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 درآمد: 

متحده بشر در کشورهای ایاالت در این گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش۱۳۹۹ماه ماه و بهمنآمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در دی

المللی و نهاد و بینهای حقوق بشری مردمآمده از سازمانها و اخبار آشکار به دستنیهبیا

صورت ، مورد بررسی قرار گرفته است. محورهای مهم این بررسی به1های گروهیرسانه

 خالصه به شرح زیر است:

 

 متحده آمریکا*ایاالت

، در ۱۳۹۹ماه بهمن ۷شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوی سازمان عفو بین -۱

خصوص ضرورت ممنوعیت استفاده از فناوری خطرناک تشخیص چهره، منجر به بروز 

محورهای مهم این بررسی به صورت خالصه به شرح . اقدامات نژادپرستانه از سوی پلیس

 زیر است:

اسکن را »اندازی کارزاری جهانی تحت عنوان الملل به راهاقدام سازمان عفو بین الف(

 –های تشخیص چهره باهدف تأکید بر لزوم ممنوعیت استفاده از سامانه« 2ممنوع کنید

نوعی از نظارت جمعی که موجب افزایش اقدامات نژادپرستانه از سوی پلیس شده و حق 

 دهد؛اعتراض را مورد تهدید قرار می

ن کارزار در شهر نیویورک و گسترش آن جهت تمرکز بر استفاده از اشاره به آغاز ای ب(

 میالدی؛ 2۰2۱فناوری تشخیص چهره در دیگر نقاط جهان در سال 

                                                           
r Office of the United Nations High Commissioner foدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل )۱ 

Human Rights (OHCHR)؛ سازمان عفو بین)( المللAmnesty International؛) بان حقوق بشر سازمان دیده

(Human Rights Watch؛) ( شبکه خبری یورونیوزEuronews؛)  تی.آر.تی ) –شبکه رادیو و تلویزیون ترکیهTurkish 

Radio and Television Corporation( ؛ شبکه خبری بی.بی.سی)BBC.Com روزنامه ایندیپندنت (؛

(Independentو ) ( روزنامه گاردینThe Guardian.) 
2 Ban the Scan 

https://banthescan.amnesty.org/
https://banthescan.amnesty.org/
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عنوان نوعی از فناوری نظارت جمعی که های تشخیص چهره بهبه شمار آوردن سامانه ج(

 با حق حریم شخصی در تناقض بوده و حقوق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات

 دهد؛آمیز را مورد تهدید قرار میمسالمت

اشاره به رو به وخامت نهادن نژادپرستی سیستمیک با استفاده از این فناوری، با توجه به  د(

که پیشاپیش در معرض تبعیض قرار  پوستانامکان تحت تأثیر قرار گرفتن نامتناسب رنگین

شود: گفتنی است که استفاده از ی قانون نقض میاجراشان از سوی مأموران داشته و حقوق

 دهد؛پوستان را در معرض خطر شناسایی اشتباه قرار میاین فناوری همچنین سیاه

، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و حقوق بشر در ۳اشاره به اظهارات مَت محمودی ه(

ی قانون از فناوری تشخیص اجرابرداری نهادهای الملل، مبنی بر خطر بهرهسازمان عفو بین

که استفاده از این فناوری نشین در سراسر جهان، با توجه به اینهره علیه جوامع حاشیهچ

ها شده و حقوق بشر نو تا نیویورک، موجب کاربرد هویت شهروندان علیه آنتهاجمی از دهلی

 کند؛را تضعیف می

تأکید بر ضرورت فراهم آمدن امکان الزم برای شهروندان نیویورکی جهت گذراندن  و(

اقدامی که  –ندگی خود در محیط خارج از خانه، بدون نظارت فناوری شناسایی چهره ز

شده و نیویورک نیز باید آن را به انجام متحده ممنوع اعالمدر دیگر شهرهای بزرگ ایاالت

ی قانون در این شهر، در سال گذشته در اعتراضات اجراکه نهادهای برساند، با توجه به این

از این فناوری باهدف ارعاب و مورد آزار و اذیت قرار « ارزشمند است پوستانجان سیاه»

 روندان قانونمند، استفاده کردند؛دادن شه

الملل جهت اعالم ممنوعیت کلی در زمینه استفاده، اشاره به درخواست سازمان عفو بین ز(

ز توسعه، تولید و فروش فناوری شناسایی چهره برای اهداف مربوط به نظارت جمعی ا

سوی پلیس و دیگر نهادهای دولتی، همچنین درخواست جهت اعالم ممنوعیت در زمینه 

 ؛4هاصادرات این سامانه

                                                           
3 Matt Mahmoudi 

 الملل. قابل بازیابی در لینک: گزارش سازمان عفو بین4 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/ban-dangerous-facial-recognition-
technology-that-amplifies-racist-policing 
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صدور بیانیه از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه  -۲

تحده، از سوی م، در خصوص محکومیت شدید حمله به کنگره ایاالت۱۳۹۹ماه دی 2۹

  نکات مهم این گزارش عبارت است از:ن حقوق بشر. کارشناسا

صدور بیانیه از سوی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، مبنی بر محکومیت  الف(

 بار به وقوع پیوسته در کنگره آمریکا در واشنگتن دی.سی؛رویدادهای خشونت

ابری و اشاره به اعالم همبستگی عمیق با مردم آمریکا که برای حفظ دموکراسی، بر ب(

 کنند؛حاکمیت قانون در این برهه مهم ایستادگی می

بار جهت دگرگون ساختن نتایج انتخاباتی آزاد و عادالنه در برشمردن اقدام خشونت ج(

 دهنده و فتنه برانگیز؛عنوان رویدادی تکانماه، بهدی ۱۷کنگره آمریکا، در روز چهارشنبه 

پراکنی در فضای یک به خشونت و نفرتتأکید بر محکومیت شدید این حمله و تحر د(

 مجازی و خارج از آن، ضمن درخواست جهت مسئول به شمار آوردن عامالن این رویدادها؛

تأکید بر ایستادگی برای حفظ نتایج دموکراتیک انتخابات اخیر و درخواست از رهبران  ه(

حاد در کشور زدایی و ایجاد اتسیاسی جهت انجام تمامی اقدامات ممکن در راستای تنش

 باهدف احترام به دموکراسی و حاکمیت قانون؛

حال درخواست تأکید بر ضرورت اضطراری مقابله با هر نوع خشونت سیاسی و درعین و(

ها جهت حصول متحده، بخش خصوصی، جامعه مدنی و دیگر گروهاز دولت ایاالت

، شامل حق آزادی بیان و المللی حقوق بشرشان با موازین بینهایاطمینان از تطابق واکنش

 انونی؛حق برخورداری از فرآیند صحیح ق

اشاره به ابراز امیدواری در خصوص ظهور مستحکم دموکراسی آمریکا از این بحران  ز(

آمیز، بدون آسیب وارد آمدن به نهادهای آن، همراه با تعهد مجدد به تکثرگرایی صلح

 ؛5حاکمیت قانون و حکمرانی دموکراتیک

                                                           
 بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک: 5 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26669&LangID=E 
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، ۱۳۹۹ماه دی 2۶بان حقوق بشر، در روز جمعه گزارش از سوی سازمان دیده انتشار -۳

های های وارد آمده به خانوادهمتحده از آسیبهای عالی ایاالتدر خصوص آگاهی مقام

  نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. شان از یکدیگرمهاجران بر اثر جدا کردن

