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

ها ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهفروردينآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهر آشكار و اخبا
خالصه به  صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١گروهي

 شرح زير است:

  

  آمريكا متحدهاياالت*

شنبه وز چهارصدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در ر -1
با  متحدهاياالت» جايزه براي عدالت«، در خصوص تناقض برنامه 1400 ماهفروردين 25

  از: اندرتعبابرخي از محورهاي اين بيانيه ، به گفته كارشناسان اين سازمان. حقوق بشر
، گزارشگر 2آلنا دوهان ازجملهاشاره به اظهارات كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل،  الف)
 ضد تروريستيدر زمينه آثار منفي اقدامات قهري يكجانبه، مبني بر تناقض برنامه ويژه 

  گيرند؛با حقوق افرادي كه توسط آن مورد هدف قرار مي» جايزه براي عدالت«
مبتني بر  متحدهاياالتاشاره به عملياتي شدن اين برنامه توسط وزارت خارجه  ب)

در خصوص افراد خارج از اين كشور كه  آمدهدستبهپرداخت پول در قبال اطالعات 
هاي تروريستي شناسايي كرده، اما اين افراد متهم به ها را در ارتباط با فعاليتآمريكا آن

اند: گفتني است كه اين برنامه همچنين اقدام به ارائه مبالغ مالي به ارتكاب هيچ جرمي نشده

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

Human  Rights  (OHCHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  Internationalبان حقوق بشر سازمان ديده )؛
)Human Rights Watchشبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronews) ؛ روزنامه گاردين(The Guardianخبري  ) و شبكه

  ).BBC.Comبي.بي.سي (
2 Alena Douhan 
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هاي تروريستي در ارتباط بوده، يتكند كه به ادعاي دولت آمريكا با فعالافراد خارجي مي
 پردازند؛هاي اين كشور مياما به همكاري با مقام

اشاره به اظهارات آلنا دوهان، مبني بر محروم شدن بسياري از افراد مورد هدف قرار  ج)
فرض بر  ازجملهگرفته از سوي اين برنامه، از حق برخورداري از فرآيند قضايي عادالنه، 

الملل بر اساس حقوق بين متحدهاياالتبرخورداري از محاكمه عادالنه كه گناهي افراد و بي
پيشنهاد اين برنامه براي ارائه مبالغ  ديگرعبارتبهموظف به احترام گذاردن به آن است: 

تواند منجر به دام افتادن افراد مورد نظر شود، ديگران مالي در قبال كسب اطالعات كه مي
 نمايد؛در اين روند نقض حقوق بشر ميرا نيز ترغيب به مشاركت 

هاي شود در فعاليتاشاره به منجر شدن ارائه مبالغ مالي به افراد خارجي كه ادعا مي د)
 متحدهاياالتتروريستي مشاركت داشته و يا در ارتباط با نهادهايي هستند كه از سوي 

سته به ايران، كوبا و نهادهاي واب ازجمله –اند نهادهاي تروريستي شناخته شده عنوانبه
ها با به خطر اعمال تحريم عليه اين افراد، چنانچه آن –بسياري ديگر از كشورها 

  هاي دولت آمريكا همكاري نكنند؛خواسته
هاي اعمال شده عليه اين افراد به نقض شماري از حقوق اشاره به منجر شدن تحريم ه)
حق زندگي بدون امكان دسترسي  حق كار، حق آزادي حركت، حق آبرو و ازجملهها، آن

به عدالت جهت حمايت از اين حقوق و همچنين حق فراموش شدن (در ارتباط با فضاي 
 مجازي)؛

شمار آمدن ناگزير كردن فردي به انجام اقداماتي بر خالف ميل وي و تهديد اشاره به به و)
مصداق كار  نعنوابهبا مجازات در صورت عدم انجام اين اقدامات،  شدنمواجهاو به 

از سوي سازمان جهاني كار كه مورد پذيرش  شدهارائهاجباري، بر اساس تعريف 
هايي چون نيز قرار گرفته است: گفتني است كه كار اجباري بر اساس پيمان متحدهاياالت

آيد، كه آمريكا نيز آن را المللي حقوق مدني و سياسي نيز ممنوع به شمار ميكنوانسيون بين
 ه است؛تصويب كرد
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ر جهت تجديدنظ متحدهاياالتاشاره به درخواست اين كارشناس سازمان ملل از دولت  ز)
هاي اين باق فعاليتحصول اطمينان از انط منظوربه، »جايزه براي عدالت«در زمينه برنامه 

  الملل؛برنامه با حقوق بين
ن ترم شمردا محلزوم اجراي آن ب حالدرعينتأكيد بر ضرورت مبارزه با تروريسم و  ح)

اهبرد المللي حقوق بشر و قانون پناهندگي و همچنين در راستاي رحقوق بشر، قانون بين
  جهاني سازمان ملل در رابطه با مبارزه با تروريسم و

گفتني است كه گزارشگر ويژه سازمان ملل اين موضوع و ديگر مباحث مورد دغدغه  ط)
پاسخي در اين زمينه  تاكنونمطرح نموده، اما  متحدهاياالتدر دستور كار خود را با دولت 

  ؛3دريافت ننموده است
  

 ماهفروردين 24شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -2
سر ، در خصوص بروز اعتراضات در حومه شهر مينياپوليس، پس از اقدام يك اف1400

  از: اندعبارتن گزارش رهاي ايپوست. برخي از محوپليس به شليك به يك جوان سياه
ر د، پوليسدر حومه مينياسنتر تيم گانون، رئيس پليس بروكلين اشاره به اظهارات  الف)

ته ه شليك به داناشتباهي و تصادفي افسري ب«، مبني بر اقدام ماهفروردين 23روز دوشنبه 
 وح واقعي ساله به هنگام متوقف ساختن خودروي وي با سال 20پوست رايت، جوان سياه

رگ اين اقدامي كه به م –» كيدهنده الكتريدر واقع، قصد او براي استفاده از سالح شوك
  جوان انجاميد؛

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  3

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26993&LangID=E
#:~:text=GENEVA%20(14%20April%202021)%20%E2%80%93,UN%20human%20rights%20ex
perts*%20said.&text=It%20also%20offers%20money%20to,they%20cooperate%20with%20
U.S.%20authorities 
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تبار توسط پليس، به تبديل شدن شهر اشاره به منجر شدن مرگ اين جوان آفريقايي ب)
 شهري كه پيشاپيش به دليل برگزاري –ت خشن مينياپوليس و حومه آن به صحنه اعتراضا

  دادگاه مربوط به قتل جورج فلويد، در سال گذشته ميالدي، ملتهب بوده است؛
، در ماهفروردين 22اشاره به تجمع صدها معترض، در ساعات پاياني روز يكشنبه  ج)

ها به و تشديد تنش» دانته رايت«مقابل مقر پليس در بروكلين سنتر ضمن فرياد زدن نام 
ها: گفتني گ به دو خودروي پليس و پريدن روي آنهنگام اقدام معترضان به پرتاب سن

كه  و شمع روشن كرده بودند هبا گچ روي زمين شعار نوشتهمچنين معترضان است كه 
  ؛متفرق شوند ،پليس از آنها خواست

هاي آور و نارنجكاشاره به انتشار تصويري مبني بر استفاده پليس از گاز اشك د)
هاي هاي آمريكايي از شكستن شيشهاز رسانهبرخي  كننده: اين در حالي است كهحسبي

  اند؛دادهگزارش  نيزها ها و غارت فروشگاهمغازه
كننده به دانته اشاره به پخش فيلم دوربين نصب شده روي يونيفورم افسر پليس شليك ه)

، در محل ماهفروردين 23رايت، توسط رئيس پليس بروكلين سنتر، در روز دوشنبه 
پوست به رها كردن خود از دست پليسي كه ، مبني بر اقدام اين جوان سياهكنفرانس خبري

قصد دستبند زدن به او را دارد و ورود به خودروي خود و سپس شنيده شدن صداي افسر 
 - » شوك الكتريكي، شوك الكتريكي، شوك الكتريكي«زند: پليس كه سه مرتبه فرياد مي

