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

، بر اساس مقاالت، 1400 ماهارديبهشتو  ماهفروردينآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
نهاد و هاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهها و اخبار آشكار ها، بيانيهگزارش

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١هاي گروهيالمللي و رسانهبين
 خالصه به شرح زير است: صورتبه

  
  آمريكا متحدهاياالت*
، در 1400 ماهتارديبهش 7شنبه روز سه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در - 1

پوستان آمريكايي المللي مبني بر به شمار آوردن كشتار سياههاي يك تحقيق بينخصوص يافته
  از: اندعبارتمصداق جنايت عليه بشريت. برخي از محورهاي اين گزارش  عنوانبه

للي تحقيق در المگزارش كميسيون بين«اي تحت عنوان صفحه 188انتشار گزارش  الف)
 متحدهاياالتتبار در زمينه خشونت سيستميك نژادپرستانه پليس عليه مردم آفريقايي

و  4پوستسياههاي حقوقي، شامل، كنفرانس ملي وكالي توسط ائتالفي از سازمان 3»2آمريكا
، مبني 6المللي وكالي دموكراتيكو انجمن بين متحدهاياالت، مستقر در 5اتحاديه ملي وكال

كشور جهان از مناطق آفريقا، آسيا، اروپا،  11از  –كارشناس حقوق بشر  12درخواست  بر
المللي جهت گشودن از دادستان ديوان كيفري بين - آمريكاي التين و جزاير كارائيب 

  اي تحقيقاتي در اين زمينه؛درنگ پروندهبي
                                                            

 ghدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 Commissioner  for Office  of  the United Nations  Hi

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

  ).BBC.Comخبري بي.بي.سي ( ) وDeutsche Welleدويچه وله (
٢ Report of the International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against 
People of African Descent in the United States 
٣ https://inquirycommission.org/website/wp‐content/uploads/2021/04/Commission‐Report‐
15-April.pdf 
٤ National Conference of Black Lawyers 
٥ National Lawyers Guild 
٦ International Association of Democratic Lawyers 
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تبار هاي آفريقاييشمار آوردن كشتن و مجروح كردن سيستماتيك آمريكايياشاره به به ب)
 گرد بر اساسمصداقي از جنايت عليه بشريت و مستلزم تحقيق و پي عنوانبهغيرمسلح، 
  الملل؛حقوق بين

محروم كردن شديد «و اقدام پليس به » هاي پليسيقتل«شمار آوردن اشاره به به ج)
ساير يت و از آزادي فيزيكي، همچنين اعمال شكنجه، آزار و اذ پوستسياهشهروندان 

و در نتيجه  پوستسياهه جامعه حمالت سيستماتيك علي عنوانبه» هاي غيرانسانياقدام
  مصداق جنايت عليه بشريت؛

  :ازجملهبه،  متحدهاياالتهاي اين كميسيون در راستاي متهم كردن اشاره به ديگر يافته د)
م ر پليس و هالمللي خود هم در ساختار قوانين حاكم بنقض تعهدات حقوق بشري بين -

هاي مربوط به قوانين راهنمايي يستا ازجملهقانون،  ياجراهاي مأموران در راستاي اقدام
  هاي نژادي؛پوستان و ايست و بازرسيهدف قرار دادن سياه منظوربهو رانندگي 

با سالح گرم  تنهانهكننده ملي استفاده نامتناسب از نيروي مهلك، پذيرش الگوي نگران -
  پوستان والكتريكي عليه سياه هايشوك دهندهطريق بلكه از 

مسئول  ندرتبهاعمال فرهنگ معافيت از مجازات كه به پشتوانه آن مأموران پليس  -
ن ي از مأمورااز سوي تعداد نادر كهآنوها تنها به اين عنو اقدامات مرگبار آن شدهشناخته

 شوند؛آيند، ناديده گرفته ميدرمي اجرامتخلف به 

ه پليس ب وراناشاره به اقدام كارشناسان نويسنده اين گزارش به همچنين متهم كردن مأم ه)
ها فشار از نگاه آن كهاينبه  تبار، با توجههاي آفريقاييمورد شكنجه قرار دادن آمريكايي

بار در دوران دستگيري هاي خشونتوارد آوردن بر گرد فرد و يا اعمال ديگر محدوديت
  آيد؛الملل، جنايت عليه بشريت به شمار ميوده و بر اساس حقوق بينمصداق شكنجه ب

كننده اين گزارش و رئيس ، يكي از كارشناسان تهيه7اشاره به اظهارات هينا جيالني و)
سازمان جهاني مبارزه با شكنجه، مبني بر به شمار آمدن حكم محكوميت صادر شده در 

هاي اين كميسيون و تأييدي بر ديدگاه وانعنبهپرونده جورج فلويد، در هفته گذشته، 

                                                            
٧ Hina Jilani 
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غيرانساني بلكه  تنهانهتصريح اين مهم كه استفاده از زور در خالل دستگيري يك فرد 
  مصداق آشكار شكنجه و منجر به نابودي احتمالي حيات فرد است؛

 تبار ويهاي آفريقاياشاره به تأثير انساني تبعيض سيستميك اعمال شده عليه آمريكايي ز)
راي بان و ديگري از دو نظام اجراي قانون، يكي براي سفيدپوست متحدهاياالتبرخورداري 

  تبارها؛آفريقايي
ن از پوستان غيرمسلح در قياس با سفيدپوستااشاره به كشته شدن چهار برابري سياه ح)

ن از قانو ياجراهزار نفر از سوي مأموران  15سوي مأموران پليس و كشته شدن حدود 
ن مدت نفر در سال: اين در حالي است كه در همي 1000 –ميالدي تا كنوني  2005سال 

ن ت 35ها افسر پليس متهم به قتل عمد يا غيرعمد شده، كه از اين تعداد تن 104زماني 
  اند؛محكوم به ارتكاب به جرم شده

جهت  متحدهاياالتاشاره به درخواست كارشناسان اين گزارش از دولت و كنگره  ط)
هاي بازداشت سازي نيروهاي پليس محلي و ممنوع اعالم كردن صدور حكمنظاميغير
هاي بدون هشدار قبلي، كه به مأموران پليس امكان يورش بردن به خانه اجراقابل
دهد كه بدون هشدار و غالباً بدون دليل را مي 8خانه بريانا تيلور ازجملهپوستان، سياه

  پذيرد؛صورت مي
از  انونق ياجرااست كارشناسان جهت پايان دادن به معافيت مأموران اشاره به درخو ي)

كنند مي تنابمجازات كه بر اساس آن، مأموران پليس از مواجهه با اقامه دعواهاي مدني اج
هاي گريز، مصداق اغماض و و نويسندگان اين گزارش بر اين باورند كه اين راه