جمهوری دانلد ر روزهای پایانی ریاستبه پایان رسیدن گزارشی محکوم کنند د الف(

متحده، مبنی بر تحقیق در زمینه ترامپ، از سوی بازرس کل وزارت دادگستری ایاالت

 های مهاجران بر سر مرزهای این کشور؛جدایی اجباری خانواده

ریزی نامناسب و های نادرست، برنامهاشاره به بررسی موشکافانه گزینش سیاست ب(

متحده های ایاالتای، که موجب اقدام مقامصفحه ۸۸ گزارشر این عاطفگی محض، دبی

 هایشان شد؛به جدا کردن کودکان از خانواده

، ۶جف سشنز« تحمل صفر»ی سیاست اجراها از اشاره به منتج شدن این جدایی ج(

میالدی، بر اساس دستور وی مبتنی بر  2۰۱۸ستان کل وقت آمریکا، در ماه آوریل سال داد

شود، طور غیرقانونی وارد این کشور میضرورت مورد پیگرد قرار دادن هر بزرگسالی که به

 کنند؛ازجمله والدینی که به همراه کودکانشان سفر می

ها از رو خارج شدن آنها و ازایناشاره به ارجاع داده شدن والدین مهاجر به دادگاه د(

عنوان، محدوده اختیارات وزارت امنیت داخلی و در نتیجه به شمار آمدن کودکانشان به

متحده با تکیه بر این سیاست بیش های ایاالتکودکان بدون سرپرست: گفتنی است که مقام

وزارت بهداشت  های تحت نظارتشان جدا کرده و به پناهگاهکودک را از والدین 2۶۰۰از 

 و خدمات انسانی فرستادند؛

ها از یکدیگر امری غیرعامدانه و تصادفی تأکید گزارش بر این نکته که جدایی خانواده ه(

ی سیاست اجرادانستند که های ارشد این کشور پیشاپیش مینبوده و سشنز و دیگر مقام

این اقدام، اقدامی درست کرده که حال سشنز گمان میبه چه معنا است: بااین« تحمل صفر»

ها به گذر غیرقانونی از مرزهای است، چراکه موجب بازدارندگی هجوم دیگر خانواده

 شود؛آمریکا می

                                                           
6 Jeff Sessions 

https://oig.justice.gov/sites/default/files/reports/21-028_0.pdf
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در مرزهای « تحمل صفر»ی سیاست اجرااشاره به اقدام وزارت دادگستری به  و(

 متحده در ال پاسو، شامل مناطق نیومکزیکو و غرب تگزاس، در ماه مارس سالایاالت

 های آن از پیامدهای این سیاست؛میالدی، و آگاهی مقام 2۰۱۷

متحده، در زمینه معضالت آشکار ، وکیل موقت ایاالت۷اشاره به هشدار ریچارد دِربین ز(

تاریخ این سیاست را با مهربانی مورد »این سیاست و اظهارات وی در این مورد که 

ی سیاست مزبور، اجرازمان با تداوم این در حالی بود که هم«: قضاوت قرار نخواهد داد

 زده شدند؛های دیگر نیز از مشاهدات خود بهتدادستان

در « تحمل صفر»اشاره به عدم اقدام وزارت دادگستری در زمان اتخاذ سیاست  ح(

مرزهای کشور، به هماهنگی با وزارت بهداشت و خدمات انسانی و یا سایر نهادهای 

رو، عدم های فنی در این زمینه و ازاینختن به چالشدولتی در این رابطه و یا پردا

های کاری قابل اطمینان جهت یافتن اعضاء خانوادهبرخورداری وزارت امنیت داخلی از راه

 از هم جداشده؛

های معنادار در متحده به برداشتن گامتأکید بر ضرورت اقدام دولت جدید ایاالت ط(

هایشان مبتنی بر تداوم پیوند دادن کودکان با خانوادهپذیری در این رابطه، راستای مسئولیت

 برای بهبود و بازپروری؛ها و کمک به آن

های هدفمند در راستای عدم به تأکید بر ضرورت حصول اطمینان از برداشتن گام ی(

 ؛۸وقوع پیوستن مواردی این چنینی در آینده

 

 

                                                           
7 Richard Durbin 

 در لینک:بان حقوق بشر. قابل بازیابی گزارش سازمان دیده۸ 

 https://www.hrw.org/news/2021/01/15/top-us-officials-knew-harm-caused-separating-
families 
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، در ۱۳۹۹ماه دی 2۶جمعه انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز  -۴

 –به بیماری کووید  ابتالخصوص اعدام قاتل باند مواد مخدر در ایالت ویرجینیا، با وجود 

         نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. ۱۹

، به اعدام کوری ماهدی 25شنبه آمریکا، در روز پنج متحدهایاالتاقدام دولت  الف(

 در هاای از قتلبه دلیل مشارکت در مجموعهد مخدر، ساله و قاچاقچی موا 52جانسون، 

دوازدهمین فردی بود که از زمان : گفتنی است وی در ایالت ویرجینیامیالدی،  ۱۹۹2سال 

در مجتمع زندان فدرال در ترهوت  ،ساله ۱۷های فدرال پس از وقفه از سرگیری اعدام

 ؛اعدام شد ،ایندیانا

با اعدام او با تزریق مواد کشنده، با توجه به آسیب  اشاره به مخالفت وکالی این فرد ب(

و منجر شدن تزریق این مواد به درد  ۱۹ –به بیماری کووید  ابتالهای وی پس از دیدن ریه

 و رنج بیشتر او؛

زن  ۳ساله و متهم به قتل  4۸ -به شمار آوردن اعدام کوری جانسون و داستین هیگز  ج(

آخرین  حقیقتدوازدهمین و سیزدهمین و در  عنوانبه -در ایالت مریلند  ۱۹۹۶در سال 

موارد اعدام در دولت دانلد ترامپ، پیش از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن: گفتنی است 

 ؛دهدکه به آن پایان میاست و گفته مخالف بوده اعدام فدرال  بایدن با مجازاتکه 

و انتظار وکالی این محکوم  ۱۹ –ی داستین هیگز نیز به بیماری کووید ابتالاشاره به  د(

اقدام دیوان عالی به  حالدرعیناعدام او و  شدنههمواجمانند وکالی جانسون برای با وقفه 

 صدور مجوز اعدام با تزریق مواد کشنده؛

جمهور سابق آمریکا، جهت اشاره به درخواست وکالی جانسون از دانلد ترامپ، رئیس ه(

و تغییر آن به حبس ابد، با توجه به بارها مورد اعمال تخفیف در زمینه این حکم 

استفاده گرفتن او در دوران کودکی و برخورداری از مادر معتاد، همچنین قرار گرفتن سوء

 های دوران خردسالی؛وی در رده معلوالن ذهنی با توجه به آزمایش

شخصی با  ،وکالی این مرد پس از اعدام در بیانیه خود گفتند که دولتگفتنی است که  و(

 و در تناقض با قانون اساسی و قانون فدرال قرار دارد اعدام کرد که کامالًرا ناتوانی ذهنی 
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ای از معلولیت ذهنی از ها اعالم کردند که جانسون نشانهدادستان این در حالی است که و(

ین صحیح به ا و کامالً درپیپی طوربهدادگاه ضمن رد معلولیت ذهنی،  و خود بروز نداده

با  هقاچاق مواد مخدر مرتکب شد دلیلهفت قتلی که جانسون به  ست کها نتیجه رسیده

 ه است،آمدکه قادر به محاسبه نیست بر نمی فردیو این اقدامات از  هریزی بودبرنامه

 .۹بنابراین مجازات وی اعدام است

 

 *کانادا

، به ۱۳۹۹ماه بهمن ۳انتشار گزارش از سوی شبکه خبری بی.بی.سی، در روز جمعه  -۱

نقل از خبرگزاری رویترز، در خصوص اقدام کانادا به اخراج هزاران مهاجر از این کشور، 

      اند از:نکات محوری این گزارش عبارت. با وجود شیوع ویروس کرونا

گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، مبنی بر اقدام دولت کانادا، به اخراج هزاران  الف(