  ؛به كار گرفتن سالح الكتريكي استاين هشدار بخشي از پروتكل پليس پيش از 
اشاره به صحنه بعدي نشان داده شده در اين فيلم مبني بر اقدام دانته رايت به سوار  و)

صداي افسر پليس شنيده  كهدرحاليشدن به خودروي خود و به حركت درآمدن آن 
  ؛»من با گلوله به او شليك كردم«گويد: شود كه ميمي
گزير شدن افسر درگير در اين پليس بروكلين سنتر، مبني بر نا اشاره به اظهارات رئيس ز)

و همچنين آغاز تحقيقات در اين زمينه:  استعفااز مرخصي اجباري و سپس  استنادبه  واقع
از نزديك در حال بررسي «سوتا گفته است كه در همين حال، تيم والز، فرماندار ايالت مينه

  كند؛ميبراز همدردي رايت ا دانتهاست و با خانواده  »وضعيت
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ين اشاره به درخواست مادر دانته رايت جهت ارائه توضيحات بيشتر در خصوص ا ح)
  حادثه از سوي پليس و

بودن اين تيراندازي ضمن » انگيزغم«اشاره به اظهارات شهردار بروكلين سنتر مبني بر  ط)
ورد پليس با درخواست از معترضان جهت ادامه اعتراضات خود بدون خشونت و عدم برخ

  ؛4اعتراضات گونهاين
  

 ماهفروردين 19شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3
از مرزهاي  جويانپناه، در خصوص ضرورت متوقف ساختن روند اخراج 1400
ي ورهابرخي از مح كننده در رابطه با سالمت عمومي.بر اساس تدابير گمراه متحدهاياالت

  از: اندعبارتاين گزارش 
زده مهاجران به اخراج شتاب متحدهاياالتاشاره به منجر شدن اقدام دولت  الف)

ر بها به دريافت حمايت، تنها شان و يا نياز آنغيرقانوني، بدون توجه به دعاوي پناهجويي
و ها مخاطره انداختن زندگي آناساس داليل صوري، چون رعايت سالمت عمومي، به به

  الملل؛تناقض آن با تعهدات اين كشور مطابق با حقوق بين
، به متوقف متحدهاياالتجمهوري تأكيد بر ضرورت اقدام دولت جو بايدن، رئيس ب)

ر خطر و لغو فرمان صادر شده د وبه سوي آسيب  جويانپناهدرنگ بازگرداندن ساختن بي
  ه است؛قانوني بخشيد ها جنبهميالدي، كه به اين اخراج 2020ماه مارس سال 

ور تحت ها به صدور اين دستاشاره به ناگزير شدن مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري ج)
قانون مبهم  – متحدهاياالتقانون  42استعمال بند فشار دولت دانلد ترامپ، مبتني بر سوء

رار ق و – در زمينه سالمت عمومي كه براي موارد مهاجرتي در نظر گرفته نشده 1944سال 
راج ت اخدادن اختيارات فاقد نظارت به اداره امور گمركي و حفاظت مرزي اين كشور جه

  رسانند؛ميني آمريكا ميزپناهجوياني كه خود را به مرزهاي  ازجملهزده مهاجران، شتاب
                                                            

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  4
https://www.bbc.com/persian/world‐56726533 
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بان در سازمان ديده متحدهاياالتاشاره به اظهارات آريانا ساير، پژوهشگر حوزه مرزهاي  د)
، مبني بر خاطرنشان كردن قول جو بايدن، در دوران مبارزات انتخاباتي خود، 5حقوق بشر

روز از  100: اين در حالي است كه نزديك به جويانپناهدر خصوص بازاحياء حقوق 
اخراج مرزي ترامپ همچنان بر جاي خود باقي  جمهوري وي گذشته و سياسترياست
  است؛

به  جويانپناهدرنگ روند بازگرداندن ه توقف بيتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بايدن ب ه)
سوي آسيب و در عوض ايجاد يك رژيم مرزي انساني در راستاي حمايت از سالمت 

  عمومي و احترام به حقوق بشر؛
ش از ج بياخرا تاكنوناشاره به اقدام مأموران اداره امور گمركي و حفاظت مرزي به  و)

 ها كه از بهانه حفظو پيشگيري از بيماري نفر بر اساس دستور مركز كنترل 642700
 كنند: بر اين اساس مأمورانسالمت عمومي جهت نقض تعهدات حقوق بشري استفاده مي

 رفولمان) محروممندي از اصل عدم بازگرداني (نانرا از بهره جويانپناه متحدهاياالتمرزي 
الملل متضمن عدم و حقوق بين متحدهاياالتاصلي كه مطابق با قانون  –كنند مي

رار يا شكنجه ق به سوي محيطي است كه در آن مورد آزار و اذيت جويانپناهبازگرداندن 
  گيرند؛مي
، در متحدهاياالتهزار كودك بدون سرپرست از مرزهاي  13 كمدستاشاره به اخراج  ز)

مدن ار آدوران رياست جمهوري دانلد ترامپ: گفتني است كه دولت بايدن از زمان روي ك
كه  براي بررسي وضعيت كودكان بدون سرپرست استثناء قائل شده، اين در حالي است

  كنند، همچنان ادامه دارد؛اخراج كودكاني كه با اعضاء خانواده خود سفر مي
اهل هائيتي كه اسناد درز  جويانپناهدر خصوص اخراج  ويژهبهاشاره به ابراز نگراني،  ح)

اهل  جويانپناهحاكي از آن است كه اين نهاد از مواجهه كرده از وزارت امنيت داخلي 
هاي جدي در صورت بازگردانده شدن به كشورشان اطالع داشته، با توجه هائيتي با آسيب

 گريبانبهدستربايي و خشونت ثباتي سياسي، آدماين كشور با معضالتي، چون بي كهاينبه 

                                                            
5 Ariana Sawyer 
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 ازجملهپناهجوي اهل اين كشور، صدها  وزارتخانهاست: اين در حالي است كه اين 
  نوجوانان و كودكان را به هائيتي و مكزيك بازگردانده است؛

شده اخراج جويانپناهبا  بان حقوق بشرهاي سازمان ديدهاشاره به حاكي بودن مصاحبه ط)
اي از اين افراد و گفتني پوست و بومي بودن بخش عمدهها از رنگينو مشاهدات ساير نهاد

ري هاي اختياا زمان تداوم فقدان اعمال بررسي معنادار يا نظارت بر تصميماست كه ت
ن هاي ساختاري موجود در قانومأموران اداره امور گمركي و حفاظت مرزي، نابرابري

  يابد؛مهاجرت و دسترسي به حمايت همچنان تداوم مي
ان و يا شهرهاي شها يا به كشورهاي مبدأاشاره به اخراج مهاجران و بازگرداندن آن ي)

هاي جنايي براي اخاذي، ها معموالً از سوي سازمانمرزي خطرناك مكزيك كه در آن
گيرند، يا نقاطي كه امكان الزم ها مورد هدف قرار ميتجاوز، حمله و يا ديگر خشونت

  ها را ندارند؛براي حمايت از آن
 ها از يكديگر بهاشاره به منجر شدن سياست اخراج مهاجران به جدايي خانواده ك)
كنند، توسط مأموران اي كه كودكاني كه با بزرگساالني به جز والدين خود سفر ميگونه

بدون  عنوانبهشان اخراج شده و كودكان همراه ساالنبزرگها جدا شده، مرزي از آن
  شوند؛بندي ميسرپرست تقسيم

م و ضرورت اقداتأكيد بر لزوم رعايت حق پناهجويي، حتي در شرايط اضطراري  ل)
ين حاي عادالنه و مؤثر، به شيوه جويانپناهبه پاسخگويي به مهاجران و  متحدهاياالت

  شود وها كه خود موجب حمايت از سالمت عمومي نيز مياحترام به حقوق آن
زده و تدوين سامانه هاي شتابها و بازگشتتأكيد بر ضرورت پايان دادن به اخراج م)

