و منجر به ايجاد قانون تبعيض

                                                             
  پگ فري پرس. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنامه ويني ٦

https://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/arms-sales-mar-canadas-human-
rights-reputation-5٧٢٩٤٥٧٩٢.     
٧ National Council of Canadian Muslims (NCCM) 
٨ Canadian Civil Liberties Association (CCLA) 
٩ Ichrak Nourel Hak 
١٠ Quebec 
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 ناگزير ان واشاره به منجر شدن اين قانون به از دست رفتن مشاغل براي برخي از شهروند ج)

  آن؛ رو ضرورت مقابله بازاينشدن برخي به ترك اين استان و تغيير روند زندگي خود و ا

هاي لفتمخا اشاره به اقدام مقامات دولت كبك به دفاع از اين قانون، با وجود تمامي د)

هاي يرو بودن اين تدبير، عدم نقض آزادشديد صورت گرفته عليه آن، با تكيه بر ميانه

 ٦٣يت ماح –مذهبي از سوي آن و حمايت اكثريت شهروندان اين استان از قانون مزبور 

اه مه شهروند كبكي، در م ١٢٠٠درصدي بر اساس پيمايش صورت گرفته در ميان بيش از 

  ميالدي؛ ٢٠١٩سال 

١اشاره به نظرسنجي انجام شده از سوي انجمن مطالعات كانادا ه) ، مبني بر برخورداري ١

د درص ٢٨درصد از شهروندان استان كبك از نگاه مثبت در قبال مسلمانان و تنها  ٣٧تنها 

 در قبال اسالم؛

 ان: ايني ادياين قانون در قبال تمام ياجرااشاره به ادعاي دولت كبك مبني بر تساوي  و)

 ويژههبان، در حالي است كه نهادهاي حقوق مدني و اجتماعي بر اين باورند كه زنان مسلم

  اند؛زنان محجبه، بيشترين تأثير را از اعمال قانون مزبور متحمل شده

هراسانه در اين قانون: اين در حالي هاي بيگانهناپذيري انكار وجود بخشامكان اشاره به ز)

 زنند؛يماست كه مقامات دولت كبك از وجود نژادپرستي سيستميك در اين استان سر باز 

 ٤٠يك گروه حقوق بشري زنان در مونتريال، از دريافت بيش از  اشاره به گزارش ح)

 آزار و ازجملهها، پراكنانه عليه آنبر وقوع حوادث نفرت تماس از سوي زنان مسلمان مبني

پس از به تصويب يزيكي و تالش براي كشيدن حجاب از سرشان، فهاي زباني و اذيت

 رسيدن اين قانون؛

 ٢٠١٧مرد مسلمان در مسجد شهر كبك، در ماه ژانويه سال  ٦يادآوري كردن قتل  ط)

لمانان در خارج از كبك كه نمايانگر ميالدي و همچنين وقوع حمالت اخير عليه مس

قتل يك مرد مسلمان در خارج از محوطه  ازجملههراسي و مايه نگراني است، اسالم

١سفيدپوستان برتر پنداريمسجدي در تورنتو توسط يكي از طرفداران  ٢ . 

                                                             
١١ Association for Canadian Studies 

١   گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: ٢
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  *بريتانيا

صوص خ، در ١٣٩٩آبان ماه  ٢٢شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج - ١

 م پيوستنجويان به دليل نظام صدور رواديد بريتانيا براي به هبه مخاطره افتادن جان پناه

              ت:  . نكات مهم گزارش به شرح زير اسيك خانواده، به گفته سازمان صليب سرخ ياعضا

اده اء خانوتن به اعضبريتانيا براي پيوس جوييحق قانوني فرد پذيرفته شده در نظام پناه الف)

به  جوي مزبورحال لزوم اقدام اعضاء خانواده پناهخود از طريق رواديد پيوند خانواده و درعين

رخواست حل ددسترسي يافتن به سفارت بريتانيا و يا مركز صدور رواديد به منظور تكميل مرا

  قدام خود؛رواديد و بازگشت مجدد جهت آگاهي يافتن از نتيجه ا

ساالن بزرگ گزارش از سوي صليب سرخ بريتانيا مبني بر ناگزير شدن فرزندان و انتشار ب)