و اظهارات وکال در این زمینه مبنی  ۱۹ –شیوع بیماری کووید  رغمبهکشور، مهاجر از این 

 های اداره مرزبانی این کشور؛بر تشدید این روند بر اساس داده

تر نفر بیش ۸۷5میالدی،  2۰2۰هزار نفر از کانادا در سال  ۱2اشاره به اخراج بیش از  ب(

 آید؛میالدی تا کنون به شمار می 2۰۱5ل که باالترین رقم در این زمینه از سا 2۰۱۹از سال 

اشاره به درخواست وکال و فعاالن حقوق بشر از دولت این کشور جهت متوقف  ج(

 ساختن تصمیم خود در راستای اخراج مهاجران، از ماه نوامبر سال گذشته میالدی و

درخواست خود  از قوانین کانادا یا بنا به« عدم تبعیت» به دلیلشود که این افراد گفته می د(

ر دولت کانادا مدعی است که این اقدامات، ضروری بوده و ب. انداز این کشور اخراج شده

که اقدام دولت کانادا جان  بر این باورنداما وکال  ،امنیت انجام شده است اساس لزوم حفظ

 ؛۱۰دهدخطر قرار میمعرض هزاران نفر را در بحبوحه کرونا در 

                                                           
 گزارش شبکه خبری یورونیوز. قابل بازیابی در لینک:۹ 

 https://per.euronews.com/2021/01/15/us-executes-virginia-gang-killer-despite-covid-19-
infection 

 بکه خبری بی.بی.سی، به نقل از خبرگزاری رویترز. قابل بازیابی در لینک: گزارش ش۱۰ 



 10                                                                                                                                 143گزارش راهبردی 

 

ماه دی 24بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه ازمان دیدهانتشار گزارش از سوی س -۲

 میالدی، مبنی بر: 2۰2۰، در خصوص وضعیت حقوق بشر در کانادا در سال ۱۳۹۹

میالدی مجدداً به  2۰۱۹وزیر کانادا، که در اکتبر سال تالش جاستین ترودو، نخست الف(

حال وجود ر و درعیناین مقام برگزیده شد، در راستای پیشبرد حقوق بشر در این کشو

های جدی و دیرپا در این زمینه، از نقض حقوق جوامع بومی گرفته، تا موارد نقض چالش

به وقوع پیوسته در سیاست خارجی این کشور، همچون فروش سالح به کشورهای ائتالف 

به رهبری عربستان در جنگ یمن و ناکارآمدی در استرداد شهروندان کانادایی از 

 وریه؛های ساردوگاه

 اشاره به تداوم تبعیض دیرپا و سیستمیک علیه جوامع بومی در سراسر کانادا ازجمله: ب(

های جوامع بومی، دسترسی دشوار به این منابع و یا در آلوده بودن منابع آبی سرزمین -

که منجر به های آنها به دلیل معایب و نقایص موجود در سامانهمخاطره قرار داشتن آن

ویژه کودکان های پیشاپیش در حال انقراض بومی، بهمنفی در زندگی جمعیتبروز آثار 

 ها، شده است؛آن

عنوان یکی دیگر از عوامل منجر به بروز معضل به شمار آمدن تغییرات آب و هوایی به -

فزاینده فقر غذایی و پیامدهای منفی آن برای سالمت جوامع بومی در کانادا، با توجه به 

ری گرمایش در این کشور در قیاس با میزان متوسط جهانی و ناکارآمدی میزان دو براب

منظور سازگاری با دولت کانادا در اتخاذ تدابیر الزم در راستای حمایت از این جوامع به

 شی از این تغییرات؛آثار نا

میالدی به تدوین طرح اقدام ملی به مناسبت  2۰2۰تعهد دولت فدرال در ماه ژوئن سال  -

سالگی تحقیق ملی انجام شده در زمینه زنان و دختران بومی مفقود یا به قتل یک سالگرد

های به وقوع توصیه به دولت جهت مورد بررسی قرار دادن خشونت 2۳۱رسیده، مبتنی بر 

حال عدم اقدام دولت به جامه عمل پوشاندن به پیوسته علیه زنان و دختران بومی و درعین

 ها؛به مجازات رساندن عامالن این خشونتتعهد خود در این زمینه و 

                                                                                                                                                        
https://b2n.ir/105719 
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اشاره به اقدام دولت فدرال کانادا، آژانس خدمات مرزی این کشور و بخش مهاجرتِ  ج(

های اخیر به آغاز اصالحاتی در زمینه نظام مهاجرتی هیأت مهاجرت و پناهندگی، در سال

ای به دست آمده حال حاکی بودن آخرین آمارهکشور، ازجمله در زمینه کودکان و درعین

میالدی ، از تداوم زندانی شدن کودکان به همراه  2۰2۰ – 2۰۱۹های در این زمینه در سال

 شان و وجود ابهام در علت جدایی بسیاری از کودکان از والدین زندانی خود؛والدین

عنوان تنها نهاد مجری اشاره به تداوم به شمار آمدن آژانس خدمات مرزی کانادا به د(

 پذیرد؛در کشور که هیچ نظارت مستقلی بر روی آن صورت نمی قانون

ی اصالحاتی که در راستای مسئول به شمار اجرااشاره به تداوم ناکارآمدی کانادا در  ه(

های خود در رابطه با وقوع موارد نقض حقوق بشر در خارج از کشور، آوردن شرکت

 ت؛های استخراج معادن، به آن متعهد شده اسازجمله شرکت

بان حقوق بشر، در ماه ژوئن های تحقیق انجام شده از سوی سازمان دیدهاشاره به یافته و(

های الزم در راستای میالدی، مبنی بر ناکارآمدی دولت کانادا در برداشتن گام 2۰2۰سال 

های ها و اردوگاهطور غیرقانونی در زنداناسترداد و کمک به شهروندان کانادایی که به

ها، های آنشمال شرق سوریه و مختص به مظنونان عضویت به داعش و خانواده مستقر در

 اند؛محبوس شده

 5اشاره به اقدام دولت کانادا، در ماه اکتبر سال جاری میالدی، به استرداد یک نوزاد  ز(

حال اظهارات جاستین ترودو مبنی بر عدم قصد دولت وی ها و درعینساله از این اردوگاه

داندن سایر شهروندان کانادایی که برای نزدیک به دو سال در شرایطی جهت بازگر

 اند؛تحقیرآمیز و غیرانسانی محبوس شده

تن از شهروندان  4۶دهد که در حال حاضر حدود گفتنی است که برآوردها نشان می ح(

زن و  ۱۳مرد،  ۸های شمال شرق سوریه محبوس هستند، شامل کانادا همچنان در اردوگاه

ها در ودک که متهم به ارتکاب به جرمی نشده و لزوم و قانونی بودن حبس آنک 25

 ای مورد بررسی قرار نگرفته است؛محکمه
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میالدی، به بررسی  2۰2۰اشاره به امتناع دیوان عالی کانادا، در ماه آوریل سال  ط(

ون هایی از قانی بخشاجراهای حامی حقوق مدنی در زمینه ممانعت از دادخواست گروه

میالدی مبتنی بر ممنوعیت  2۰۱۹قانون به تصویب رسیده در استان کِبِک در سال  – 2۱

استفاده برخی از کارکنان دولت، همچون آموزگاران، مأموران پلیس و قضات از نمادهای 

مذهبی، ازجمله حجاب و نمادهای مذاهب دیگر و همچنین پوشاندن صورت که به 

های طور موقت برخی از ضمانتدهد تا بهکان را میهای استانی و فدرال این اممقام

 ها را پایمال نمایند؛وق و آزادیمنشور حق

المللی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اشاره به اقدام کانادا به پیوستن به جامعه بین ی(