 ؛رحمانه پليس استت بيپوشي كردن از خشونچشم
المللي برانگيز كارشناسان اين گزارش از دادستان ديوان بيناشاره به درخواست بحث ك)

براي ارتكاب آن به جنايت عليه بشريت كه  متحدهاياالتكيفري جهت آغاز تحقيقات عليه 
  ؛9ميزان كارايي و تأثير آن زير سوأل است

                                                            
٨ Breonna Taylor 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  9
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ازمان ملل، در روز صدور بيانيه از سوي ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر س -2
، در خصوص حكم محكوميت صادر شده در پرونده 1400 ماهارديبهشتچهارشنبه اول 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين بيانيه  جورج فلويد.
حكمي بسيار حائز اهميت و اشاره به حاكي  عنوانبهبه شمار آوردن حكم دادگاه  الف)

رج فلويد و بسياري ديگر از افراد خواهان بودن آن از شجاعت و استقامت خانواده جو
كه هيأت منصفه دادگاه نيز تشخيص داد  گونههمان كهاينعدالت، با توجه به  ياجرا

حكم ديگري از اين محاكمه  هرگونهشواهد در اين پرونده كامًال آشكار بوده و چنانچه 
  تمسخر عدالت بود؛ منزلهبهشد، تنها منتج مي

شمار تداوم مبارزه در راه دستيابي به عدالت براي قربانيان بي لحادرعيناشاره به  ب)
و سراسر جهان و به پايان نرسيدن مبارزه  متحدهاياالتها در هاي آنتبار و خانوادهآفريقايي

براي تنها به محاكمه كشاندن موارد استفاده پليس از زور و يا كشتار از سوي مأموران 
 ي كسب پيروزي در اين فرآيند؛پليس در مقابل دادگاه و نه حت

تأكيد بر ضرورت به پايان رسيدن معافيت جرائم و موارد نقض حقوق بشر مرتكب  ج)
قانون از مجازات و لزوم اتخاذ تدابير قاطعانه در راستاي  ياجراشده از سوي مأموران 

  هاي خودسرانه بيشتر؛ممانعت به عمل آوردن از وقوع قتل
ز تداوم ناكافي بودن اصالحات انجام شده در ادارات پليس اشاره به ابراز تأسف ا د)

آوردن از كشته شدن  هاي اخير، جهت ممانعت به عملدر روزها و هفته متحدهاياالت
زمان حركت از سخن گفتن در مورد اصالحات به  فرارسيدنتبار و شهروندان آفريقايي

  ط جهان؛بازنگري واقعي عملكرد كنوني پليس در آمريكا و ديگر نقا
ميزان  ازپيشبيشاشاره به منجر شدن روند اين پرونده به همچنين آشكار شدن احتماًال  ه)

اقدامات الزم در راستاي وارونه كردن جريان نژادپرستي سيستميك رخنه كرده در زندگي 
هاي تبار، ضمن تأكيد بر ضرورت پرداختن به رويكردهاي تمامي بخششهروندان آفريقايي

 مي افراد جامعه در راستاي فروپاشاندن نژادپرستي سيستميك؛دولت و تما

                                                                                                                                                            
https://www.theguardian.com/us‐news/2021/apr/26/us‐police‐killings‐black‐americans‐
crimes‐against‐humanity 
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يوسته، وع پتأكيد بر ضرورت بررسي نقادانه ساختاري كه قتل جورج فلويد در آن به وق و)
  هاي سمي آن در جامعه امروز؛به كمك بازنگري در گذشته و بررسي ردپا

تبار مبني اييفريقر شهروندان آتأكيد بر اين نياز بازطراحي آينده به مشاركت كامل و براب ز)
عاد تر، در تمامي ابقانون و در سطح گسترده ياجرابر دگرگوني تعامل آن با نهادهاي 

 شان؛زندگي

هاي ها و نظامدار سياستكن كردن قاطعانه ميراث ريشهتأكيد بر ضرورت ريشه ح)
رآتالنتيكي فتجارت داري و هاي بر جاي مانده از دوران بردهميراث ازجملهآميز، تبعيض

  دي وها و همچنين آثار استعمارگري، در راستاي دستيابي به عدالت و برابري نژابرده
اي چنانچه چنين روندي به وقوع نپيوند، حكم اين پرونده تنها لحظه كهاينتأكيد بر  ط)

  ؛10گذرا از نمايش اتحاد براي تحقق عدالت بوده و نقطه عطفي واقعي به شمار نخواهد آمد
  
 ماهارديبهشت انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه اول -3

يالت ابا شليك پليس در  پوستسياهساله  15، در خصوص كشته شدن يك دختر 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش هايو. اُ

با يك چاقو قصد  اً كه ظاهر - پوستسياهساله  15اشاره به كشته شدن يك دختر  الف)
، ماهفروردين 31شنبه به ضرب گلوله پليس، در روز سه – حمله به دو نفر ديگر را داشته

ر ويد مبني برج فلواعالم رأي دادگاه جبا  زمانهمدر شهر كلمبوس در ايالت اوهايو، 
  ؛محكوميت افسر سابق پليس

 شدنمواجه، از س پليسشده روي لباتصاوير ضبط شده توسط دوربين نصبحاكي بودن  ب)
: بودند مأموران پس از حضور در محل واقعه با چندين نفر كه ميان دو خودرو جمع شده

 كهآنز شود كه چاقو در دست دارد و قبل او دختر جواني ديده ميئدر اين ويدگفتني است كه 
  ؛كند به دو نفر ديگر حمله كنداز سوي پليس به او شليك شود، سعي مي

                                                            
  بيانيه ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  10

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27016&LangID=E 
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ه كه به ضبط شدن اين فيلم توسط دوربين نخستين مأمور حاضر شده در صحناشاره  ج)
 ادشده چندفيلم يدختر نوجوان تيراندازي كرده است: گفتني است كه  سويبهدر نهايت 

  ؛شنبه شب پليس پخش شدساعت پس از حادثه، در كنفرانس مطبوعاتي سه
ر حاكي ببني منفرانس مطبوعاتي، اشاره به اظهارات اندرو گينتر، شهردار كلمبوس، در ك د)

ز ااني بودن اين فيلم از تالش پليس مزبور بر اساس مقررات جهت نجات دادن دختر جو
رفته و هرگز گساله ديگري مورد اصابت گلوله قرار  15دختر نوجوان  كهدرحالياين شهر، 

 شب عزادار است؛گردد و خانواده او امبه خانه بازنمي

مبوس كل«ي لكه خود را خاله مقتول معرفي كرده به روزنامه محزني اشاره به اظهارات  ه)
ي اش در يك مركز نگهداري نوجوانان و درگيري و، مبني بر سكونت خواهرزاده»ديسپچ