يا  عضو يك خانواده به عبور از مناطق جنگي و پذيرش مخاطراتي چون، خشونت جنسي

جام ي انحبس و ارائه مبالغ مالي به قاچاقچيان انسان به منظور رسيدن به كشوري برا

در اين  ديگرعبارتبههاي وزارت كشور بريتانيا: رواديد از سوي مقام مراحل اداري صدور

ها در معرض ، جان آنجويانپناهروند به جاي فراهم آمدن مسيري امن براي گذار خانواده 

  گيرد؛مخاطرات متعدد قرار مي

كترونيكي پذيرش ال ازجملهند، روازاينوردن هايي جهت ممانعت به عمل آاشاره به راه ج)

وي سها به سفر به كشور معين شده از و سپس درخواست از آن جويانپناهمدارك خانواده 

 وزارت كشور براي انجام فرآيندهاي اداري؛

 ا پايان ماهتمورد رواديد پيوند خانواده از سوي دولت بريتانيا  ٦٣٢٠اشاره به صدور  د)

 ه؛سال گذشت ٥هزار مورد در  ٢٩ميالدي و بيش از  ٢٠٢٠ژوئن سال 

جو، مبني بر خانواده پناه ١٠٠ه) اشاره به برآورد صليب سرخ بريتانيا پس از مصاحبه با 

ك و ها در معرض خطر، در روند ارائه اسناد و مدارقرار گرفتن نزديك به نيمي از آن

 اثرانگشت؛اطالعات شخصي، مانند 

                                                                                                                                                                
 https://www.aljazeera.com/news/2020/11/1/canada-bill-21 
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 ٢٠١٩در سال  جويانپناهد خانواده سوم رواديد پيوناشاره به صدور نزديك به دو و)

ها آن ميالدي براي شهروندان كشورهاي اريتره، سودان، ايران و سوريه كه در تمامي

ها را در معرض خطر قرار هاي رواديد جان خانوادهنامهرسيدن به دفاتر دريافت درخواست

  :كهاين ويژهبهدهد، مي

  تند؛دار نيسبرخي از اين كشورها مانند اريتره و سودان از چنين دفاتري برخور -

ها بايد هاند و خانوادبرخي از اين دفاتر بسيار دورتر از محل زندگي متقاضيان واقع شده -

   ها مراجعه كنند؛فت رواديد به آنچندين بار براي ارائه مدارك و دريا

برخي از متقاضيان نيز بايد مخاطرات عبور از مرز و معامله با قاچاقچيان را به جان  -

وري ديگر سفر كنند: گفتني است كه اكثريت اين سفرها در شب انجام خريده و به كش

هاي رويدهد و احتماالً همراه با پيادهها را افزايش ميپذيري خانوادهشود كه آسيبمي

١هاي دورافتاده و خطرناك همراه خواهد بودچندين روزه از ميان جاده ٣   ؛

  

، ١٣٩٩آبان ماه  ١٥شنبه در روز پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خبري اسكاي نيوز،  -٢

ر ب ١٩ –بان حقوق بشر بريتانيا در زمينه تأثير بيماري كوويد در خصوص تحقيق ديده

نكات محوري اين گزارش . كز درماني و پزشكيهاي قومي و نژادي در مرااقليت

     اند از:   عبارت

١اقدام كميسيون برابري و حقوق بشري بريتانيا الف) ٤ تحقيق در زمينه تأثير  به انجام 

تبار و پوست، آسياييويروس كرونا بر آن دسته از كاركنان مراكز درماني و پزشكي كه سياه

  هاي قومي هستند؛يا از اقليت

ومي هاي قاشاره به اقدام اين كميسيون به در نظر داشتن مباحث ساختاري كه اقليت ب)

 يروسوشتر مخاطره ناشي از شيوع در سراسر انگليس، اسكاتلند و ولز را در معرض بي

 دهد؛كرونا قرار مي

                                                             
١   در لينك: گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي  ٣

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/uk-family-reunion-visa-system-puts-
lives-at-risk-says-red-cross 
١٤ Equality and Human Rights Commission (EHRC) 
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 شده به نجامااشاره به تصميم اين نهاد حقوق بشري به انجام اين تحقيق پس از مطالعه  ج)

اشتن ار ددستور صادق خان، شهردار لندن، در ماه گذشته سال جاري ميالدي، مبني بر قر

يماري در معرض خطر مرگ ناشي از ب بيشتر از سفيدپوستان پوستان حدوداً دو برابرسياه

  ؛ ١٩ –كوويد 

پوست، ياهسدرصدي بيكار شدن شهروندان  ٢٢اشاره به حاكي بودن اين مطالعه از آمار  د)