فرآيندهاي حفظ سالمت عمومي در  ياجرا زمانهمبراي مهاجران و پذيرش بشردوستانه 
و تضمين منافع كافي و اصالحات ساختاري  19 –راستاي تحديد گسترش بيماري كوويد 
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هاي پناهجويي و ِاعمال سرعت عمل در بررسي عادالنه و كارآمد درخواست منظوربه
  ؛6رزي از مجازاتپرداختن به موضوع معافيت اداره امور گمركي و حفاظت م

  

، 1400 ماهفروردين 3شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -4
ها و توقف هرگونه خشونت عليه آسياييدر خصوص درخواست سازمان ملل متحد جهت 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش . تبارهاآسيايي
مي تما ، دبيركل سازمان ملل متحد، جهت توقفاشاره به درخواست آنتونيو گوترش الف)

  تبارها؛ها و آسياييها عليه آسياييخشونت
ي گرانناشاره به اظهارات فرحان حق، معاون سخنگوي اين سازمان، مبني بر ابراز  ب)

 تبار در ميانهشديد دبيركل در خصوص هدف قرار گرفتن شهروندان آسيايي و آسيايي
 جهان؛ گيري ويروس كرونا در همه

 يي درحمالت هولناك مرگبار، آزار و اذيت كالمي و جسمي، زورگواشاره به وقوع  ج)
هاي اجتماعي و همچنين ها و شبكهمدارس، تبعيض در محيط كار، نفرت پراكني در رسانه

 در جهان؛ نفرت پراكني توسط صاحبان قدرت

 در قبال زنان ويژهبهراكني، پستيزي، همراه با نفرتافزايش پديده زن زمانهماشاره به  د)
ان يافتن اين ، درخواست جهت پايروازاينها و قرار گرفتن آن موردحملهآسيايي و 
 ها؛خشونت

قوع واشاره به صدور بيانيه از سوي معاون سخنگوي دبيركل سازمان ملل، در پي  ه)
 ن،ت 8آن،  ريانكه در ج، متحدهاياالتتيراندازي در شهر آتالنتا در ايالت جورجيا در 

 اسفندماهدر اواخر ندازي تيرااين  : گفتني است كهتبار كشته شدندزن آسيايي 6 ازجمله
  ه است؛روي داد آتالنتاشهر در سه سالن ماساژ در ، 1399

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

 https://www.hrw.org/news/2021/04/08/us‐end‐misguided‐public‐health‐border‐expulsions  
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به  هاي خبري در مورد هدف حمله قرار گرفتن مردان آسيايي،اشاره به ساير گزارش و)
 ين؛دنبال كشف ويروس كرونا در شهر ووهان چ

اوم ه تدباشاره به منجر شدن هزاران حادثه به وقوع پيوسته در طول يك سال گذشته  ز)
ها ه از قرناستفاده كبرداري و سوءسازي، كالهبرداري، بهرههاي عدم تحمل، كليشهپديده

  پيش وجود داشته است؛
ها و اعالم ي آنهاتأكيد بر ابراز حمايت كامل دبيركل سازمان ملل از قربانيان و خانواده ح)

دار خدشه» نژادپرستي و حمالت ديگر«شان از طريق كساني كه حقوقهمبستگي با تمامي 
  ؛7شده است

  
، 1400 ماهفروردين 3شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -5

در خصوص انتشار نخستين تصاوير از بازداشتگاه كودكان مهاجر در دوران 
  از: اندعبارتهوري جو بايدن. برخي از محورهاي اين گزارش جمرياست

اجران ي مهاشاره به اظهارات جو بايدن مبني بر در نظر گرفتن تسهيالت بيشتر برا الف)
ر د شته از جمعيت،انباهاي موقت انتشار تصاويري كه كودكان مهاجر را در اتاقپس از 

هاجران شود در اين مركز نگهداري مرد ميبرآواد: ديك بازداشتگاه ويژه مهاجران نشان مي
  ند؛شده باشدر مرز آمريكا و مكزيك در تگزاس، حدود هزار نفر در چادر جاي داده 

مينه، زنخستين تصاوير منتشر شده در اين  عنوانبهها شمار آمدن اين عكساشاره به به ب)
ايط در مورد شرها از زمان روي كار آمدن جو بايدن و منجر شدن آن به افزايش نگراني

  ؛هاي مهاجران در مرز آمريكا و مكزيكموجود در مراكز نگهداري و بازداشتگاه
هاي منتقدان بايدن از او، با توجه به مسئول به شمار تشديد انتقاد زمانهماشاره به  ج)

: گفتني است كه بايدن از متحدهاياالتآوردن وي در روند افزايش مهاجرت غيرقانوني به 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://per.euronews.com/2021/03/23/un‐chief‐calls‐for‐halt‐to‐violence‐and‐abuse‐
against‐asians 
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ترامپ براي ورود به آمريكا  انلدكه درا هايي برخي محدوديترياست جمهوري خود آغاز 
دون سياست بازگشت فرزندان بوي همچنين در نظر گرفته بود، برداشته است. دولت 

  ؛سرپرست را نيز تغيير داده است
هاي نمكا اشاره به صدور بيانيه از سوي كاخ سفيد مبني بر تالش براي فراهم آوردن د)
به  هانآدر  كودكاني كه مراكز –هاي آينده در روزها و هفته جويانپناهشتر براي اقامت بي

 دسترسي خواهند خدمات درماني بيشتر و همچنين امكانات آموزشي و دريافت مشاوره
  ؛داشت

ه مايندهنري كوئالر، ناشاره به اتخاذ اين موضع از سوي كاخ سفيد پس از اقدام  ه)
آن  كه در»دونا«به انتشار تصاويري از بازداشتگاه مهاجران  كنگره،دموكرات تگزاس در 

 د و رعايت فاصلهانير پتوهاي فويلي خوابيدهزهايي نازك و كودكان بر روي تشك
  شود؛اجتماعي به دليل شيوع ويروس كرونا نيز در آن مشاهده نمي

ركز به مين هاجران ااشاره به اظهارات كنشگران اين حوزه مبني بر عدم دسترسي كافي م و)
اخل اين نگاران براي ورود به دامكانات بهداشتي يا غذا و عدم صدور مجوز براي روزنامه

جازه ه اين اككاخ سفيد گفته است كه اگرچه بازداشتگاه از زمان روي كار آمدن جو بايدن: 
  ؛صادر خواهد شد

ار ر دشومبني ب –اند ها بازديد كردهكه از اين مكان –اظهارات وكالي اين كودكان  ز)
  ها؛توصيف كردن شرايط آن

خواهد با مكزيك و گفته است كه مي متحدهاياالتدولت اين در حالي است كه  ح)
گواتماال همكاري كند تا ريشه اصلي اين مشكل را كه فقر گسترده و خشونت در آمريكاي 

  .8مركزي است، برطرف كند
  

  

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  8

https://www.bbc.com/persian/world‐56493484 
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  *كانادا

 ماهفروردين 2بان حقوق بشر، در روز دوشنبه ن ديدهانتشار گزارش از سوي سازما -
ه وجه ب، در خصوص ضرورت تالش بيشتر كانادا در زمينه توزيع عادالنه آب، با ت1400

  از: اندعبارتفرا رسيدن روز جهاني اين مايه حيات. برخي از محورهاي اين گزارش 
 ترسيتداوم عدم دس اشاره به فرا رسيدن يكي ديگر از سالروزهاي جهاني آب و الف)

  بسياري از جوامع بومي كانادا به آب سالم؛
ه اعالم بسال پيش در چنين روزي،  5وزير كانادا، اشاره به اقدام جاستين تردو، نخست ب)

حران بسال، جهت پرداختن به  5ميليارد دالر در طول مدت  1,8تعهد خود به اختصاص 
 يد آنيازمند جوشاندن آب، خرروزمره خود نها براي احتياجات آب در جوامع بومي، تا آن