قو از ن چادر آنجا با يك نفر، همچنين اشاره به تأييد اين زن در خصوص به همراه داشت
 ا به زمينچاقو ر ،پيش از شليك پليس اوتأكيد وي بر اينكه  حالدرعينسوي مقتول و 

  ؛انداخته است
كنندگان ها تظاهراتاشاره به برگزاري چند تظاهرات كوچك در اين شهر كه در آن و)

  در دست داشتند؛» است ارزشمندجان سياهان « با شعار ازجمله ،پالكاردهايي
اند، واندهاله خس 16 را او هارسانه برخي كه ناقتل اين دختر نوجوگفتني است كه  ز)

رج ودرست در روزي صورت گرفت كه هيأت منصفه دادگاه رسيدگي به پرونده قتل ج
  ؛را مجرم شناخت ،اپوليسيوين، پليس سابق مينشوفلويد، درك 

همه ما  كهدرحاليامروز «يترش نوشت: ئرج فلويد در تووبن كرامپ، وكيل خانواده ج ح)
كشيم، شهر كلمبوس از يك تيراندازي حتي مي[در پي اعالم حكم دادگاه فلويد] نفس را

ساله و  15 پوستسياه دختر اي كه منجر به مرگ يكديگر پليس زخم خورد؛ تيراندازي
  ؛11».غيرمسلح شد

  

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://b2n.ir/t02154 
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شنبه صدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز سه -4
 –نجير كشيده شدن موميا ابو ، در خصوص به شمار آمدن به ز1400 ماهفروردين 31

برخي از ر از نگاه كارشناسان سازمان ملل. اقدامي اسفبا عنوانبه، زنداني سالمند، 12جمال
  از: اندعبارتمحورهاي اين بيانيه 

با  فتارراشاره به ابراز نگراني جدي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در خصوص  الف)
 سال در 40دت و بهزيستي او كه به م تبارقاييآمريكايي آفريجمال، مرد  –موميا ابو 

ها حاكي از آن است كه به تختش در زنداني در پنسيلوانيا محبوس بوده و گزارش
اه مواخر است: گفتني است كه اين زنداني بار گذشته نيز كه در ا زنجيرشدهبيمارستان 

ستري شد، رستان بروز در بيما 4فوريه سال جاري، به دليل درمان نارسايي قلبي به مدت 
  بود؛ زنجيرشدههمچنان به تخت 

كال و وجمال از مالقات با خانواده و دسترسي به  –اشاره به محروميت آقاي ابو  ب)
، در بيمارستان ناشناسي ماهفروردين 21در روز شنبه  كهازآنپسمشاور روحي خود، 
  گيرد؛  هاي دريافتي قرار بود كه تحت عمل جراحي قراربستري و طبق گزارش

 ازجملهرحمانه، غيرانساني و ترذيلي، شمار آمدن تداوم اين رفتار بياشاره به به ج)
نقض  عنوانبهتوجهي عامدانه به كرامت او و قرار دادن وي در شرايط غيرانساني حبس، بي

 ه اعضاء خانواده و نهجمال: اين در حالي است كه ن –ترين حقوق ابو آشكار بنيادي
 اند؛جريان وضعيت پزشكي و درمان او قرار نگرفته وكالي وي در

 مثابهبهرستان شمار آوردن استفاده از غل و زنجير در دوران بستري او در بيمااشاره به به د)
  شود؛اقدامي اسفبار كه منجر به رنج افزوده و غيرضروري او مي

ده از م استفانيان از لزوالمللي رفتار با زنداتأكيد بر حاكي بودن آشكاراي معيارهاي بين ه)
 هاي كنترل جهت پرداختن بههاي مهاركننده تنها در زمان كارآمد نبودن ديگر ابزارابزار

 مخاطرات ناشي از اقدامات انجام شده به هنگام آزادي از بند؛ 

                                                            
١٢ Mumia Abu‐Jamal 
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ن قلبي به سيروز ساله، عالوه بر نارساني مزم 67جمال،  –بودن آقاي ابو  مبتالاشاره به  و)
ر ده وي باال و بيماري شديد پوستي: گفتني است ك فشارخونتج از هپاتيت سي، كبدي من

 شده است؛ مبتال 19 –اواخر ماه فوريه سال جاري نيز به كوويد 

ها سال جمال با –اشاره به ابراز نگراني در خصوص ارتباط وضعيت پزشكي آقاي ابو  ز)
 نين احتمال منتج شدن آن از ِاعمالمچههاي ايالت پنسيلوانيا و ناعتنايي سازمان زندابي

 هاي زندان و اين ايالت؛تبار از سوي مقامتبعيض نژادي عليه شهروندان آفريقايي

ر دهاي اين ايالت جهت اتخاذ تمامي تدابير اضطراري اشاره به درخواست از مقام ح)
در ل جما –راستاي حمايت به عمل آوردن از سالمت فيزيكي، حيات و كرامت آقاي ابو 

 المللي؛راستاي تعهدات اين كشور به حقوق بشر بين

اده خانو جمال به –تأكيد بر ضرورت فراهم آوردن امكان ارتباط و دسترسي آقاي ابو  ط)
ام اندركاران سالمت و شرايط حبس وي، همچنين لزوم اقدو مشاوران خود و تمامي دست

ئه اطالعات و دسترسي از ارادرنگ روند ممانعت ف ساختن بيهاي ايالتي به متوقمقام
 معمول به نظارت بر وضعيت حقوق بشري اين زنداني؛ 

هاي مسئول جهت پرداختن اشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از مقام ي)
رائه اينه اضطراري به تمامي اتهامات مربوط به اعمال تبعيض، شامل تبعيض نژادي در زم

اي م در راستايالت پنسيلوانيا و اتخاذ تمامي تدابير الزپزشكي به زندانيان در  هايمراقبت
به  بتالممند و يا زندانيان سال ويژهبهحمايت از سالمت فيزيكي و حيات تمامي زندانيان، 

 19 –اي نامتناسب تحت تأثير شيوع بيماري كوويد رسد به گونهمعلوليت كه به نظر مي
 اند؛قرار گرفته

ور نگار سابق به قتل يك مأمجمال، فعال و روزنامه –ابو اشاره به متهم شدن آقاي  ك)
  كند؛تهاماتي كه خود آن را رد ميا –ميالدي  1981پليس در سال 

 صورتبهگفتني است كه كارشناسان سازمان ملل مراتب نگراني خود در اين زمينه را  ل)
  ؛13اندرسانده متحدهاياالتمكتوب به اطالع دولت 