در زمینه مواردی چون محکوم کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهایی، چون عربستان 

مورد بررسی قرار دادن این موارد در یمن و سریالنکا: این در حالی  سعودی و چین و

سازمان ملل که توسط گروهی از کارشناسان  2۰2۰است که در گزارش ماه سپتامبر سال 

، نام کانادا برای نخستین بار، به دلیل شدههیتهای در زمینه یمن المللی و منطقهرتبه بینعالی

عنوان یکی از کشورهای عامل مارات متحده عربی، بهفروش تسلیحات به عربستان و ا

 .۱۱افروزی منازعه در این کشور آورده شده استآتش

 

 *بریتانیا

، در خصوص ۱۳۹۹ماه بهمن 4انتشار گزارش از سوی روزنامه گاردین، در روز شنبه  -۱

ها در های پناهندگی آنتهدید پناهجویان در بریتانیا به در مخاطره قرار گرفتن درخواست

  :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. صورت بروز رفتار نادرست

های پناهندگی موقت وزارت مورد تهدید قرار گرفتن پناهجویان مستقر در اردوگاه الف(

ها در صورت بروز رفتار های پناهجویی آنکشور، مبنی بر به مخاطره افتادن درخواست

ها یا دست زدن به هراض به شرایط این اردوگانادرست از سوی ایشان، ازجمله اعت

                                                           
 بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:گزارش سازمان دیده۱۱ 

 https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/canada 
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که به دلیل هراس از مواجهه با اقدامات اعتصاب، بر اساس اظهارات برخی از پناهجویان 

 اند؛جویانه ناشناس باقی ماندهتالفی

اشاره به اظهارات یکی از این پناهجویان مبنی بر تهدید شدن او به قرار گرفتن نامش  ب(

ارت کشور در صورت شکایت در زمینه غذای اردوگاه: همچنین به در فهرست سیاه وز

دیگر پناهجویان این اردوگاه، که یک مقر نظامی قدیمی است، گفته شده که چنانچه تا 

 شود؛ها با مشکل مواجه میهای آنشب به اردوگاه بازنگردند، درخواست ۱۰ساعت 

زمینه، مبنی بر برشمردن  های حامی پناهندگان در ایناشاره به اظهارات گروه ج(

ها، های خصوصی متصدی این اردوگاههای پناهجویی از سوی مسئوالن شرکتتهدید

ها از وزارت کشور جهت متوقف ساختن عنوان امری سیستمیک و درخواست آنبه

ها برای افرادی که پیشاپیش از آزار و اذیت یا منازعه جاری در برداری از این تهدیدبهره

 اند؛ریختهکشورشان گ

، وزیر کشور ۱2اشاره به ناشی شدن این تحول از صدور دستور از سوی پریتی پَتِل د(

 –عمدتاً مقرهای نظامی غیرقابل استفاده  –ای از اماکن موقت بریتانیا، مبنی بر ایجاد شبکه

های خصوصی جهت نگاهداری از افرادی که در انتظار و سپردن تصدی آن به شرکت

 شان در این کشور هستند؛های پناهجوییدهرسیدگی به پرون

مرد در یک مکان، در  4۰۰ها، ازجمله نگاهداری از اشاره به شرایط یکی از این اردوگاه ه(

حال حاضر تحت شرایط قرنطینه، به دلیل شیوع ویروس کرونا و تهدید شدن پناهجویان به 

دن به اعتصاب در شان در صورت دست زهای پناهجوییبا مشکل مواجه شدن درخواست

های ها در این زمینه: مواردی که در اردوگاهرابطه با شرایط اردوگاه و یا گفتگو با رسانه

 دیگر نیز مشاهده شده است؛

درنگ از عدم اقدام تأکید بر ضرورت اقدام وزارت کشور به حصول اطمینان بی و(

قرار دادن افرادی که  ها به مورد تهدید یا ارعابهای خصوصی متصدی این اردوگاهشرکت

                                                           
12 Priti Patel 
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ین رفتاری از پذیری کارکنانی که چنها هستند و تضمین مسئولیتموظف به حمایت از آن

 اند؛خود نشان داده

ها میان اشاره به منجر شدن این وضعیت به رو به وخامت نهادن و افزایش تنش ز(

ان از این وضعیت و ها، با توجه به هراس دائمی پناهجویپناهجویان و کارکنان این اردوگاه

ها از حفاظت از خود، همچنین بحرانی شدن وضعیت روحی پناهجویان با توجه ناتوانی آن

 ؛۱۳های دریافتی در زمینه قصد پناهجویان به آسیب به خود یا خودکشیبه گزارش

 

، در ۱۳۹۹ماه دی 2۸انتشار گزارش از سوی روزنامه ایندیپندنت، در روز یکشنبه  -۲

 میالدی، مبنی بر: 2۰2۰یش از یک میلیون مهاجر از بریتانیا در سال خصوص خروج ب

میلیون مهاجر از بریتانیا، احتماالً به  ۱.۳انجام پژوهشی جدید مبنی بر خروج حدود  الف(

که از زمان جنگ جهانی دوم بزرگترین خروج مهاجران از  ۱۹ –دلیل شیوع بیماری کووید 

 آید؛این کشور به شمار می

هزار تن از تنها ساکنان لندن که متولد کشورهای دیگر  ۷۰۰ه به نقل مکان حدود اشار ب(

 درصدی جمعیت پایتخت؛ ۸هستند و کاهش 

که توسط یک مرکز آمار اقتصادی و با بودجه دولت انجام  –اشاره به اقدام این تحقیق  ج(

بر  ر جهانیگیهمهبیماری این ثیر مخرب أتبه ترسیم ارتباطی مستقیم میان  –شده است 

 ؛داریرستوران و هتل ،هایی نظیربخش

اشاره به نتیجه این تحقیق مبنی بر وارد آمدن بخش عمده فشار از دست دادن شغل، در  د(

و منجر شدن این امر به  غیر بریتانیایی، بر کارگران ۱۹ –دوران شیوع بیماری کووید 

 ار گرفتن آمار بیکاری؛مهاجرت بیشتر این بخش به خارج از کشور و تحت تأثیر قر

                                                           
 یابی در لینک:گزارش روزنامه گاردین. قابل باز۱۳ 

 https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/23/uk-asylum-seekers-told-claims-at-risk-
if-they-misbehave 
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گیرانه مهاجرتی در ی قوانین سختاجرااشاره به تأثیر برگزیت بر این پدیده، با توجه  ه(

شهروندان اتحادیه اروپا برای بازگشت به کار خود در بریتانیا این رابطه که بر اساس آن 

 ؛شود ءاعطا« وضعیت اسکان»به آنان  کهآنکاری خواهند داشت، مگر  روادیدنیاز به 

اشاره به تأثیر این پدیده بر ایجاد تغییرات عمده در جمعیت مناطق و دشوارتر ساختن  و(

 در سراسر بریتانیا، برای نظام بهداشتی این کشور؛ ۱۹ –کار توزیع عادالنه واکسن کووید 

نقص  عنوانبهاشاره به دشواری سرشماری مهاجران با توجه به شیوع ویروس کرونا،  ز(

 ر؛تحقیق مذکو

 2۰2۰اشاره به شامل شدن این تحقیق بر فاصله زمانی فصل نخست تا فصل سوم سال  ح(

میالدی و مبتنی بودن آن بر، هم وضعیت مهاجران اتحادیه اروپا و هم مهاجران 

 ؛۱4غیراروپایی

 