 60از  بيش و يا تخليه جوامع خود به دليل ناايمن بودن آب نباشند: اما امروز، همچنان
 هشدار بلند مدت در خصوص وضعيت آب اين جوامع وجود دارد؛

ولت ام داشاره به گزارش مميزي كل در ماه گذشته در اين زمينه، مبني بر عدم اقد ج)
آوري ردگهاي الزم جهت پايان دادن به اين بحران و مستندات به اتخاذ تمامي گام كانادا

هاي پيش ميالدي، مبني بر چالش 2016بان حقوق بشر در سال شده از سوي سازمان ديده
  نده است؛امري اضطراري باقي ما صورتبهروي اين جوامع در اين زمينه كه همچنان 

ود در سازي در زمينه مبالغ مورد تعهد خفدرال به شفافتأكيد بر ضرورت اقدام دولت  د)
ترين معضالت پرداخته شده بندي بحرانيآيا در اين رابطه به اولويت كهايناين زمينه و 

هاي بيشتر در زمينه عمليات و گذارياست يا خير، همچنين تأكيد بر لزوم انجام سرمايه
راي بكارهاي بلندمدت ارها و ارائه راهكاهش ميزان هشد منظوربهروند حفظ و نگهداري، 

  رفع اين معضل؛
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يا  reserve‐on(9اشاره به مورد حمايت قرار نگرفتن جوامع بومي ساكن رزروها ( ه)
هاي بوميان، توسط مقررات مربوط به آب آشاميدني سالم در قياس با بومياني كه سرزمين

ش نبوده و بايد با تخصيص بودجه كنند، كه اين امر قابل پذيردر جامعه كانادا زندگي مي
الزم كه متضمن معيارهاي مورد نياز در اين زمينه است، اين مقررات براي جوامع بومي نيز 

  تدوين و رعايت شوند؛
ي امع بومي جواشاره به تأييد تعهد حقوق بشري كانادا به تأمين آب آشاميدني سالم برا و)

ل ورت اِعماتأكيد بر ضر زمانهملل و اين كشور از سوي يك كميته حقوق بشر سازمان م
از  بندي الزم براي چگونگي به وقوع پيوستن اين امر و حصول اطمينانشفافيت و زمان

اي معنوي با آب ها رابطهكه بسياري از آن –مشاركت كامل جوامع بومي در اين روند 
 دانند؛را نيز مي ه آنهاي بالقوحلدارند و با معضالت اين امر آشنايي بيشتر داشته و راه

 حالدرعينهاي متعدد مورد نياز براي پايان دادن به اين بحران پيچيده و اشاره به گام ز)
  .10ها به مشاركت جامعه و احترام به حقوق بشرنياز تمامي آن

  

  *بريتانيا
به وز دوشنصدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در ر -1

قانون  ، در خصوص درخواست از پارلمان بريتانيا جهت اصالح1400 ماهنفروردي 23
. جنايات جنگي راي ِاعمال شكنجه وپذيري بپيشنهادي دولت مبتني بر تحديد مسئوليت

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين بيانيه 

                                                            
كنند. رزروها در سراسر كانادا زندگي مي »رزرو«شوند بيشتر در مناطقي به نام مردمي كه تحت نام اقوام اوليه كانادا شناخته مي 9
اند؛ مناطقي كه روزي محل هاي پهناور قبايل سرخپوستان و ساكنان اوليه به جاي ماندههايي هستند كه از سرزمينحدودهم

هاي نهايي چون شهرهاي كوچك يا چند هكتار جنگل يا زمياما امروز تنها به بخش اند،هها بودشكار و كوچ نشيني آن
اند و در كنار ديگر ها وارد جامعه كانادا شدهكنند بلكه بخشي از آنو زندگي نمياند. همه بوميان در رزركشاورزي تبديل شده

  .كنندهاي مختلف زندگي ميمردمان از فرهنگ
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان ديده 10

https://www.hrw.org/news/2021/03/22/canada‐should‐strive‐more‐world‐water‐day 
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 ي براشاره به اظهارات ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، مبن الف)
مليات ع«انون جديد بريتانيا جهت توجه به هشدارها در زمينه ق گذارانقانونرخواست از د

يب ، با توجه به منجر شدن تصو»سربازان)خارجي (براي سربازان در حال خدمت و كهنه
ا ود رخاين قانون در شكل كنوني آن، به تضعيف تعهدات مهم حقوق بشري كه بريتانيا 

  داند؛ميها ملزم به احترام به آن
مال اشاره به ابراز نگراني اين مقام سازمان ملل در خصوص منجر شدن عدم ِاع ب)

ت خدم اصالحات مناسب در اين اليحه به تحت محافظت قرار دادن پرسنل نظامي در حال
هاي الزم براي مواردي چون، اِعمال شكنجه و پذيريدر خارج از كشور، در قبال مسئوليت

  لي؛الملديگر جرائم بين
حث و و مورد ب گذاريقانوناشاره به قرار داشتن اين اليحه در مراحل نهايي فرآيند  ج)

 الوقوع آن از سوي مجلس اعيان بريتانيا كه همچنانبررسي قرار گرفتن مجدد قريب
 فرصت ِاعمال اصالحات الزم در آن را دارند؛

 ازان درسرب ت بيشتر براياشاره به هدف اعالمي اين اليحه مبني بر فراهم آوردن قطعي د)
ز اسربازان در رابطه با دعاوي و پيگردهاي قانوني احتمالي ناشي حال خدمت و كهنه

ز طريق ر، ارويدادهاي به وقوع پيوسته در محيط پيچيده منازعه مسلحانه در خارج از كشو
 هاي جديد براي مورد پيگرد قرار دادن جرائم ادعايي؛شرطمعرفي پيش

ساسي هاي انجر شدن تصويب اين اليحه با ساختار كنوني آن به بروز پرسشاشاره به م ه)
انسيون در رابطه با كنو ويژهبهالمللي خود، در رابطه با پايبندي آتي بريتانيا به تعهدات بين

نسيون رحمانه، غيرانساني و ترذيلي و كنوابي هايمجازاتمنع شكنجه و ديگر رفتارها يا 
ر دادن ق قراتعهداتي در راستاي ممانعت به عمل آوردن، مورد تحقي ژنو كه مبتني بر 1949

وع ه وقو پيگرد قانوني اقداماتي چون شكنجه و قتل غيرقانوني هستند و براي زمان ب
 ؛شوندنميپيوستن اين جرائم تمايزي قائل 
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اشاره به منجر شدن اين اليحه به كاهش يافتن شديد احتمال مورد پرسش قرار گرفتن  و)
سنل نظامي بريتانيا كه در عمليات خارج از كشور مشاركت دارند، براي موارد جدي پر

 المللي هستند؛نقض حقوق بشر كه مصداق جنايات بين

المللي كه اشاره به درخواست باچله از پارلمان بريتانيا جهت حذف تمامي جرائم بين ز)
ق و مورد پيگرد قرار المللي حقوقي خود موظف به تحقياين كشور بر اساس تعهد بين
  هاي پيشنهاد شده در اين اليحه؛دادن آن است، از محدوديت

تجاوز از  ازجملهاشاره به استقبال اين مقام سازمان ملل از حذف جرائم جنسي متعدد،  ح)
درخواست وي از پارلمان بريتانيا جهت پرداختن به ساير جرائم  حالدرعيناين اليحه و 

 جدي و مورد دغدغه؛

هاي المللي بريتانيا بر اساس كنوانسيونشاره به مورد تضعيف قرار گرفتن تعهدات بينا ط)
  ياد شده به دليل مواردي چون:

ها از فرضي رسمي عليه پيگرد قانوني جرائمي كه از زمان ارتكاب به آنپيشنهاد معرفي پيش - 
  ه باشد؛سال گذشت 5سوي افراد در حال خدمت نظامي در كشورهاي خارجي، بيش از 

ويژه تأثير چنيني، به در نظرگرفتن برخي از مسائل، بههاي اينها در پروندهلزوم اقدام دادستان - 
متقابل شرايط جنگي و محيط خدمت بر افراد در حال خدمت در خارج از كشور، كه اين امر 