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  13

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27011&LangID=E 
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، 1400 ماهفروردين 27وي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه انتشار گزارش از س -5
اي در كه اسلحه ساله 13انتشار تصاوير تيراندازي پليس شيكاگو به نوجوان در خصوص 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش دست نداشت. 
 26شنبه شهر شيكاگو، در روز پنج دفتر پاسخگويي پليس غيرنظامياقدام  الف)

ر پي دسايت خود، ، به انتشار فيلم ويدئوي مربوط به لحظه تيراندازي در وبماهوردينفر
ساله كه  13پسر  ادم تولدو،به تيراندازي پليس به  اين شهرگسترش اعتراضات عمومي در 

  ؛باعث مرگ او شد
نداختن تبار، به ااشاره به مضمون فيلم ويدئو مبني بر اقدام ادم تولدوي اسپانيايي ب)

افسر پليس به  كهآنهايي پيش از سلحه خود روي زمين و باال بردن دستان خود، ثانيها
  سمت او شليك كند؛

 9مارس ( 29بامداد  3وقوع پيوستن اين حادثه تيراندازي در ساعت اشاره به به ج)
ل داشت، در سا 21دم تولدو به همراه يك جوان ديگر كه ادر آن روز ) كه ماهفروردين

نهايت از سوي  ز درساله ني 21جوان  و كنندپليس با پاي پياده از محل فرار مي ه باهمواج
  شود؛مي پليس دستگير

ز اتن اسلحه آشكار از در دست نداش طوربهاشاره به حاكي بودن تصاوير اين ويدئو  د)
 وجوداينباادعاي پيشين پليس در اين زمينه كه  برخالفسوي ادم تولدو در زمان شليك، 

  ؛كندبه سمت سينه او شليك مي ،پليس به نام اريك استيلمنمور مأيك 
ه بحادثه  اين اشاره به مخالفت ابتدايي دفتر پاسخگويي پليس غيرنظامي با انتشار فيلم ه)

ر ه انتشااد بدليل تيراندازي پليس به فرد زير سن قانوني و در نهايت رضايت دادن اين نه
ماني ز، از بر اساس اين ويدئوظر بر فعاليت پليس: آن پس از درخواست شهردار و نهاد نا

 13شود تا زماني كه به سمت اين نوجوان ميكه اريك استيلمن از خودروي پليس پياده 
 ؛كشدثانيه طول مي 19كند، تنها ساله شليك مي

ها را به عالوه بر اين، اداره پليس شيكاگو كه معموًال اسامي افسران دخيل در تيراندازي و)
ماند، اين بار در جريان انتشار كند و تا پايان تحقيقات منتظر ميين سرعت منتشر نميا
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هاي تحقيقاتي خود از اين حادثه، نام، سن و نژاد اين افسر پليس را اعالم اولين گزارش
  ؛14ساله است 34كرد كه اريك استيلمن نام دارد و يك سفيدپوست 

  
 ماهفروردين 26شنبه ن حقوق بشر، در روز پنجباانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6

متحده به اياالتبار بودن ازسرگيري فروش تسليحات از سوي ، در خصوص فاجعه1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش امارات متحده عربي. 

 سال ماه فوريه اوايل، در متحدهاياالتجمهوري اشاره به درخواست جو بايدن، رئيس الف)
نه در هاي آمريكا از عمليات متخاصماجاري ميالدي، جهت به پايان رساندن تمامي حمايت

 ازجملهروند معمول فروش تسليحات و استقبال مدافعان حقوق بشر،  ازجملهيمن، 
ه موارد بان حقوق بشر، از اين تصميم با توجه به مستندات ارائه داده شده در زمينديده

  در جريان اين منازعه مسلحانه در اين كشور؛نقض حقوق بشر صورت گرفته 
بي از حال، حاكي بودن بررسي روند فروش تسليحات به امارات متحده عراشاره به درعين ب)
ي هاي تسليحاتنشيني دولت بايدن از تعهد خود، با توجه به اعالم آن به ازسرگيري معاملهعقب

  آيد؛ر مييمن به شما هاي منازعه درپيشنهادي با اين كشور كه يكي از طرف
حمايت  يي واشاره به اظهارات محققان سازمان ملل، مبني بر تداوم يافتن عمليات هوا ج)

ر خصوص ادعاي اين كشور د رغمبهامارات متحده از نيروهاي زميني محلي متجاوز، 
من ميالدي، ض 2019عقب نشاندن بيشتر نيروهاي زميني خود از يمن در اواسط سال 

ش ردن اقدام نيروهاي محلي تحت حمايت امارات به نقض متداوم و فاحخاطرنشان ك
  هاي جنوبي اين كشور؛حقوق بشر در بخش

بان حقوق بشر در ماه فوريه سال جاري ميالدي، در خصوص اشاره به گزارش ديده د)
از سوي يك مقام اماراتي مورد تهديد قرار  ابتدانگار يمني كه حبس دردناك يك روزنامه

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://per.euronews.com/2021/04/16/chicago‐releases‐video‐eric‐stillman‐police‐
shooting‐13‐year‐old‐boy‐adam‐toledo 
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رفتار و سپس از سوي نيروهاي تحت حمايت اين كشور زنداني شده و مورد سوء گرفته
  قرار گرفته است؛

 متحدهتاياالبازنگري در زمينه فروش سالح از سوي  هرگونهتأكيد بر ضرورت انجام  ه)
 توانند براي نقض حقوقها ميبه امارات متحده عربي با توجه به اين مخاطره كه اين سالح

اربرد مبني بر ك با توجه به مدارك به دست آمده ويژهبهتفاده قرار گيرند، جنگ مورد اس
هاي انمبارپيشاپيش تسليحات آمريكايي از سوي ائتالف به رهبري عربستان و امارات در ب

 ميالدي، موجب آسيب رساندن به 2015غيرقانوني كه از آغاز جنگ يمن، در سال 
توانند مصداق ها ميشور شده و بسياري از آنغيرنظاميان و اماكن غيرنظامي در اين ك

  جنايات جنگي به شمار آيند؛
، با يمن اشاره به فراتر رفتن موارد نقض حقوق بشر از سوي امارات متحده عربي از و)

 مايتتوجه به اقدام حكومت اين كشور به انجام حمالت غيرقانوني و فراهم آوردن ح
  ؛نظامي از نيروهاي محلي متجاوز در ليبي

غيرقانوني  وضوحبهبان حقوق بشر در زمينه انجام حمله پهپادي اشاره به مستندات ديده ز)
نجر به ميالدي، كه م 2019سازي، در ليبي، در ماه نوامبر سال به يك كارخانه بيسكوييت