، در ۱۳۹۹ماه دی 2۸انتشار گزارش از سوی روزنامه گاردین، در روز یکشنبه  -۳

کشور برخوردار از سوابق نقض  ۱5ه آموزش نیروهای نظامی خصوص اقدام بریتانیا ب

  :موارد مهم گزارش مذکور به شرح زیر است. حقوق بشر

سوم از کشورهای جهان، ازجمله اقدام دولت بریتانیا به آموزش نیروهای نظامی دو الف(

 کشور ناقض حقوق بشر؛ ۱5

یحاتی، جهت انجام تحقیقات اشاره به درخواست سازمان کارزار مبارزه با تجارت تسل ب(

سازی منظور شفافهای نظامی بریتانیا بهدر زمینه استفاده کشورهای دیگر جهان از آموزش

 ها در راستای نقض حقوق بشر؛ برداری احتمالی از این آموزشدر مورد بهره

 اشاره به اقدام وزارت دفاع بریتانیا به آشکار کردن اطالعات در این زمینه بر اساس ج(

های قانون جریان آزاد اطالعات، مبنی بر اقدام دولت این کشور به فراهم آوردن آموزش

 ۱۳۰) 2۰۱۸ – 2۰۱۹های نظامی برای دوسوم از کشورهای جهان در خاک بریتانیا، در سال

                                                           
 گزارش روزنامه ایندیپندنت. قابل بازیابی در لینک: ۱4 

https://b2n.ir/190022 
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کشور(، ازجمله برخی از کشورهای  ۱2۰میالدی ) 2۰۱۹ – 2۰2۰های کشور( و در سال

ر حقوق بشری، شامل بحرین، چین، عربستان سعودی، بابرخوردار از سوابق دهشت

 سریالنکا، سودان و زیمبابوه؛

اشاره به اقدام دولت بریتانیا به ارائه فهرست ساالنه از کشورهای برخوردار از موارد  د(

میالدی  2۰2۰در فهرست نیمه نخست سال  نامشانکشوری که  ۳۰نقض حقوق بشر که از 

اند، ازجمله کشورهای بحرین، مصر، ی دریافت کردهکشور آموزش نظام ۱5ذکر شده، 

 عراق و عربستان سعودی؛

کشور در حال حاضر تحت  2۰اشاره به برخورداری دولت بریتانیا از فهرستی از اسامی  ه(

کشور از این فهرست از سوی بریتانیا آموزش نظامی  ۸تحریم صادرات تسلیحاتی که 

راق، سومالی و سودان: گفتنی است که دولت بریتانیا اند، ازجمله افغانستان، عدریافت کرده

میالدی  2۰۱۹ – 2۰2۰دوره آموزشی و در سال  ۱۱۶۹میالدی  2۰۱۸ – 2۰۱۹در سال 

 دوره برگزار کرده است؛ ۱۰۹۶

میت، رئیس کارزار مبارزه با تجارت تسلیحاتی، مبنی بر اشاره به اظهارات اندرو اس و(

های جدی در خصوص عملکرد دولت، با توجه به منجر شدن این وضعیت به طرح پرسش

بار و سرکوبگر و متهم ی قوانین خشونتاجرااینکه بسیاری از این نیروهای نظامی مسئول 

ند و نیروهای بریتانیایی به اعمال شکنجه و ارتکاب به دیگر موارد نقض حقوق بشر هست

 ها گام بردارد وها به عمل آورده یا در راستای تحکیم آنگونه حمایتی از آننباید هیچ

این در حالی است که طبق اظهارات یکی از سخنگویان وزارت دفاع، تعامل دفاعی با سایر  ز(

پیش از انجام آن المللی به شمار آمده و کشورها، امر مهمی در زمینه پیشبرد دپیلماسی بین

الملل انجام احتمالی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین مخاطراتهای الزم در زمینه ارزیابی

های الزم های الزم در راستای تعدیل عملکرد این کشورها و فرصتپذیرد؛ همچنین گزینهمی

نه ارائه الملل بشردوستاالمللی، ازجمله حقوق بینشان به موازین بینجهت ارتقاء پایبندی

 .۱5شودمی

                                                           
 گزارش روزنامه گاردین. قابل بازیابی در لینک:۱5 
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 *فرانسه

، در ۱۳۹۹ماه بهمن 2شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۱

در زمینه حمله فرانسه به  های مالی و فرانسهخصوص ضرورت انجام تحقیق از سوی دولت

   اند از:    تموارد مهم این گزارش عبار. تن از شهروندان آن ۱۹این کشور و کشته شدن 

طرفانه در زمینه درنگ و بیهای مالی و فرانسه به انجام تحقیقات بیلزوم اقدام دولت الف(

ماه( به بخش دی ۱4ژانویه سال جاری میالدی )یکشنبه  ۳حمله نیروهای فرانسه در روز 

ن تن از شهروندان این کشور که به گفته ساکنا ۱۹مرکزی کشور مالی، منجر به کشته شدن 

 محلی، غیرنظامی بودند؛

ماه( مبنی بر دی ۱۸شنبه ژانویه )پنج ۷اشاره به بیانیه نیروهای مسلح فرانسه، در روز  ب(

که اقدام به  2۰۰۰بعدازظهر، توسط دو جت جنگنده میراژ  ۳انجام این حمله در ساعت 

ا را که هتن از آن ۳۰مرد بزرگسال نموده و  4۰بمب بر سر گروهی متشکل از  ۳انداختن 

 ، کشتند؛۱۶گرا بودند، در شمال روستای بونتیشود از مبارزان اسالمادعا می

نهاد محلی، در این زمینه، مبنی بر بمباران شدن یک اشاره به گزارش یک سازمان مردم ج(

 مراسم عروسی، در خارج از روستای بونتی و کشته شدن غیرنظامیان در عصر همان روز؛

فرانسه در مالی، در زمینه انجام حمالت هوایی در  سمیضد ترورروهای اشاره به بیانیه نی د(

ها به مورد هدف قرار دادن حال تأکید بر عدم اقدام آنآن منطقه در همان روز و درعین

ها را گرا که برای روزهای متوالی فعالیت آنمراسم ازدواج، بلکه یک گروه مسلح اسالم

ها در این تن از ساکنان بونتی که دو تن از آن ۳ه تحت نظر داشتند: این در حالی است ک

بان حقوق بشر گفتند که مکان مورد حمله قرار گرفته مکان حمله مجروح شدند به دیده

 برگزاری مراسم عروسی بوده که در آن تعداد زیادی از غیرنظامیان حضور داشتند؛

                                                                                                                                                        
 https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/17/uk-trained-military-of-13-countries-
with-poor-human-rights-records 
16 Bounti 



 18                                                                                                                                 143گزارش راهبردی 

 

بان حقوق بشر، زعه در دیده، پژوهشگر بخش بحران و منا۱۷اشاره به اظهارات جاناتان پدنو ه(

درنگ در زمینه اتهامات جدی در خصوص کشته شدن در خصوص ضرورت انجام تحقیق بی

 غیرنظامیان در حمالت هوایی و تعیین قانونی بودن این حمالت بر اساس قوانین جنگی؛

 الملل به حصول اطمینان ازهای مالی و فرانسه بر اساس حقوق بینتأکید بر تعهد مقام و(

 طرفانه در این زمینه؛انجام تحقیقات معتبر، جامع و بی

ماه(، مبنی بر دی ۱۷ژانویه )چهارشنبه  ۶های فرانسه در روز اشاره به گزارش رسانه ز(

، به آغاز تحقیقات جداگانه خود ۱۸سازمان ملل در مالی منسجماقدام هیأت چندجانبه ثبات 

 از سوی وزارت دفاع مالی در این رابطه؛ در زمینه حادثه بونتی، همچنین انجام تحقیقات

ضرورت انجام همکاری کامل از سوی نیروهای مالی و فرانسه با بخش حقوق بشر اشاره به ح(

های هیأت چندجانبه ثبات منسجم سازمان ملل در مالی، ازجمله از طریق در اختیار قرار دادن برنامه