تعهدات تواند منجر به مورد بررسي قرار نگرفتن جرائم جدي شود كه بالقوه در تناقض با مي
  المللي هستند؛هاي بينويژه بر اساس كنوانسيون منع شكنجه و ديگر پيمانبريتانيا به

لزوم كسب رضايت دادستان عمومي و يا در مواقع الزم داستان عمومي ايرلند شمالي  -
سال گذشته  5ها بيش از پيگرد قانوني جرائم مربوطه كه از زمان ارتكاب آن كهآنپيش از 

 ند خود آغاز نمايد؛بتواند فرآي

ها براي در نظر گرفتن برخي از دعاوي غيرنظاميان الزامات محدود كننده توانايي دادگاه -
سال از زمان وقوع آن گذشته باشد كه اين امر  6در ارتباط با عمليات خارجي كه بيش از 

           تواند در مقابل، حقوق قربانيان براي بهبود، كسب غرامت و دسترسي به عدالتمي
 الملل، را تحت تأثير قرار دهد؛بر اساس حقوق بين
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المللي حقوق بشري خود موظف شدن دولت به در نظر گرفتن تضعيف تعهدات بين -
 ور؛ز كشمندرج در كنوانسيون حقوق بشر اروپا در ارتباط با چنين عملياتي در خارج ا

ر اين وي د بريتانيا با دفتراشاره به قدراني كميسر عالي حقوق بشر از تعامل دولت  ي)
هاي مشابه در اين زمينه از سوي مطرح كردن ابراز نگراني حالدرعينزمينه و 

يته نهاد، وكال و نظاميان سابق ارشد بريتانيايي، همچنين كمهاي مردمسياستمداران، سازمان
 شگرگزار ازجملهمنع شكنجه سازمان ملل و گروهي از گزارشگران ويژه سازمان ملل، 

 در زمينه شكنجه؛ ويژه

بريتانيا در هر دو مجلس اين كشور و  گذارانقانوناشاره به درخواست ميشل باچله از  ك)
ها به هنگام بررسي اين اليحه و دولت آن جهت مورد توجه دقيق قرار دادن اين دغدغه

ري براي پذيابهام در قانون بريتانيا در رابطه با مسئوليت هرگونهحصول اطمينان از فقدان 
از اينكه چه زمان، در كجا و توسط چه  فارغالمللي مرتكب شده از سوي افراد، جرائم بين

  ؛11كساني به وقوع پيوسته باشند
  

، در 1400 ماهفروردين 15انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -2
هاي تض عليه اقليمال تبعيخصوص امكان منجر شدن قانون جديد اخراج مهاجران به ِاع

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش نژادي. 
بر  بتنيمتصديق وزارت كشور بريتانيا بر احتمال منجر شدن قانون جديد مهاجرتي  الف)
هاي خواب) به اعمال تبعيض عليه اقليتخانمان (خيابانسازي و اخراج مهاجران بيمجرم

  اند؛هاي خانگي شدهتباري كه قرباني خشونتزنان آسيايي ازجملهنژادي، 
اشاره به حاكي بودن يكي از اسناد داخلي اين وزارتخانه از تحليل و ارزيابي آن در  ب)

ماه پيش  4كه از زمان اجرايي شدن از  –خصوص چگونگي منجر شدن قوانين جديد 

                                                            
  يانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:ب 11

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26984&LangID=E 
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هاي در روهبه تحت تأثير قرار گرفتن غيرمستقيم گ –خشم بسياري را برانگيخته است 
  به معلوليت؛ مبتالافراد  ازجملهمعرض خطر، 

هاي حامي قربانيان خشونت خانگي، مبني بر اشاره به اظهارات مدير يكي از گروه ج)
رحمانه دولت در قبال مهاجراني كه به دليل خشونت حاكي بودن اين سند از نگرش بي

  اند؛خانمان شدهخانگي بي
تر ن سند بر منجر شدن اين قانون به ايجاد معضالت بزرگاشاره به مهر تأييد زدن اي د)

ها به كشورهايي كه به معلوليت در صورت اخراج و انتقال آن مبتالخانمان براي افراد بي
 كنند؛در زمينه ارائه خدمات حمايتي به اين افراد ضعيف عمل مي

با توجه به خانمان از معلوليت، اشاره به برخورداري بخش اعظمي از جمعيت بي ه)
از اين سند، مبني بر نياز بيش از نيمي از افراد نيازمند به كمك به  آمدهدستبهآمارهاي 
هايي چون، مسائل به يك يا چند مورد از ناتواني ابتالخانماني به حمايت، به علت دليل بي

 سالمت رواني، وابستگي به مواد و ناتواني در يادگيري؛

اي زمينه عنوانبهخانماني نون جديد مهاجرت از عللي چون، بيبرداري قااشاره به بهره و)
ها مواجه جهت رد يا لغو اجازه اقامت افراد در بريتانيا كه با واكنش شديد شوراها و خيريه

شد: گفتني است كه وزارت كشور قوانين مهاجرتي را در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي 
 تغيير داد؛

هاي در زمينه –اعمال تبعيض  هرگونهن سند مبني بر وقوع گيري اياشاره به نتيجه ز)
غيرمستقيم و در نتيجه  صورتبه –هاي نيازمند حمايت نژادي، معلوليت و ساير ويژگي

 باهدفبر اين اساس استفاده از قدرت چنانچه  چراكهغيرقانوني نبودن خود به خودي آن، 
  است؛  مشروع حمايت از عموم مردم صورت پذيرد، قابل توجيه

تبعيض و فراهم آوردن امكان الزم  هرگونهاشاره به مخالفت نظام مهاجرتي بريتانيا با  ح)
مثال،  عنوانبهگيران اين عرصه جهت اتخاذ تصميم الزم در اين زمينه كه آيا براي تصميم

  خانماني وي نقش داشته است؛در بيمعلوليت و ناتواني فردي 
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ين عرصه بر اين باورند كه اقدامات احتياطي وزارت اين در حالي است كه فعاالن ا ط)
  ؛12كندپذير ايجاد نميكشور در اين زمينه ضمانت كافي براي افراد آسيب

  

، در 1400 ماهفروردين 14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -3
م و دور احكاپليس، جرم، ص«خصوص تظاهرات هزاران بريتانيايي عليه اليحه قانوني 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش . »هادادگاه
دولت  از سوي »هاپليس، جرم، صدور احكام و دادگاه«اشاره به ارائه اليحه قانوني  الف)

جتماعي و فعاالن ااعتقاد  حالدرعينو ان بريتانيا كار بوريس جانسون به پارلممحافظه
، به »شورش عليه انقراض« و» ارزشمند استهان جان سيا«هاي جنبش ءويژه اعضابه
 عنوانبهمعترضان،  تربي هزينهات پليس جهت سركوب شمار آوردن افزايش اختياربه

  هدف آن؛
ان كنندگاشاره به برخورداري پليس از اختيارات بيشتر جهت متفرق ساختن تظاهرات ب)

 در صورت تصويب اين اليحه در پارلمان اين كشور؛

 ورضان بروز خشونت ميان معتي كردن مواجهه بريتانيا در موارد متعدد با يادآور ج)
گذشته  سالها، بهار و تابستان آخرين دوره از اين خشونت: گفتني است كه نيروهاي امنيتي

ي از شهرهاي اين در بسيار» مند استپوستان ارزشجان سياه«و در اوج جنبش ميالدي 
  ؛كشور به وقوع پيوست

پوستان اهجان سي«دو جنبش پيشرو، راديكال و ماكسيماليست  ءاعضاپيوستن اشاره به  د)
 ،ريستولدر مركز شهرهايي چون لندن، شفيلد و ب» شورش عليه انقراض«و » شمند استارز

 14، در جريان تظاهرات روز شنبه جديد يبه ديگر معترضان مخالف اليحه قانون
  ؛ماهفروردين