  تن ديگر شد؛ 27ظامي و مجروح شدن غيرن 8كشته شدن 
مارات متحده عربي، بدون برداشتن اشاره به منجر شدن ازسرگيري فروش سالح به ا ح)
پذيري از سوي اين كشور براي حمالت هاي معنادار در راستاي درخواست مسئوليتگام

غيرقانوني سابق، به موقعيتي براي به وقوع پيوستن مجدد اين موارد نقض و احتمال 
  ؛ 15در موارد نقض بيشتر حقوق بشر متحدهاياالتمشاركت مجدد دولت 

  
، 1400 ماهفروردين 26ارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه انتشار گز -7

به افزايش سرعت پذيرش  متحدهاياالتجمهوري در خصوص اقدام جو بايدن، رئيس

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان ديده 15

https://www.hrw.org/news/2021/04/15/us‐resuming‐arms‐sales‐uae‐disastrous 
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اي وضع شده در زمان دانلد ترامپ. هباقي گذاردن محدوديت حالدرعينو  جويانپناه
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

اشاره به اقدام جو بايدن به امضاء فرماني مبني بر تسريع سرعت پذيرش پناهندگان  الف)
هزار نفر، كه در زمان  15به ميزان  جويانپناه، عدم لغو سقف پذيرش حالدرعينو 

 جمهوري دانلد ترامپ تعيين شده بود؛رياست

ز آغاز سال مالي در ا متحدهاياالتدر  جوپناههزار  2اشاره به اسكان دادن به بيش از  ب)
ميالدي و اظهارات يك مقام ارشد دولت خطاب به خبرگزاري  2020اول اكتبر سال 

اسوشيتدپرس، مبني بر منجر شدن ميزان تخصيص داده شده از سوي جو بايدن در اين 
اند: گفتني است كه غربال شده ازاينپيشكه  جويانيپناهتر زمينه به پذيرش هر چه سريع

كه از آفريقا، خاورميانه و آمريكاي  جويانيپناهجديد شرايط بهتري را براي  سازوكاراين 
  ؛كندفراهم مي ،اندمركزي آمده

به تحسين اين اقدام دولت و  جويانپناههاي اسكان مجدد اشاره به اقدام آژانس ج)
شده از سوي دانلد هاي تعيينابراز نااميدي در خصوص حفظ محدوديت حالدرعين

 ر اين زمينه؛ترامپ د

اشاره به اقدام جو بايدن، در دو ماه پيش، به ارائه طرحي به كنگره مبني بر افزايش  د)
هاي اعمال شده نفر و از ميان برداشتن محدوديت 500هزار و  62به  جوپناهسقف پذيرش 

عدم انجام اقدامي عملي در اين زمينه، پس از اعالم آن:  حالدرعيناز سوي دانلد ترامپ و 
تواند تصميم از اطالع به كنگره مي پس جمهوريرئيساين در حالي است كه طبق قانون، 

خود را عملي سازد و نيازي به تأييد كنگره نخواهد بود. رؤساي جمهوري گذشته اين 
  ؛اندكشور چنين تصميماتي را بالفاصله پس از اطالع به كنگره اجرايي كرده

ه رساندن ميزان پناهندگي در سال آتي ميالدي به اشاره به متعهد شدن دولت بايدن ب ه)
 انجام اين اقدام كار آساني نخواهد بود و كهايناذعان به  حالدرعينهزار نفر و  125
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تمامي به  بايدن ناظران سياسي اميدوار بودند با روي كار آمدنگفتني است كه  و)
از  جويانپناهضعيت حاميان واما  اده شود،پايان د ي مهاجرتي دولت ترامپهاسياست

 .16سرعت دولت بايدن در اين خصوص راضي نيستند
  

  *كانادا
 ماهارديبهشت 2شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -

و  و تغييرات اقليمي وهواآب، در خصوص ناكافي بودن هدف جديد كانادا در زمينه 1400
 برخيشر. بايت از حقوق تر در راستاي حمطلبانهتدابير جاه لزوم اقدام اين كشور به اتخاذ

  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 
ز ، در رومتحدهاياالتيي و تغييرات اقليمي در وهواآباشاره به برگزاري اجالس  الف)
اي را شوري كه بيشترين ميزان گازهاي گلخانهك 10با شركت  - ماهارديبهشت 2شنبه پنج

هت جف نهايي خود و اقدام كانادا در اين اجالس به اعالم ديرهنگام هد –كنند ميمنتشر 
  ميالدي؛ 2030ها تا سال كاهش اين گاز

ه شرو در زمينيكي از كشورهاي پي عنوانبهاشاره به تالش كانادا جهت معرفي خود  ب)
دن هدف حاكي بو حالدرعينو  متحدهاياالتيي، همچنين متحدي براي وهواآبتغييرات 

به تداوم  –اي درصدي گازهاي گلخانه 45تا  40كاهش  –جديد اين كشور در اين زمينه 
  عقب ماندن آن از همتايان خود؛

تأكيد بر ضرورت انجام اقدامات بيشتر از سوي اتاوا در راستاي ممانعت به عمل  ج)
ات هاي ممكن به حقوق بشر در زمينه تغييرآسيب ترينمهمآوردن از وارد آمدن 

يي سازمان وهواآبيي: اين در حالي است كه بر اساس برآوردهاي مجمع علمي وهواآب
 ماندهباقياقليمي  بينيقابل پيشسال زمان جهت پيشگيري از وقوع بدترين آثار  9ملل تنها 

  و كانادا زمان چنداني در اختيار ندارد؛
                                                            

  بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل  16
 https://per.euronews.com/2021/04/16/biden‐speeds‐refugee‐admissions‐but‐doesn‐t‐lift‐
trump‐cap 
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، با توجه به اقدام اين كشور به اشاره به عدم نياز كانادا به يادآوري مجدد در اين زمينه د)
بان حقوق بشر در افزايش تقريباً سه برابري گرمايش زمين و خاطرنشان كردن گزارش ديده

ناامني غذايي و بروز  افزايشيي به وهواآبسال گذشته ميالدي مبني بر منجر شدن تغييرات 
 در حال ظهور است؛ هاي ناگوار آنآثار سوء بر سالمت جوامع بومي در اين كشور كه نشانه

وزير كانادا، در محقق ساختن ميزان متعهد شده از اشاره به ناكامي جاستين تردو، نخست ه)
درصدي  30ميالدي، مبني بر كاهش  2015كار اين كشور در سال سوي دولت سابق محافظه

درصدي را تا  45تا  40اي و در حال حاضر نيز كه دولت اين كشور كاهش گازهاي گلخانه
ميالدي متعهد شده، فاصله بسيار زيادي تا ميزان الزم براي مشاركت كانادا در اين  2030ال س