 قرار نیروها؛پروازها و فراهم آوردن امکان دسترسی به مکان است

اشاره به اقدام نیروهای فرانسه به انجام این حمله، دو روز پس از وقوع دو حمله  ط(

دسامبر سال  2۹ای( در روزهای ساز )کنار جادههای دستجداگانه با استفاده از بمب

سرباز  5ماه( منجر به کشته شدن در مجموع دی ۱۳و  ۹ژانویه سال جاری ) 2گذشته و 

کیلومتری روستای بونتی: گفتنی است که مناطق مرکزی مالی محل انجام  ۱۰۰فرانسوی در 

مرتکب موارد متعدد  2۰۱5آید که از سال گرا به شمار میعملیات نیروهای مسلح اسالم

 اند؛نقض حقوق بشر علیه شهروندان و مأموران دولتی شده

بنی بر سالمند بودن اشاره به بیانیه صادر شده از سوی سازمان پزشکان بدون مرز، م ی(

 تن بودند؛ ۸که در مجموع اکثریت مردان مورد درمان قرار گرفته از سوی این سازمان 

های فرانسه و مالی با تحقیقات سازمان ملل، ضرورت تأکید بر ضرورت همکاری مقام ک(

های مالی به تضمین حمایت از شاهدان و قربانیان و انجام تحقیقات قضایی اقدام مقام

 در این زمینه؛ علنی

                                                           
17 Jonathan Pedneault 
18 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission to Mali (MINUSMA) 
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تأکید بر ضرورت اقدام دولت فرانسه به انجام تحقیق درباره حمله انجام شده، ازجمله  ل(

ها، مراتب فرماندهی، همچنین جبران خسارات قربانیان غیرنظامی و بستگان آننقش سلسله

 ؛۱۹در صورت اثبات غیرقانونی بودن حمله مزبور

 

 ۳۰شنبه تی.آر.تی، در روز سه –تلویزیون ترکیه انتشار گزارش از سوی شبکه رادیو و  -۲

های حقوق بشری از سراسر جهان از ، در خصوص درخواست سازمان۱۳۹۹ماه دی

نکات مهم . سازمان ملل، جهت تحقیق در زمینه رفتار فرانسه با شهروندان مسلمان خود

 این گزارش عبارت است از:

اندازی امعه مدنی از سراسر جهان به راههای جسابقه ائتالفی از سازماناقدام بی الف(

کارزاری در راستای درخواست از شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت انجام تحقیق در 

 هراسی و اعمال تبعیض علیه مسلمانان؛زمینه اقدامات سیستماتیک فرانسه در زمینه اسالم

مسلمانان فرانسه از  اندازی این کارزار در پاسخ به سرکوب گسترده جامعهاشاره به راه ب(

 گرایانه توسط افراد منفرد؛سوی حکومت این کشور، در پی وقوع چندین حمله افراط

کشور جهان  ۱۳سازمان مدنی و حقوق بشری از  ۳۶اشاره به امضا این شکایت از سوی  ج(

به منازل « بارحمالت غیرقانونی و خشونت»های فرانسه به انجام در خصوص اقدام مقام

 به این بخش از جامعه؛« فرستادن پیامی»نهاد مسلمان، در راستای های مردمو سازمانمسکونی 

کننده در این کارزار، ازجمله شورای روابط های مشارکتاشاره به برخی از سازمان د(

که از  22و انجمن اسالمی بریتانیا 2۱، شورای مرکزی اسالمی سوئیس2۰آمریکایی -اسالمی 

 ند تا رسماً در این زمینه تحقیق کند؛سازمان ملل درخواست نمود

اشاره به منجر شدن قتل ساموئل پتی، آموزگار مدرسه به دلیل نشان دادن کاریکاتورهای  ه(

که از نگاه مسلمانان  –آموزان نشریه شارلی ابدو در زمینه پیامبر اسالم )ص( به دانش
                                                           

 ابی در لینک: بان حقوق بشر. قابل بازیگزارش سازمان دیده۱۹ 

https://www.hrw.org/news/2021/01/21/mali/france-investigate-french-airstrike-killing-19 
20 Council on American-Islamic Relations 
21 Islamic Central Council Switzerland 
22 Muslim Association of Britain 



 20                                                                                                                                 143گزارش راهبردی 

 

نوئل مکرون، به فراهم آمدن فرصت مناسب برای اما –توهین به شمار آمده است 

های اسالمی که از لحاظ دولت جمهوری فرانسه، جهت سرکوب مسلمانان و سازمانرئیس

 آیند؛گرا به شمار میافراط

عنوان یکی از این ، بزرگترین سازمان خیریه مسلمانان، به2۳برشمردن سازمان باراکاسیتی و(

گذار آن شده و منزل بنیانها، که با توسل به زور و بدون ارائه مدارک قضایی تعطیلسازمان

 نیز در راستای اعمال ارعاب از سوی نیروهای امنیتی مورد یورش قرار گرفته است؛

اشاره به اقدام این طومار، خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، به همچنین  ز(

های فرانسه پس از قتل ساموئل پتی، با توجه به های سرکوبگرانه مقاممحکوم کردن اقدام

 هراسانه؛های کشور از این واقعه در راستای اهداف نژادپرستانه و اسالمبرداری مقامهرهب

اشاره به اقدام نیروهای امنیتی به یورش به منازل رهبران مساجد در راستای مرعوب  ح(

 ها؛ساختن فرزندان آن

ی هااشاره به اقدام دولت فرانسه به تضعیف و نقض عامدانه و سیستماتیک آزادی ط(

 بنیادین مدنی و حقوق بشر با مورد هدف قرار دادن و نقض حقوق حتی کودکان؛

تر دولت مکرون که بر اساس این کارزار تنها گرایانه گستردهاشاره به دستور کار ضد افراط ی(

 سلمانان از سوی دولت متمرکز است؛بر تحکیم کنترل سیاسی، ایدئولوژیک، دینی و مالی م

 –لت فرانسه برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره به تالش دو ک(

مدت آن در زمینه موارد نقض حقوق بشر اقدامی که از نگاه بسیاری با توجه به سابقه طوالنی

آید: گفتنی است که این تالش با توجه به کارنامه آمیز به شمار میدر داخل کشور تناقض

المللی حقوق بشری های بینسوی دیگر سازمان حقوق بشری فرانسه در داخل کشور، که از

 ؛24نیز مورد توجه قرار گرفت، با شکست مواجه شد

                                                           
23 BarakaCity 

 تی.آر.تی. قابل بازیابی در لینک:  –رکیه گزارش شبکه رادیو و تلویزیون ت24 

https://www.trtworld.com/magazine/will-france-face-un-human-rights-body-over-anti-
muslim-discrimination-43360 
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، در ۱۳۹۹ماه دی 2۷انتشار گزارش از سوی شبکه خبری یورونیوز، در روز شنبه  -۳

خصوص منجر شدن مجدد قانون منع پخش تصاویر پلیس به تظاهرات هزاران فرانسوی 

  نکات مهم گزارش به شرح زیر است:. های این کشوردر خیابان

اندازی تظاهرات در پایتخت این اقدام هزاران معترض فرانسوی، در روز شنبه، به راه الف(