هاي دولت قرار كه تحت حمايت يارانه –هاي قومي تبار و يا متعلق به اقليتآسيايي

ر ددرصدي اين معضل  ٩ار ر ماه سپتامبر سال جاري ميالدي، در قياس با آمد -داشتند 

  ساير شهروندان اين كشور؛ميان 

١اشاره به اظهارات ربكا هيلزنَرث ه) ، مدير اجرايي كميسيون برابري و حقوق بشري بريتانيا، ٥

هاي نژادي هاي مربوط به نابرابريمبني بر تالش اين تحقيق در راستاي پاسخگويي به پرسش

ها كه از سطوح هاي قومي در آنه تعداد اقليتهاي كاري كو ارائه توصيه در خصوص محيط

١ويژه در مراكز درمانيتري برخوردارند، بيشتر است، بهدستمزدي پايين ٦   ؛

  

١اخالق زيستي آسيا نامهفصلانتشار گزارش از سوي  -٣ ٧ آبان ماه  ١٢، در روز دوشنبه 

ا در عملي) دولت بريتانيگري (بي، در خصوص پيامدهاي حقوق بشري عدم كنش١٣٩٩

   نكات مهم اين گزارش عبارت است از:. ١٩ –گير كوويد دوران شيوع بيماري همه

عملي دولت اين هاي جدي حقوق بشري در بريتانيا، با توجه به بيبروز نگراني الف)

  كشور در قبال شيوع ويروس كرونا؛

ن پاسخ آن به اشاره به مورد انتقاد قرار گرفتن مكرر دولت بريتانيا به دليل ناكافي بود ب)

ديرهنگام و  ياجراگيري، هاي اشتباه در روند تصميمبرداشتن گام ازجملهگيري، اين همه

                                                             
١٥ Rebecca Hilsenrath 

١   گزارش شبكه خبري اسكاي نيوز. قابل بازيابي در لينك: ٦
 https://news.sky.com/story/coronavirus-human-rights-watchdog-investigating-impact-of-
covid-19-on-bame-healthcare-workers-١٢١٢٤٢٢٨ 
١٧ Asian Bioethics Review (ABR) 
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هاي الزم، كمبود منابع ضروري و ناكافي بودن ضعيف تدابير قرنطينه، عدم انجام آزمايش

  هاي رهگيري؛ها و روشآزمايش

گيري در قياس با همه انيا در مسير مديريت اينهاي نادرست بريتاشاره به گام ج)

هاي اين كشور با ديگر المللي در اين زمينه و همچنين تناقض تصميمهاي بيندستورالعمل

  يند؛كشورهاي جهان و تأثير و نقش اين موارد در ايجاد نتايج و پيامدهاي ناخوشا

ور هاي دولت بريتانيا به گسترش اين ويروس در كشاشاره به منجر شدن ناكارآمدي د)

 يتالابي حصول اطمينان از اين موضوع كه آيا ابزار الزم براي مديريت حجم باال بدون

  به اين ويروس وجود دارد يا خير؛ شهروندان

اشاره به انجاميدن اين ناكارآمدي مفرط به برخورداري بريتانيا از يكي از باالترين  ه)

١به ويروس كرونا در جهان ابتالآمارهاي تلفات ناشي از  ٨ .  

 
  *فرانسه

، در ١٣٩٩آبان ماه  ١٣شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -

نسه هاي حقوق بشري در پي اعالم تدابير مبارزه با تروريسم در فراخصوص بروز دغدغه

   :موارد مهم گزارش مذكور به شرح زير است. در پي قتل ساموئل پتي

سال جاري، در  مهرماه ٢٥ساله، در روز جمعه  ٤٧به قتل رسيدن ساموئل پتي، معلم  الف)

١اونورين-سن-كنفالن«منطقه  ٩ ساله، به دليل نشان دادن  ١٨ جويپناهپاريس، توسط يك » 

شهروند  ٣آموزان، همچنين به قتل رسيدن كاريكاتورهاي حضرت محمد (ص) به دانش

توسط يك فرد  آبان ماه، در كليسايي در شهر نيس ٨شنبه فرانسوي ديگر، در روز پنج

   ساله؛ ٢١تبار تونسي

ترين وجه الملل به شديدها از سوي سازمان عفو بيناشاره به محكوميت اين قتل ب)