 اي در سطح جهان؛درصدي گازهاي گلخانه 60زمينه دارد، يعني كاهش 

اي در قياس با كانادا، كننده گازهاي گلخانههاي ساير كشورهاي توليداشاره به تالش و)
اي به تقريبًا دو برابر كردن ميزان كاهش گازهاي گلخانه متحدهاياالتمتعهد شدن  ازجمله

 2030و به نيمه رساندن آن تا سال  –درصد  28تا  26 –در قياس با ميزان سابق آن 
كه نيمي از راه را تا رسيدن به سطح  –و اقدام بريتانيا  2005ميالدي در قياس با ميزان سال 

 1990هاي دهه صدي در قياس با سالدر 68به تالش براي كاهش  -صفر درصد پيموده 
 58كه به معناي كاهش  2035درصدي براي سال  78ميالدي و دستيابي به هدف كاهش 

  است؛ ميالدي 2020درصدي در قياس با سال 
درصدي گازهاي  36كه در حال حاضر در تالش براي كاهش  –اشاره به باقي ماندن كانادا  ز)

تنها كشور در ميان كشورها جي هفت  عنوانبه –ميالدي است  2030اي تا سال گلخانه
 1990بيشتر از سال  مراتببهاي آن صنعتي) كه ميزان توليد گازهاي گلخانه كشورهفت(

هاي فسيلي در جهان به كننده مالي سوختتأمين ترينبزرگميالدي است: اين كشور همچنين 
 گيرد؛ين در رده دوم قرار ميآيد كه تنها در اعداد و ارقام كلي در قياس با چشمار مي

درنگ تعهد خود به كنش اقدام دولت ترودو به نشان دادن بي ضرورتبهاشاره  ح)
از طريق تدوين طرحي شفاف در زمينه پايان دادن به اعطاء  ازجملهيي، وهواآبطلبانه جاه

در  هاي مربوط به كاهش ميزان كربن،گذاري در تالشهاي سوخت فسيلي و سرمايهيارانه
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در زمينه  متحدهاياالتمتحدي معتبر براي  عنوانبهصورت خواست آن جهت معرفي خود 
  .17تغييرات اقليمي

  
  *بريتانيا

 ماهارديبهشت 2شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج -1
 وستپهسيانظاميان ، در خصوص منجر شدن نژادپرستي به تقدير به عمل نيامدن از 1400

رش هاي اين گزابرخي از محور. امپراتوري بريتانيا در راه حفظشده كشته تبارو آسيايي
  از: اندعبارت
سيون قبور جنگي يدولتي كمسازمان بينهاي گزارش اشاره به حاكي بودن يافته الف)

ها هزار تن از نظاميان ، از عدم برپايي مراسم بزرگداشت براي ده18المنافعمشترك
در جريان جنگ براي امپراتوري بريتانيا جان خود را از تباري كه و آسيايي ستپوسياه

دولت ، به دليل وجود نژادپرستي فراگير در نظام اين كشور: گفتني است كه دست دادند
  ؛تشار اين گزارش، عذرخواهي كرده استازآنپسبريتانيا 

شان و نهاي با نام و قبراشاره به برخورداري همتايان سفيدپوست اين نيروها از سنگ ب)
 آسيايي نيروهاي اقدام دولت بريتانيا به تنها ساخت بنايي جمعي براي برخي از حالدرعين

  تبار؛و آفريقايي
براي  داشتگرامياشاره به حاكي بودن تحقيق مذكور از عدم اقدام بريتانيا به برگزاري  ج)

تبار در جنگ جهاني اول و يا ايانهورميشدگان آفريقايي و خاهزار تن از كشته 116 كمدست
طبق گزارشي كه براي ه شان: گفتني است كها بدون ذكر نامبراي آن گراميداشتبرگزاري 
  ؛برسد نيز هزار نفر 350تواند به ، اين رقم ميهبار توسط روزنامه گاردين مشاهده شد نخستين

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان ديده 17

https://www.hrw.org/news/2021/04/22/canadas‐new‐climate‐target‐falls‐short 
داشت كساني است كه با نام كميسيون قبور جنگ امپراتوري تأسيس شد و وظيفه آن گراميميالدي  1917ن در سال اين سازما 18

  اند.در جنگ كشته شده
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ر يكي انداسخنان فرم ملهازجاشاره به اظهارات نژادپرستانه درج شده در اين گزارش،  د)
. معناي يك بومي ...« كهاينميالدي، مبني بر  1923ال هاي بريتانيا در ساز مستعمره

  ؛»براي آن قائل نيست. فهمد و يا ارزشيرا نمي قبرسنگ
ول هاي امپراتوري بريتانيا در جنگ جهاني اميليون سرباز از سرزمين 6اشاره به خدمت  ه)

بازان آسيايي و هزار تن از سر 54تا  45اري بزرگداشتي نابرابر براي و اقدام دولت به برگز
 نها، تبودند فقودشدهمكه ي نام افراددر اين جنگ: گفتني است كه  شدهكشتهتبار آفريقايي
  ؛ي ندارندقبرسنگها نيز آنو  ه استها ثبت شددر پرونده

راگير در فوري و نژادپرستي داب، پيشها از وجود تعصاشاره به حاكي بودن اين تصميم و)
  هاي استعمارگرانه مسئوالن وقت؛هاي امپراتوري بريتانيا و ديدگاهنگرش

سايه  ت دراشاره به اظهارات ديويد المي، نماينده حزب كارگر و وزير دادگستري دول ز)
ار به شم» طفعيك نقطه «گزارش مزبور  كهاينبريتانيا در واكنش به اين گزارش مبني بر 

احترامي را كه آن تواند بيهيچ عذرخواهي هرگز نمييد. وي همچنين تأكيد كرد كه آمي
  ؛افراد متحمل شدند، جبران كند

يك ملت  عنوانبه، اين عذرخواهي فرصتي براي ما حالبااين«وي در ادامه افزود:  ح)
به هر  يدرستبهكند تا بتوانيم بر روي اين قسمت زشت از تاريخ خود كار كنيم و فراهم مي

  ؛19».نماييمسربازي كه جان خود را براي ما فدا كرده است، اداي احترام 
  
 ماهيبهشتاردانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه اول  -2

به شمار آوردن سياست جديد بريتانيا در اخراج » غيرانساني«، در خصوص 1400
برخي از محورهاي اين گزارش  اين حوزه.هاي خارجي از سوي كنشگران خانمانبي

  از: اندعبارت

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:  19

https://www.bbc.com/persian/world‐56845881 
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 يا مبنييتاناشاره به انتقاد كنشگران حامي مهاجران از سياست جديد وزارت كشور بر الف)
 ازآنپسدها اين انتقاخانمان فاقد تابعيت اين كشور: بر فراهم آوردن امكان اخراج افراد بي