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2021/apr/04/home‐office‐new‐deportation‐law‐
may‐discriminate‐against‐ethnic‐minorities 
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لد، به ياد جورج فلويد، نماد قربانيان خشونت يان در شفكنندگاتتظاهرگفتني است كه  ه)
  ؛13پوستان، بر زمين نشسته و زانو زدندپليس عليه رنگين

 

، 1400 ماهفروردين 4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -4
ي اورهدر خصوص دشوارتر شدن اعطاي پناهندگي به مهاجران در بريتانيا. برخي از مح

  از: اندعبارتاين گزارش 
د نين جدين قوا، مبني بر منجر شدپريتي پَتل، وزير كشور بريتانيااشاره به اظهارات  الف)

د غيرقانوني وار طوربهپناهجوياني كه اين كشور به دشوارتر شدن اقامت در آن براي 
  ؛شوندمي
شور كمان خروج اين وزير بريتانيا، از زاشاره به تالش دولت بوريس جانسون، نخست ب)

هاي دفاعي، سياست اي مستقل براي آن در حوزهاز اتحاديه اروپا، جهت تعيين رويه
 خارجي و امور مهاجرتي؛

 »تهاجرطرح جديد م«اشاره به اقدام دولت به بازنگري در نظام پناهندگي و تدوين  ج)
 تحت آزار وهاي مبتني بر تسريع اسكان پناهندگان در معرض مخاطرات فوري و اقليت

  ؛جويانپناه، دشوارتر كردن ورود غيرقانوني حالدرعينشكنجه و 
ي كه پناهجويانتحت حمايت موقت قرار گرفتن  ازجملهاشاره به جزئيات اين طرح،  د)
ي ريافت پناهندگدواجد شرايط  چنانچهحتي  ،شوندغيرقانوني وارد بريتانيا مي طوربه

  ها؛ناعطاء حق اقامت دائمي به آ توجهلقابو دشوارتر شدن  تشخيص داده شوند
ر از كشو به خارج جويانپناهاشاره به اختيار دولت بر اساس اين طرح، در زمينه انتقال  ه)

ها و نو جزاير و قلمروهاي خارجي بريتانيا، در طول مدت بررسي تقاضاي پناهندگي آ
 اند؛شده قانوني وارد كشور طوربههايي كه حتي رد درخواست پناهندگي آن

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:  13

https://per.euronews.com/2021/04/03/hundreds‐join‐kill‐the‐bill‐rallies‐across‐britain‐
against‐proposed‐protest‐law 
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رادي كه افع اشاره به اظهارات پريتي پَتل مبني بر ممانعت به عمل آمدن از ورود سري و)
، به شونديمبدون تقاضاي پناهندگي از طريق كشورهاي امني مانند فرانسه وارد اين كشور 

 نظام پناهندگي بريتانيا؛

ز ني كه اويااندن پناهجاشاره به اقدام وي به مذاكره با كشورهاي اروپايي جهت بازگرد ز)
  اند؛ندهرسا كشورهاي امني، همچون آلمان، ايتاليا و بلژيك گذشته و خود را به بريتانيا

مدن آها به فراهم اشاره به شكست قوانين پيشين پناهندگي بريتانيا و منجر شدن آن ح)
و  جويانپناهآزار و اذيت  ،در عمل انسان كه استفاده گسترده شبكه قاچاقچيانشرايط سوء
  ؛ها را افزايش داده استرويِ آن هاي پيشِنيز مخاطره

دگان، ن پناهننسيوتأكيد خانم پتل بر انطباق كامل قوانين مهاجرتي جديد بريتانيا با كنوا ط)
ر دهادهاي فعال نانتقادهاي گسترده  رغمبهبشر اروپا،  المللي و كنوانسيون حقوققوانين بين

  از اين قوانين؛ جويانپناهزمينه دفاع از حقوق 
دولت بريتانيا پيشتر نيز از طرح جديد مهاجرتي رونمايي كرده بود كه گفتني است كه  ي)

 سامانه بر مبناي يك، يتگزدر دوران پسابر» نيروهاي كار واجد شرايط«هدف آن جذب 
 .14شود، استكه از سوي استراليا اعمال مي آنچهبندي، مشابه امتياز

  

  *فرانسه
، 1400 ماهفروردين 26شنبه شار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنجانت -1

ان در خصوص تصويب اليحه جنجالي محدود كردن انتشار تصاوير پليس از سوي پارلم
  فرانسه، مبني بر:

» امنيت جامع«شنبه به تصويب قطعي و نهايي اليحه اقدام پارلمان فرانسه در روز پنج الف)
انتقاد كنشگران حقوق مدني، اختيارات پليس اين كشور را افزايش  رغمبهكه  اياليحه -

به ي مخالف در مجمع ملي فرانسه أر 33ي موافق و أر 75اين اليحه كه با : دهدمي
                                                            

  ز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيو 14
 https://per.euronews.com/2021/03/24/uk‐new‐asylum‐system‐harder‐for‐iligal‐migrants 
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مورد ، پيش از انتشار در روزنامه رسمي بايد در شوراي قانون اساسي نيز رسيد تصويب
  بررسي قرار گيرد؛

اده ميعني  برانگيزترين بخش اليحهبحثنمايندگان پارلمان به اصالح اشاره به اقدام  ب)
يروهاي در اليحه اصالح شده كمك به شناسايي نها: در تالش براي مهار انتقاد آن 24

 75و  حبسل تا پنج سابا مجازات تحمل ها، به آن» با نيت آشكار آسيب رساندن«پليس 
  مواجه خواهد شد؛هزار يورو جريمه نقدي 

ه ها هزار معترض، در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي، بخاطرنشان كردن اقدام ده ج)
ر براهپيمايي در پاريس، در راستاي محكوم كردن اليحه اوليه تصويب شده مبتني 

 ؛هانآصدمه زدن به  باهدفانتشار تصاوير نيروهاي پليس  غيرقانوني به شمار آوردن
آوردن  به شمار سويهيكبني بر مبهم و قابل تفسير اشاره به تداوم اظهارات مخالفان م د)

ها از منجر شدن تصويب اصالحات جديد از سوي نيروهاي پليس، همچنين نگراني آن
بله با ر مقاافرادي كه با گرفتن و انتشار تصاوير و ويدئوها سعي دقانون جديد به هراس 

 ؛پليس دارندرا ها و تبعيض سوء استفاده
جمهوري فرانسه، مبني بر هاي دولت امانوئل مكرون، رئيست مقاماشاره به اظهارا ه)

 ميان محافظت بيشتر و بهتر از پليس درضرورت اجرايي شدن قانون مزبور در راستاي 
: گفتني هاي اجتماعيهاي فزاينده در شبكهتهديدها و حمالت خشونت آميز و آزار و اذيت

اي پهپاده استفاده ازامكان پليس محلي و اين اليحه همچنين استقالل بيشتري به است كه 
  ؛دهدنظارتي را گسترش مي

اين » مخاطرات«يتي درباره ئالملل فرانسه در توسازمان عفو بيناين در حالي است كه  و)
در آن را » نظارت عمومي«هاي مربوط به و بخش ههاي مدني هشدار داداليحه براي آزادي

متن داراي مقررات مبهمي است كه «: موده استنكيد أاين سازمان ته است. محكوم كرد
  ؛15».تواند اقدامات قانوني ناعادالنه را مجاز كندمي

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 15

 https://per.euronews.com/2021/04/15/french‐mps‐approve‐controversial‐security‐bill‐
restricting‐police‐images 
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، 1400 ماهفروردين 19شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -2
 هاي فرانسه بر اساس مصوبه مجلس سنايدر خصوص ممنوعيت نماز خواندن در دانشگاه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش اين كشور. 
كردن قانون مبارزه با  ترگيرانهسختاشاره به قصد سناتورهاي فرانسوي براي الف) 

  ؛بنيادگرايي مذهبي
اليحه  جمهوري فرانسه، به ارائه پيشنهاد ايناشاره به اقدام امانوئل مكرون، رئيس ب)