در اعتراض به قانون  -تجمع  ۸۰در مجموع برپایی بیش از  –کشور و چندین شهر دیگر 

، عدالت جاهمه پلیس»پالکاردهایی با شعار  کهدرحالیو « امنیت جامع»جنجالی موسوم به 

 ؛در دست داشتند« هیچ کجا

 ازجمله ،نهادمردمهای سازمانای از دعوت مجموعهها به اشاره به برگزاری این تجمع ب(

های الملل و نیز انجمنعفو بینسازمان های طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر، انجمن

 ،های پلیس ضد شورشحضور گسترده نیروبا توجه به  کهآن نگاران و سینماگرروزنامه

 ؛درگیری خاصی میان پلیس و تظاهرکنندگان روی نداد

مبنی بر ضرورت  –آن  24ماده  –ترین بخش این قانون جدید امنیتی اشاره به مهم ج(

تصویر از مأموران پلیس به هدف  هرگونهپخش جرم انگاشتن و ممانعت به عمل آوردن از 

دست پلیس را در اعمال خشونت باز ان، که به گفته منتقد ،هاآسیب رساندن به آن

جرأت نخواهند کرد تصاویر خشونت « نیتء سو» زیرا افراد از بیم متهم شدن به ،گذاردمی

 ؛کنند یرسانپلیس را هم

در مجلس ملی فرانسه و تصمیم برای مورد « امنیت جامع»اشاره به تصویب قانون  د(

 یالدی، در مجلس سنای این کشور؛، در ماه مارس سال جاری مبررسی قرار گرفتن آن

اشاره به انتقاد شدید طرفداران آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات در فرانسه، همچنین  ه(

های این قانون، مبنی بر مجاز بودن مأموران پلیس به استفاده از دوربین 22و  2۱از مفاد 

 وچک بدنی و پهپاد در عملیات خود؛ک
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 ،های حقوق بشری و طرفدار آزادی بیان در جهانکلبسیاری از تشگفتنی است که  و(

حقوق بشر اروپا نیز  سرسازمان ملل متحد و دفتر کمیحقوق بشر گزارشگران ویژه  ازجمله

 ؛25اندبه تصویب این الیحه در فرانسه اعتراض کرده

 

ماه دی 24بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوی سازمان دیده -۴

نکات مهم . میالدی 2۰2۰خصوص وضعیت حقوق بشر در فرانسه در سال  ، در۱۳۹۹

        گزارش به شرح زیر است:

های افزایش استفاده از زور توسط نیروهای پلیس، ازجمله در تظاهرات، تداوم بازرسی الف(

آمیز در راستای مورد هدف قرار دادن جوانان اقلیت از سوی مأموران پلیس، هویتی تبعیض

ها و خدمات الزم برای های حمایت از کودکان در فراهم آوردن مراقبتآمدی مقامناکار

کودکان مهاجر بدون سرپرست، مواجهه مهاجران و پناهجویان با شرایط زندگی غیرانسانی و 

های اقلیت، استفاده، حمله و آزار و اذیت قرار گرفتن گروهتحقیرآمیز، عالوه بر مورد سوء

میالدی که همگی  2۰2۰، مذهبی و ملی و دگرباشان جنسی در سال های قومیشامل اقلیت

 حاکی از رو به وخامت نهادن کارایی عدالت مدنی در فرانسه هستند؛

های حقوق بشری، وکال، قضات و کمیسیون مشورتی حقوق بشر از اشاره به انتقاد گروه ب(

میالدی،  2۰2۰س سال در ماه مار ۱۹ –اعالن وضعیت اضطراری در پی شیوع بیماری کووید 

 ها؛مندی قوه مجریه از میزان افراطی از قدرت در راستای تحدید آزادیبه دلیل بهره

ی برنامه گسترده اجرامیالدی، به  2۰2۰اشاره به اقدام دولت فرانسه، در ماه مارس سال  ج(

 حال، آمارها، کارمندان و کارگران مستقل و درعینکمکی برای کمک به وضعیت کمپانی

شهروند فرانسوی در  ۳نهاد، مبنی بر از دست رفتن درآمد یک تن از هر های مردمسازمان

 ها تن از مردم این کشور با فقر؛ی قرنطینه سراسری و مواجهه میلیوناجرانخستین بخش از 

آموزان به رایانه و اینترنت، به دلیل مجازی شدن اشاره به نابرابری دسترسی دانش د(

های لی در دوران قرنطینه و اشاره سازمان یونیسف و دیگر گروههای تحصیآموزش
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حمایت از حقوق کودکان به تأثیر نامتناسب تعطیلی مدارس بر کودکان مستقر در 

 ساختارهای حمایتی و ناگزیر به زندگی در شرایط پرمخاطره؛

رح جدید میالدی، به انتشار ط 2۰2۰اشاره به اقدام وزارت کشور، در ماه سپتامبر سال  ه(

های ضد های کنترل جمعیت و تاکتیکی قانون، در پی انتقادها از شیوهاجراملی برای 

 2۰۱۹و  2۰۱۸های شورش به کار برده شده از سوی نیروهای پلیس در تظاهرات سال

که استفاده از های حقوق بشری است، با توجه به اینمیالدی که همچنان مورد انتقاد گروه

های پالستیکی را ممنوع اعالم نکرده و همچنین توانایی ولههایی، چون گلسالح

 دهد؛نگاران برای مشاهده و نظارت بر تظاهرات را کاهش میروزنامه

آمیز پلیس، ازجمله در دوران برقراری های هویتی تبعیضاشاره به تداوم بازرسی و(

بان های سازمان دیدهکه بر اساس یافته ۱۹ –قرنطینه برای ممانعت از شیوع بیماری کووید 

 ۱2های اقلیت، ازجمله کودکان حقوق بشر، در راستای مورد هدف قرار دادن جوانان گروه

 ساله، مورد استفاده قرار گرفته است؛

های کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه و نهاد دادرسی این کشور، اشاره به بیانیه ز(

برخورداری کودکان مهاجر بدون سرپرست  های کشور به تضمینمبنی بر عدم اقدام مقام

مند شوند، همچنین ناکارآمدی بایست از آن بهرهای که میهای اولیهاز حقوق و مراقبت

های حمایت از کودکان در نقاط مختلف کشور از فراهم آوردن سرپناه و دیگر مقام

و در  ۱۹ –خدمات ضروری برای این دسته از کودکان در دوران شیوع بیماری کووید 

 ها؛نتیجه در معرض خطر قرار گرفتن زندگی آن

کودک  ۳5۰میالدی، به پذیرش  2۰2۰اشاره به متعهد شدن فرانسه در ماه مه سال  ح(

های یونان و های انباشته از جمعیت و نامناسب جزیرهمهاجر بدون سرپرست از اردوگاه

ن اعالم دولت فرانسه کودک در اواخر ماه اوت، همچنی 4۹اقدام دولت به اسکان مجدد 

سوزی در اردوگاه موریا در کودک دیگر از یونان، پس از وقوع آتش ۱5۰مبنی بر پذیرش 

 کودک در ماه نوامبر سال گذشته؛ 54جزیره لسبوس و اقدام آن به اسکان مجدد 
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 2۰2۰اشاره به صدور حکم از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، در ماه ژوئیه سال  ط(

پناهجو، با توجه به محروم کردن  ۳اقدام دولت فرانسه به نقض حقوق  میالدی، مبنی بر

ها در شرایط شان به زندگی در خیابانهای مادی و مالی و ناگزیر کردنها از حمایتآن

 غیرانسانی و تحقیرآمیز؛

نهاد از مواجهه مهاجران و پناهجویان مستقر در های مردماشاره به گزارش سازمان ی(

ها، با آزار و اذیت و ه کَلِه و امدادرسانانِ در تالش برای حمایت از آناردوگاه منطق

 استفاده از سوی نیروهای پلیس؛سوء

ها از سوی کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، در ماه اشاره به انتشار داده ک(