  ؛ر كردقوانين جديد منتش ياجراره نحوه مطرح شد كه اين نهاد دستورالعملي را دربا
زيتي بخشي از برنامه مهاجرتي پسابرگ عنوانبهشمار آمدن قوانين جديد اشاره به به ب)

ن شهروندا هاي اين كشور جهت اخراجبريتانيا مبتني بر فراهم آوردن امكان الزم براي مقام
د رخي از موارريافت بها از دعضو اتحاديه اروپا، در صورت امتناع آن خيابان خواب

 ؛داجتماعيو يا نشان دادن متداوم رفتارهاي ض هااقامتگاهحمايتي، مانند سكونت در 
 واشاره به اقدام كنشگران اجتماعي حامي مهاجران به محكوم كردن اين طرح  ج)

  ؛»بحران«سسه خيريه ؤمتوصيف شدن آن از سوي » غيرانساني«
اي در اين هير اجرايي اين مؤسسه، با صدور بيانياشاره به اظهارات جان اسپاركز، مد د)

مورد  گي وزمينه مبني بر ضرورت برخورداري تمامي افراد جامعه از مكاني امن براي زند
است و خانماني، ضمن غيرانساني به شمار آوردن اين سيمجازات قرار نگرفتن به دليل بي

ب و نامناس كه در شرايط -  ييغير بريتانياتأكيد وي بر منجر شدن آن به امتناع اتباع 
 رايط؛از درخواست كمك و هراس از اين ش –پذير قرار دارند آسيب

هاي خانگي در بريتانيا، مبني اشاره به اظهارات نيكول جيكوبز، كميسر مقابله با خشونت ه)
بر هشدار دادن در زمينه انجاميدن اين قوانين به ناگزير كردن مهاجراني كه در معرض 

دهند، جهت ممانعت از ها را آزار ميهستند به زندگي با افرادي كه آن خوابيخيابان 
 ؛٢٠اخراج خود از كشور

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 20

دن قانون جديد ، در خصوص امكان منجر ش1400فروردين ماه  15از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه انتشار گزارش *
  تند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبار هاي نژادي.اخراج مهاجران به اِعمال تبعيض عليه اقليت

اجران سازي و اخراج مهبر مجرم تصديق وزارت كشور بريتانيا بر احتمال منجر شدن قانون جديد مهاجرتي مبتني الف)
هاي خانگي تباري كه قرباني خشونتهاي نژادي، از جمله زنان آسياييخواب) به اعمال تبعيض عليه اقليتخانمان (خيابانبي

  اند؛شده
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 ي از حمايت ودارهاي خانگي از برخورتأكيد بر استحقاق تمامي قربانيان خشونت و)
ت ها و حصول اطمينان از تحدرخواست از دولت بريتانيا جهت تغيير اين دستورالعمل

ايت حم رتتن مهاجران قرباني خشونت خانگي از سوي اين قوانين و ضروتأثير قرار نگرف
  ها؛به عمل آوردن از آن

تأكيد بر ضرورت اتخاذ راهبردي ملي و مشخص از سوي دولت جهت پايان دادن به  ز)
 ؛21خانمانيو بي خيابان خوابي

  
به دوشن وزصدور بيانيه از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در ر -3

بريتانيا در زمينه » آورشرم«، در خصوص محكوميت گزارش 1400 ماهفروردين 30
  از: اندرتعبابرخي از محورهاي اين بيانيه ي، از سوي كارشناسان سازمان ملل. نژادپرست

                                                                                                                                                            
نين ن قوانجر شدماشاره به حاكي بودن يكي از اسناد داخلي اين وزارتخانه از تحليل و ارزيابي آن در خصوص چگونگي  ب)

فتن غيرمستقيم به تحت تأثير قرار گر –ماه پيش خشم بسياري را برانگيخته است  4كه از زمان اجرايي شدن از  –جديد 
  ه معلوليت؛بهاي در معرض خطر، از جمله افراد مبتالء گروه
ند از نگرش هاي حامي قربانيان خشونت خانگي، مبني بر حاكي بودن اين ساشاره به اظهارات مدير يكي از گروه ج)
  اند؛خانمان شدهرحمانه دولت در قبال مهاجراني كه به دليل خشونت خانگي بيبي
خانمان مبتالء به معلوليت تر براي افراد بياشاره به مهر تأييد زدن اين سند بر منجر شدن اين قانون به ايجاد معضالت بزرگ د)

 كنند؛ارائه خدمات حمايتي به اين افراد ضعيف عمل مي ها به كشورهايي كه در زمينهدر صورت اخراج و انتقال آن

خانمان از معلوليت، با توجه به آمارهاي به دست آمده از اين سند، مبني بر اشاره به برخورداري بخش اعظمي از جمعيت بي ه)
هايي ا چند مورد از ناتوانيخانماني به حمايت، به علت ابتالء به يك ينياز بيش از نيمي از افراد نيازمند به كمك به دليل بي

 چون، مسائل سالمت رواني، وابستگي به مواد و ناتواني در يادگيري؛

اي جهت رد يا لغو اجازه اقامت افراد خانماني به عنوان زمينهبرداري قانون جديد مهاجرت از عللي چون، بياشاره به بهره و)
ه شد: گفتني است كه وزارت كشور قوانين مهاجرتي را در ماه دسامبر ها مواجدر بريتانيا كه با واكنش شديد شوراها و خيريه

 سال گذشته ميالدي تغيير داد؛

هاي هاي نژادي، معلوليت و ساير ويژگيدر زمينه –گيري اين سند مبني بر وقوع هر گونه اعمال تبعيض اشاره به نتيجه ز)
نبودن خود به خودي آن، چرا كه بر اين اساس استفاده از قدرت به صورت غيرمستقيم و در نتيجه غيرقانوني  –نيازمند حمايت 

  چنانچه با هدف مشروع حمايت از عموم مردم صورت پذيرد، قابل توجيه است؛ 
گيران اين عرصه جهت اشاره به مخالفت نظام مهاجرتي بريتانيا با هر گونه تبعيض و فراهم آوردن امكان الزم براي تصميم ح)

  خانماني وي نقش داشته است؛در بير اين زمينه كه آيا به عنوان مثال، معلوليت و ناتواني فردي اتخاذ تصميم الزم د
اين در حالي است كه فعاالن اين عرصه بر اين باورند كه اقدامات احتياطي وزارت كشور در اين زمينه ضمانت كافي براي  ط)