گرايي اسالمي، ضمن اطاي منتسب به افرها و رويكردهمبتني بر برخورد شديد با جريان
  هاي سكوالريسم؛ تقويت بنيان

پراكني در فضاي مقابله جدي با هرگونه نفرتبه شمار آوردن محورهايي چون،  ج)
م اين اليحه دو ركن مه عنوانبه، كشور هاي مذهبي از خارج ازمين مالي گروهأمجازي و ت
 ه بود، براي جلب نظري زيادي مواجه شدتر با انتقادهااين اليحه كه پيشجنجالي: 

ها و اصول احترام به ارزش متحكي«به قانون » طلبيجدايي«نمايندگان پارلمان از قانون 
فوريه  17خ در تاري  مجلس ملي فرانسه كليات اين اليحه را و تغيير نام داده شد» جمهوري

  سال جاري ميالدي به تصويب رساند؛
جلس به ين ماه براي تصويب به مجلس سنا و اقدام نمايندگان اشاره به ارسال اين اليح د)

وري به جمه«كه منتقدان حزب حاكم اي تري به آن به اندازهگيرانهافزودن موارد سخت
وني به قاندر حال تبديل شدن شده و  اوليه دوراعالمي گويند اين اليحه از هدف مي» پيش

 است؛رانسه تر به جامعه مسلمانان فزني آسانبراي اتهام

حضور ورزشكاران زن شمار آوردن اشاره به اقدام جناح سياسي راست فرانسه به به ه)
اي از نمونه عنوانبه، ها و انجام فعاليت ورزشي با حجاب اسالميمسلمان در ورزشگاه

به پيشنهادي براي ممنوعيت پوشيدن حجاب اسالمي (يا به همراه و رأي دادن  »گراييُامت«
در جريان بررسي بخشي از اين  ،هاي آشكار مذهبي در مسابقات رسمي مليانهداشتن) نش

البته سناتورهاي عضو فراكسيون حزب حاكم ممكن : اليحه كه به ورزش اختصاص دارد
  ؛است در نهايت به حذف اين بخش از اليحه رأي بدهند
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هاي يشنهاداي از پاشاره به اقدام جناح راست مجلس سنا همچنين به تصويب مجموعه و)
ها، در دانشگاه »منع نماز خواندن در راهرو«قانون  ازجملهها، جديد در زمينه دانشگاه

 يژهوشان فعاليت كشي ءبه استثنا ،عبادت و مراسم مذهبي هرگونهانجام  راستاي ممنوعيت
 اين مجموعه: گفتني است كه فضاهاي آموزشي، در محوطه تمام مراكز آموزش عالي

اض وجود اعتر درخواست ژان ميشل بالنكر، وزير آموزش ملي و با رغمبه نيز،پيشنهادها 
  ؛شديد سناتورهاي جناح چپ، به تصويب رسيد

 اي ديگري براشاره به اقدام ديگر سناتورها در اين رابطه به تصويب پيشنهاد اصالحيه ز)
الل در جب اختكه مو«نيز » هاي تبليغاتيفعاليت«آن دسته از اين قانون، مبني بر ممنوعيت 

ي است كه سناتورهاي حزب سبز، اين در حال: »دنهاي آموزشي و تحقيقاتي شوفعاليت
 مودند؛نبا اين پيشنهاد مخالفت » جمهوري به پيش«سناتورهاي سوسياليست و فراكسيون 

ر باي ديگري مبني اشاره به اقدام مجلس سناي فرانسه همچنين به تصويب اصالحيه ح)
  ؛در انتخابات دانشجويي» گراُامت«انتخاباتي  هايهرستف ممانعت از ورود

ممنوعيت استفاده از حجاب يا  منظوربهپيشنهاد اصالحي اين در حالي است كه  ط)
  ؛16به تصويب نرسيددر دانشگاه در مجلس سنا » آشكار يا تبليغاتي« نشانههرگونه 

  
 

، 1400 ماهفروردين 14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -3
لي بر غيرنظامي در جريان حمله هوايي فرانسه به جشن عروسي در ما 19مبني بر مرگ 

  از: اندعبارتاساس تحقيقات سازمان ملل. برخي از محورهاي اين گزارش 
ز اتن  19 كمدستاشاره به حاكي بودن نتيجه تحقيقات سازمان ملل از جان باختن  الف)

از  همگي مالي در جريان حمله هوايي ارتش فرانسه به اين كشور كهشهروندان غيرنظامي 
امر  بودند كه اين ،واقع در مركز مالي ،روستاي بونتيمهمانان يك جشن عروسي در 

  ر است؛كشو متناقض با دعاوي فرانسه مبني بر هدف قرار دادن جهادگرايان افراطي در اين
                                                            

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 16
 https://per.euronews.com/2021/04/08/france‐senate‐hardens‐gov‐text‐wants‐to‐ban‐
prayers‐at‐university 
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سازمان ملل متحد در مالي، موسوم به اشاره به اقدام بخش حقوق بشر هيأت مأمور  ب)
ييد پليس علمي و پزشكي قانوني سازمان أكه مورد ت -، به ارائه تحقيقات خود 17مينسوما

مبني بر هدف قرار گرفتن يك جشن عروسي در روستاي بونتي،  –است  ملل قرار گرفته
طي محل تجمع حدود يكصد غيرنظامي و حضور تنها پنج فرد مسلح عضو يك گروه افرا

در اين محل، در روز سوم ژانويه سال جاري ميالدي، از سوي  »18كتيبه صرما«به نام 
  هاي فرانسوي؛جنگنده

تش ي اراشاره به بخش ديگري از گزارش سازمان ملل، مبني بر منجر شدن حمله هواي ج)
ها را غيرنظاميان تشكيل نفر از آن 19 كهان نفر در اين مك 22فرانسه به مرگ در مجموع 

  ؛باختند از محل حمله جان خروجنيز در جريان ديگر دهند و سه نفر مي
ورت هاي كشورهاي مالي و فرانسه مبني بر ضراشاره به توصيه سازمان ملل به مقام د)

اصلي  مالنآغاز هر چه زودتر تحقيقات مستقل در اين زمينه، ضمن شناسايي مرتكبان و عا
بستگان ه قربانيان و واه بران خسارات وارد آمدهايي براي جباين حادثه و تعيين غرامت

 ها؛آن

و ديگر  ماليكمك به نظاميان  منظوربهميالدي  2013فرانسه از سال گفتني است كه  ه)
عمليات نظامي در  افراطي، گراياسالمها و جريان كشورهاي منطقه جهت مقابله با گروه

موريت در منطقه ساحل أرا براي اين مهزار سرباز  5بيش از  اكنونهمرا آغاز و اين كشور 
  ؛19آفريقا مستقر كرده است

  

                                                            
1 7 Minusma 

هاي جهادي كه خود نوعي ائتالف گروه است» پشتيباني از اسالم و مسلمانان«هاي گروه شناخته شده كتيبه صرما يكي از شاخه 18
  .شودوابسته به القاعده محسوب مي

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 19
 https://per.euronews.com/2021/03/30/mali‐a‐french‐strike‐killed‐19‐civilians‐
according‐to‐a‐un‐investigation 
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 ماهفروردين 6بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -4
آميز پليس فرانسه. ، در خصوص ضرورت ايجاد پادزهري براي َسم اقدامات تبعيض1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
سَم، با  عنوانبهآميز پليس فرانسه هاي تبعيضسيبازرشمار آوردن ايست اره به بهاش الف)

كه عمدتاً گمان  –توجه به هدف قرار گرفتن متداوم مردان جوان و حتي پسران نوجوان 
نه براي انجام اقدامي خاص يا مظنون بودن به انجام  –پوست يا عرب هستند رود سياهمي

  دليل ظاهرشان؛اقدامي، بلكه تنها به 
كه در فرانسه به آن بررسي  –آميز اشاره به عواقب ناشي از اين اقدامات تبعيض ب)