ممكن، ضمن تأييد الزامات حقوق مقامات فرانسه براي انجام تحقيقات سريع، جامع، 

                                                             
١   گزارش فصل نامه اخالق زيستي آسيا. قابل بازيابي در لينك: ٨

 https://link.springer.com/article/10.1007/s41649-0١-٠٠١٥١-٢٠ 
١٩ Conflans-Sainte-Honorine 
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جنايات  طرفانه، شفاف و مؤثر در اين زمينه و به مجازات رساندن عامالن اينمستقل، بي

  اي عادالنه؛در محاكمه

الملل از ميزان تمايل مقامات به پايبندي به الزامات اشاره به ابراز نگراني عفو بين ج)

٢المللي حقوق بشري كشور، با توجه به اظهارات ژرارد دارمننبين ، وزير كشور فرانسه، ٠

ربوط به تدابير آبان ماه، در پارلمان اين كشور، در خصوص جزئيات م ١٢در روز دوشنبه 

دولت در زمينه مبارزه با تروريسم و متناقض به شمار آوردن آن با اصول مبارزه با تبعيض، 

٢رفولمان(نان جويانپناهعدم بازگرداني    ) و حق آزادي بيان و آزادي برگزاري اجتماعات؛١

 دانهروناشاره به ضرورت اقدام مقامات به فراهم آوردن امكان الزم براي تمامي ش د)

 لزوم واحتمال مورد انتقاد قرار دادن تمامي اديان  ازجملهجهت ابراز عقايد خود، 

  ان؛ادي ممنوعيت تمامي موارد منجر به تحريك خشونت و مورد هدف قرار گرفتن منتقدان

فراد مي اتأكيد بر ضرورت رعايت حقوق آزادي دين يا عقيده و آزادي بيان براي تما ه)

  اي حقوق بشر؛المللي و منطقهانسه، مندرج در معاهدات بينهاي فرجامعه از سوي مقام

ر زمينه هاي فرانسه به رعايت حقوق تمامي افراد جامعه داشاره به ضرورت اقدام مقام و)

ن و انتقاد از اديان و همچنين حصول اطمينان از مورد هدف قرار نگرفتن مسلمانا

هاي به وقوع پيوسته: ع قتلز وقوآميز و خشونت، پس اپناهندگان توسط اظهارات تبعيض

هاي فرانسه اقدام به تصويب قوانين و سال گذشته، مقام ٢٠اين در حالي است كه طي 

اند كه به اعمال محدوديت در زمينه استفاده از نمادها يا هايي كردهاتخاذ سياست

 هاي مذهبي و فرهنگي پرداخته و موجب اعمال تبعيض عليه مسلمانان در زمينهپوشش

  ها از حقوق آزادي دين و عقيده و آزادي بيان شده است؛مندي آنبهره

                                                             
٢٠ Gérald Darmanin 

٢ الملل است كه يك كشور پناهنده پذير را از هرگونه اخراج متقاضيان پناهندگي يا بازگشت به يك اصل بنيادين حقوق بين ١
 ور آزار طدر معرض خ» نژاد، مذهب، مليت، عضويت در يك گروه اجتماعي خاص يا عقايد سياسي«سرزميني كه بر اساس 

  .سازدگيرند، ممنوع ميشكنجه قرار مي



  ١٦                                                                                                                           ١٠٢گزارش راهبردي 

 

تواند به كه مي تدابيريهاي فرانسه از امتناع از اتخاذ تأكيد بر ضرورت اقدام مقام ز)

هايي ويژگي وسيلهبههايي شود كه مستقيم يا غيرمستقيم موجب اعمال تبعيض عليه گروه

  شوند؛مليت يا وضعيت مهاجرتي تعريف ميچون، دين، عقيده، نژاد، قوميت، 

تواند مسلمانان را هاي فرانسه به عدم اتخاذ تدابيري كه ميتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ح)

هاي قانون كيفري نباشد و تأكيد بر هايي مورد هدف قرار دهد كه مطابق با فرآينددر زمينه

  المللي حقوق بشر؛ي بينضرورت مطابقت داشتن تمامي پيگردهاي كيفري با معيارها

به منظور تحميل » گراييافراط«برداري از مفهوم هاي فرانسه به بهرهاشاره به اقدام مقام ط)