های به دست میالدی، در زمینه میزان جرائم ناشی از تعصب، از گزارش 2۰2۰ژوئن سال 

درصدی اقدامات نژادپرستانه در قیاس با  5۷آمده از وزارت کشور، مبنی بر افزایش تقریباً 

درصدی  54درصدی اقدامات ضدیهودگرایانه، افزایش  2۷، با توجه به افزایش 2۰۱۸سال 

درصدی تمامی دیگر اقدامات نژادپرستانه در فرانسه،  ۱۳۱اقدامات ضدمسلمانان و افزایش 

قربانی ناشی از حمالت مربوط به قومیت، ملیت، دین  5۳5۰بت تعداد همچنین اشاره به ث

درصدی را  ۱۱میالدی که افزایش  2۰۱۹یا نژاد از سوی واحد آمار وزارت کشور، در سال 

 دهد؛نشان می 2۰۱۸در قیاس با سال 

نهاد حامی دگرباشان جنسی، های مردماشاره به اطالعات به دست آمده از یکی از سازمان ل(

های فیزیکی و زبانی در استفادههای مبتنی بر وقوع سوءدرصدی گزارش 2۶بنی بر افزایش م

و  2۰۱۸میالدی، در قیاس با سال  2۰۱۹راستای مورد هدف قرار دادن دگرباشان جنسی در سال 

 درصدی حمالت فیزیکی به ثبت رسیده علیه افراد ترا جنسیتی؛ ۱۳۰افزایش 

های مربوط درصدی گزارش ۳۰ی فرانسه مبنی بر افزایش بیش از هااشاره به اظهارات مقام م(

به خشونت خانگی در مدت نخستین هفته از برقراری قرنطینه سراسری، به دلیل شیوع بیماری 

 2۰2۰زن از سوی شرکای زندگی خود تا ماه دسامبر سال  ۹۰و به قتل رسیدن  ۱۹ –کووید 

دهنده خدمات در این از حقوق زنان و ارائه های حمایتمیالدی: این در حالی است که گروه
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زمینه اظهار داشتند که واکنش دولت در این زمینه تضمین کافی در راستای حمایت از قربانیان 

 گیری را فراهم نیاورده است؛این نوع خشونت در دوران همه

میالدی،  2۰2۰اشاره به انتشار گزارش از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، در ماه ژانویه سال  ن(

رحمانه و عنوان مصداقی از رفتارهای بیهای فرانسه، بهمبنی بر برشمردن شرایط زندان

مختلف و صدور حکم مبنی بر  زندان ۶زندانی از  ۳2تحقیرآمیز، در پرونده مشترک مربوط به 

ضرورت اتخاذ تدابیر الزم از سوی دولت این کشور در راستای پایان دادن به انباشتگی 

 دیده؛ها و جبران کارآمد خسارات زندانیان آسیب، بهبود شرایط کلی زندانجمعیت

میالدی،  2۰2۰اشاره به صدور حکم از سوی دادگاه قانون اساسی، در ماه اکتبر سال  س(

گذاران فرانسه به تصویب قانونی جدید تا ماه مارس سال مبنی بر ضرورت اقدام قانون

برخورداری افراد محبوس در زمان پیش از محاکمه از ، مبنی بر فراهم آوردن امکان 2۰2۱

شان با حرمت انسانی: گفتنی است که از اواسط حقوق خود و متناقض نبودن شرایط حبس

هزار نفر که از  ۷و در پی شیوع کرونا، حدود  2۰2۰ماه مارس تا اواخر ماه مه سال 

 مدت برخوردار بودند، از زندان آزاد شدند؛های کوتاهحکم

 اشاره به اقدامات دولت فرانسه در زمینه مبارزه با تروریسم، ازجمله:  ع(

میالدی، به لغو بخشی از قانون امنیتی  2۰2۰اقدام دادگاه قانون اساسی، در ماه اوت سال  -

کشور مبتنی بر اعمال محدودیت و دیگر تدابیر امنیتی برای افراد محکوم به جرائم 

 کومیت خود؛تروریستی پس از گذراندن زمان مح

ساله  ۷میالدی، به استرداد یک دختربچه  2۰2۰اقدام دولت فرانسه در ماه آوریل سال  -

 –محل نگاهداری اعضاء خانواده گروه داعش  –های شمال شرق سوریه بیمار از اردوگاه

های فرانسه، از از کودکان در ماه ژوئن: گفتنی است که مقام نفرِ ۱۰و استرداد یک گروه 

 اند؛کودک فرانسوی را مسترد کرده 2۸میالدی تا کنون در مجموع  2۰۱۹س سال ماه مار

های مکرر نهادهای حقوق بشری فرانسه و رغم درخواستاین در حالی است که به -

کودک فرانسوی و مادرهایشان در حبس نامحدود و خودسرانه  25۰سازمان ملل، همچنان 

 برند؛آمیز، به سر مینسانی و مخاطرهشدت تحقیرآمیز و غالباً غیرادر شرایط به
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اشاره به تداوم اقدام دولت فرانسه به امتناع از استرداد مردان و پسران فرانسوی محبوس در شمال  -

 بودنشان به ارتباط با داعش؛ های قضایی الزم، به دلیل مظنونشرق سوریه، بدون انجام بررسی

تارهای به وقوع پیوسته در این کشور، اشاره به واکنش دولت فرانسه به حمالت و کش -

ازجمله قتل آموزگار مدرسه به جرم نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسالم )ص(، با اعالم 

اه تباری که از نگتعطیل کردن برخی از مساجد و نهادهای اسالمی و اخراج افراد خارجی

 گرا به شمار آیند؛دولت افراط

گرایی، حقوق بشر و حقوق ویت قرار دادن چندجانبهاشاره به ادعای فرانسه به اول ف(

المللی بشردوستانه در دیپلماسی خارجی خود، ازجمله در رابطه با ایفاء نقش فعاالنه در بین

های بشردوستانه در زمینه تالش شورای امنیت سازمان ملل جهت تأمین دسترسی به کمک

ی در این کشور، حمایت از دیوان سوریه، حمایت از اقدامات سازمان منع تسلیحات شیمیای

 ؛حالمتحده و ... و درعینهای ایاالتالمللی کیفری در برابر حمالت و تحریمبین

عدم ایفاء نقش کارآمد در شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه پرداختن به  -

 های مشترک در رابطه باها و بیانیههای ویژه حقوق بشری و یا تصویب قطعنامهموقعیت

 کشورهایی چون چین، لیبی، عربستان سعودی و یمن؛

های افزایش حضور نظامی در منطقه ساحل آفریقا در میانه تداوم حمالت از سوی گروه -

گرا علیه شهروندان غیرنظامی، ازجمله امدادرسانان فرانسوی و وقوع موارد جدی نقض اسالم

 ته در بورکینافاسو، مالی و نیجر؛نظامیان وابسحقوق بشر، از سوی نیروهای امنیتی و شبه

رغم مخاطرات ناشی تداوم فروش سالح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به -

 ها علیه غیرنظامیان یمنی؛ از مورد استفاده قرار گرفتن این سالح

قیدوشرط از دولت عبدالفتاح سیسی، های نظامی و راهبردی بیفراهم آوردن حمایت -

 تار؛رغم برخورداری آن از کارنامه حقوق بشری تیره و مصر، بهجمهور رئیس

شکستن آهسته سکوت خود در زمینه حمالت چین به حقوق بشر و ناکارآمدی آن در  -

 .2۶اتخاذ تدابیر ملموس در این زمینه
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