بر اساس مطالعات انجام شده و شهادت افراد مورد بازرسي قرار  –شود هويت اطالق مي
ها در معرض محروم كردن شهروندان اين كشور از انسانيت و قرار دادن آن ازجملهگرفته، 
  هاي روحي و خشونت شود؛تواند موجب بروز آسيب، تحقير و خواري كه ميزنيبرچسب

رسميت شناختن و محكوم كردن اين اشاره به اقدام بسياري از رهبران سياسي به به ج)
تأكيد بر كافي نبودن اين اقدام و ضرورت انجام تدابير عملي  حالدرعينها و استفادهسوء

 جهت رفع اين سم از نظام كشور؛

نقش  ازجملهآميز براي نيروهاي پليس فرانسه، اشاره به پيامدهاي اين اقدامات تبعيض د)
ناپذير در روابط ميان اقشار اي اجتنابآن در كاهش ميزان اعتماد مردم به اين نهاد كه مؤلفه
  آيد؛جامعه با پليس و ديگر نهادهاي دولتي به شمار مي

اقدامات منفرد  عنوانبهآميز تبعيض هايرسيايست بازشمار نيامدن اين اشاره به به ه)
اي و اخالقي خود ناكارآمد عمل مأموران مجري قانوني كه در پايبندي به تعهدات حرفه

اي از عواملي كه فراتر از رفتار يك مأمور ها از اِعمال مجموعهكرده، بلكه حاكي بودن آن
عملكرد پليس بر اساس  منفرد بوده و شامل يك ساختار حقوقي بسيار گسترده، سنجش

شده مراتبي، اقدامات تثبيتهاي كارآمد سلسلههاي و شفافيتاهداف َكمي، فقدان نظارت
شود و نشان از سيستميك ها و اعمال تعصب و برخي مواقع نژادپرستي ميپليس در خيابان

 بودن اين تبعيض دارد؛
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مبني  –ارند ستي از قانون دكه برداشت نادر –اشاره به دعاوي برخي از مأموران پليس  و)
مراتب نهاد پليس و ها تحت نظارت يك قاضي، يا سلسلهبازرسي بر انجام پذيرفتن ايست

ين امر انظمي عمومي و اين در حالي است كه در اكثر مواقع در غالب موارد بدون وقوع بي
و در نتيجه  انگارانه راه براي اقدامات خودسرانهپيوندد و اين ساختار سهلبه وقوع نمي
ماند هاي ناشي از آن تنها بر شأن و موجوديت كساني باقي ميگشايد كه زخمتبعيض مي

 اند؛هدانند كه تنها به دليل ظاهرشان مورد بازرسي و تفتيش قرار گرفتكه به خوبي مي

شته جمهوري فرانسه، در ماه دسامبر سال گذاشاره به اقدام امانوئل مكرون، رئيس ز)
شناسان، ه تشكيل شورايي ملي، متشكل از مأموران پليس منطقي، جامعهميالدي، ب

مينه رابطه زتعمق در  منظوربهان اين تحوالت، بيش از هر چيز هاي مجرب و قربانيانجمن
به  طلبانه جهت پايان دادنگرايانه و جاهميان پليس و مردم، در راستاي اتخاذ تدابير واقع

  اين اقدامات غيرقانوني؛
اري ا ايجاد ساختاز موارد فوق و تنه يكهيچ، به وقوع نپيوستن حالدرعينشاره به ا ح)

ها است مورد تدبيري كه سال –آميز بعيضدهي در مورد بروز موارد تبراي گزارش
دازه پاسخگوي معضلي به اين ان وجههيچبهآزمايش قرار گرفته و ضمن حائز اهميت بودن، 

 در ساختار پليس نيست؛دار گسترده، سيستميك و ريشه

مامي تطلبانه در راستاي پاسخگويي به تأكيد بر ضرورت اتخاذ تدابير هماهنگ و جاه ط)
ت ايس عوامل منجر به اين اقدامات و درخواست جهت ايجاد اصالحات در ساختار حقوقي

هاي چنان گسترده هستند كه راه را براي ِاعمال روشكه در حال حاضر آن هاييبازرسي
  گشايند؛سرانه و تبعيض ميخود
آوري همچنين تأكيد بر ضرورت اتخاذ مقررات ويژه در اين زمينه براي كودكان، گرد ي)
ها و ايجاد نهادي اي براي ضبط بازرسيهاي هويتي، ايجاد سامانهها در زمينه بازرسيداده

  ؛20مستقل جهت رسيدگي به شكايات

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك: بان حقوق گزارش سازمان ديده 20

https://www.hrw.org/news/2021/03/26/antidote‐poison‐police‐discrimination 
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، در 1400 ماهفروردين 6ز، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيو -5
بر اساس گزارش كميسيون  21كشي روانداپاريس در قبال نسل» مسئوليت سنگين«خصوص 

  از: اندعبارتتحقيق فرانسه. برخي از محورهاي اين گزارش 
دانان در اي از سوي كميسيون متشكل از تاريخاشاره به انتشار گزارش هزار صفحه الف)

نوان ع، تحت ميالدي در رواندا 1994كشي سال نقش فرانسه در نسلمورد  حال تحقيق در
ي بر مسئوليت سنگين دولت ، مبن)»1994تا  1990( هاكشي توتسيفرانسه، رواندا و نسل«

ر ون دامانوئل مكروقت فرانسه در جريان تحوالت اين كشور آفريقايي: گفتني است كه 
  ؛قيق معرفي كرده بوداين كميسيون تح ياعضا نوانعبهدان را تاريخ 14ميالدي  2019سال 
من ضون، اشاره به اقدام اعضاي اين كميسيون به تحويل گزارش خود به امانوئل مكر ب)

هاي دولت وي به جمهوري وقت فرانسه و ساير مقامتأكيد بر اقدام فرانسوا ميتران، رئيس
 ؛»ايدئولوژيك«يل اقعيت رويدادهاي رواندا به دالهاي خود به روي وبستن چشم

 وردن آنآمار شاشاره به استقبال دولت رواندا و كاخ اليزه از انتشار اين گزارش و به  ج)
اين كشور:  ادهايدر راستاي درك نقش پاريس در رويد» توجهقابلپيشرفتي « عنوانبه

ورش به فرانسه همچنين وعده داده است كه كش جمهوريرئيسدفتر گفتني است كه 
 ؛كشي ادامه خواهد دادخود عليه مسئوالن نسل» هايتالش«

انوئل هوري امت جماشاره به بهبود يافتن روابط فرانسه با رواندا از زمان آغاز دوره رياس د)
همچنان  1994كشي سال سايه افكندن موضوع نقش فرانسه در نسل حالدرعينمكرون و 

  بر روابط پاريس و كيگالي؛
ريان فرانسه در ج» همدستي«سيون تحقيق به رد كردن اشاره به اقدام اعضاء كمي ه)

ه متهم كردن فرانسوا ميتران و مشاوران وي ب حالدرعيندر رواندا و  1994كشي سال نسل
 شور؛كاين » نژادپرست، فاسد و خشن«از حكومت » قيدوشرطبي« تقريباًحمايت 

                                                            
  .هزار نفر كه اغلب آنها از قوم توتسي بودند قتل عام شدند 800در رواندا حدود  1994در جريان رويدادهاي سال  21



  29                                     )1( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

 دن آنگر توصيف شبا وجود استقبال پاريس و كيگالي و روشن گزارشگفتني است اين  و)
كشي هاي پس از نسلاز سوي رهبران دو كشور، درباره نقش عمليات ارتش فرانسه در ماه

  ؛در رواندا ساكت مانده است
آرشيو اسناد ، ماهفروردين 18روز چهارشنبه  ، درفرانسهالزم به ذكر است كه دولت  ز)

 .22ه استه عمومي گشودميالدي را براي استفاد 1994كشي رواندا در سال مربوط به نسل
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 https://per.euronews.com/2021/03/26/french‐investegation‐commission‐say‐paris‐bears‐
heavy‐reponsibility‐in‐rwanda‐genocide 