  آميز؛تدابير وضعيت اضطراري بدون ارائه مبنايي منطقي و بر اساس رويكردهاي تبعيض

ي، به ابراز اشاره به اقدام شماري از رهبران سياسي فرانسه، از زمان قتل ساموئل پت ي)

ظن عليه آميز عليه مسلمانان در رسانه ملي و در فضاي عموميِ ايجاد سوءاظهارات تبعيض

هشدارآميز بودن اظهارات وزير كشور در خصوص وجود  ازجملهها، مسلمانان و طرد آن

  طلبي اجتماعي و تروريسم؛ها، جداييهاي حالل در سوپرماركتبخش

بدنام هاي رسمي فرانسه از ابراز اظهارات مبتني بر امك) تأكيد بر ضرورت خودداري مق

آميز عليه مسلمانان و پناهندگان كه موجب رشد فضايي اي و تبعيضكليشه سازي

  شود؛ آميز براي مسلمانان در اين كشور ميتبعيض

اقدام  هرگونههاي قضايي فرانسه از ممنوعيت تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان مقام ل)

هاي عبادت آميز عليه مسلمانان و مكاندر راستاي ارتكاب به جرمي خشونتآميز تحريك

  آميز منجر به جنايت؛ها و مورد تحقيق و بررسي قرار گرفتن تمامي اقدامات تحريكآن

گيرانه كردن قوانين و ها در مورد قصد ژرارد دارمنن، براي سختاشاره به گزارش م)

اجتناب از اعطاء پناهندگي به شهروندان برخي از  ازجملهدر فرانسه،  جوييپناهشرايط 

هاي شهروند برخوردار از مليت ٢٣١خود به خودي و همچنين اخراج  طوربهكشورها 

 ؛»گراييافراط«خارجي از كشور، به ظن 

رفتارها در قوانين و ءخاطرنشان كردن ممنوعيت كامل اعمال شكنجه و ديگر سو ن)

هايي كه افراد به مكان بازگرداندنممنوعيت  ازجمله، المللي حقوق بشرمعيارهاي بين



  ١٧                  )             ١٥( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه بشرينگاهي به كارنامه حقوق 
 

 

  

 

اصل عدم  –شان به جرم، در معرض چنين مخاطراتي قرار گيرند نظر از ارتكابصرف

  رفولمان)؛بازگرداني (نان

ن الملل در خصوص تناقض اخراج شهرونداس) اشاره به ابراز نگراني سازمان عفو بين

الملل است و درخواست از از اصول حقوق بين بازگرداني كه يكيخارجي با اصل عدم

ز اخراج افراد و ناع االمللي خود و امتعايت الزامات بينرهاي فرانسه جهت مقام

  سازد؛رفتار مواجه ميها را با خطر شكنجه و سوءهايي كه آنشان به مكانبازگردندان

قصد دولت  ، مبني برمهرماه ٢٨اشاره به اظهارات وزير كشور فرانسه، در روز دوشنبه  ع)

 ٥١هاي عبادت مسلمانان و قرار دادن جهت انحالل چندين سازمان و تعطيل كردن مكان

از  آمدهدستبههاي خانگي بر اساس اطالعات انجمن و شماري از مردم در معرض تفتيش

ر منحل شدن آبان ماه، مبني ب ١٢نهادهاي اطالعاتي، همچنين اظهارات وي در روز دوشنبه 

 ١٧٢ نجامازمان و تصميم دولت به انحالل دو سازمان ديگر در دو هفته آتي، ضمن ادو س

جوي جستجو و تفتيش خانگي با حكم دادگاه و تالش براي كسب حكم قانوني براي جست

اي مبهم توجيه و هتواند بر اساس داليل و زمينهها ميخانه ديگر كه البته اين حكم ٤٨

  صادر شده باشند؛

هاي مكان ازجملهها و نهادها، الملل بر ضرورت انحالل سازمانمان عفو بينتأكيد ساز ف)

المللي حقوق بشر و تنها در صورت لزوم و تناسب آن با عبادت، تنها بر اساس قانون بين

حمايت از امنيت ملي و حقوق ديگران: در غير اين صورت اين اقدام نقض حق آزادي 

هاي عبادت نيز به منزله، نقض حق خصوص مكانتشكيل اجتماعات به شمار آمده و در 

٢آزادي دين و عقيده است ٢ . 

  

                                                             
٢   الملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان عفو بين ٢
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