  كند.پذير ايجاد نميافراد آسيب
  ز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيو 21

 https://per.euronews.com/2021/04/21/uk‐policy‐to‐deport‐eu‐rough‐sleepers‐branded‐
inhumane 
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 شدت مردوداشاره به اقدام گروهي از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به به الف)
ر اين مي دت دولت بريتانيا در زمينه نژادپرستي و اختالفات قوشمردن گزارش مورد حماي

يق كشور، ضمن تأكيد بر اين امر كه گزارش مزبور موجب مخدوش و تحريف كردن حقا
هاي سازينژادي و كليشه تواند به برانگيختن نژادپرستي، تبعيضتاريخي شده و حتي مي
  منفي نژادي منجر شود؛

پي  ا و دركه توسط دولت بريتاني –نژاد و اختالفات قومي  اشاره به اقدام كميسيون ب)
در سال گذشته » پوستان ارزشمند استجان سياه«تظاهرات ضدنژادپرستي موسوم به 

  سال جاري؛ ماهفروردين 11به ارائه گزارش خود در روز چهارشنبه  –تشكيل شد 
ني ، مبتباراييآفريقردمان اشاره به اظهارات كارگروه كارشناسان سازمان ملل در زمينه م ج)

يد آور به شمار آوردن خواندن گزارشي در زمينه نژاد و قوميت كه به بازتولبر بهت
ها به حقيقت پرداخته و با وارونه جلوه دادن هاي نژادي و تبديل آنها و كليشهاستعاره

ي به خصها و كاربرد نادرست آمار و مطالعات به نتايجي دست يافته كه به حمالت شداده
 تبارها انجاميده است؛آفريقايي

ي و منطق عاويداشاره به اقدام اين گزارش به ارائه شواهد مبهم در راستاي ارائه برخي  د)
 مراتبلهسلسطلبي سفيدپوستان با استفاده از مباحثات آشنايي كه همواره جلوه دادن برتري

 استاي عادي جلوه دادنه تالش مزبور در راند: گفتني است كنژادي را توجيه كرده
در  مالحظهقابلختيار داشتن شواهد اانجام تحقيقات و در  رغمبهطلبي سفيدپوستان، برتري

بار از فرصت به رسميت شناختن زمينه نژادپرستي نهادينه، خود گريزي تأسف
 هاي گذشته و مشاركت و نقش تمامي افراد در راستاي حركت رو به جلو است؛خشونت

اين  كردن اشاره به صدور بيانيه از سوي اين كارگروه سازمان ملل در راستاي محكوم ه)
ريتانيا نژادپرستانه در ب وجود اقدامات آشكار رغمبهدارد كه بخش از گزارش كه اظهار مي

 اين به معناي وجود نژادپرستي نهادينه در اين كشور نيست؛

بتني بر اينكه يا نژادپرستي زاييده تصور گيري اين گزارش ماشاره به منجر شدن نتيجه و)
شود، به ناديده گرفتن تبار است و يا تنها شامل رويدادهاي منفرد پنهاني ميمردم آفريقايي
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سازي در راستاي عادي ويژهبهنقش فراگير ساختار اجتماعي نژاد در جامعه،  يايفا
 كنند؛ ايفاء مي هايي كه دولت و نهادهاي بريتانيايي نقش چشمگيري در آنخشونت

هاي انجام شده در زمينه اشاره به اقدام اين گزارش به حذف تمامي اظهارات و تحليل ز)
گزارش كارگروه  ازجملهالمللي حقوق بشر، نژادپرستي نهادينه از سوي كارشناسان بين

 ، پس از بازديد اين 2012تبار، در سال كارشناسان سازمان ملل در زمينه مردمان آفريقايي
و گزارش  2016گروه از بريتانيا، مشاهدات نهايي كميته رفع تبعيض نژادي در سال 

بيگانه نژادي،  گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه اشكال معاصر نژادپرستي، تبعيض
ميالدي: گفتني است  2018ها، در پي ديدار وي از كشور در سال و ساير نارواداري هراسي

دار هاي ريشهثناء بر تأثير مخرب نژادپرستي نهادينه و نابرابريها بدون استكه اين گزارش
هايي چون، سالمت، تحصيل، اشتغال، مسكن، اقدامات ايست بازرسي و نظام بر حوزه

  عدالت كيفري در بريتانيا متمركز هستند؛
تبار در معرض شرايط نامناسب تأكيد بر واقعيت تداوم قرار گرفتن مردمان آفريقايي ح)

 دي، اجتماعي و سالمتي، به ميزان به شدت نامتناسب در اين كشور؛اقتصا

اگرچه اختالفات نژادي ممكن است همواره ريشه در نژادپرستي و  كهايناشاره به  ط)
اي وجود دارد كه حاكي از آن كنندهشواهد قانع حالدرعينتبعيض نژادي نداشته باشند، اما 

پرستي نهادينه و تبعيض ساختاري نهفته است، هاي اين اختالفات در نژاداست كه ريشه
ها ساختاري مواجه هستند را هاي جوامعي كه با كاستيها و اولويتها ارجحيتچراكه آن

  دهند؛آشكارا نشان نمي
اشاره به در عوض حاكي بودن آشكار بسياري از اختالفات نژادي در بريتانيا از نقاط  ي)

ده توسط كارفرمايان، آموزگاران و ديگر افراد هاي انجام شگيريعطف قدرت و تصميم
تبار كه اين هاي در دسترس براي مردمان آفريقاييها و مزيتكننده فرصتتعيين
مراتبي نژادي است: دهنده ميراث طرز تفكر سلسلهگيري در غالب موارد نشانتصميم

هاي ديرپا، به رابريساختاري و ناب هايناديده انگاشتننژادپرستي نهادينه،  ديگرعبارتبه
 اند؛ساكن بريتانيا را تحت تأثير قرار داده تبارآفريقايياي نامتناسب مردم گونه
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ه آميز نهادينضكه ساختار خانوادگي بيش از اقدامات تبعي اظهارنظراشاره به اينكه اين  ك)
ر آيد، تالشي ناكام دپوستي به شمار ميهاي عمده تجربه سياهو ساختاري از ويژگي

هاي تبار و ديگر اقليتهاي زندگي مردمان آفريقاييراستاي مردود به شمار آوردن واقعيت
  قومي در بريتانيا است؛

داري، از اي از بردهاشاره به حاكي بودن اقدام اين گزارش به ارائه تصويري افسانه ل)
 تبار در اين كشور؛هاي آفريقاييتاريخ تجارت برده يسازپاكتالش آن براي 

دن شمر اشاره به درخواست اين كارگروه سازمان ملل از دولت بريتانيا جهت مردود م)
ر سال دخود، پيش از انتشار گزارش مزبور  كهاينهاي اين گزارش، با توجه به قاطع يافته

 ميالدي وجود نژادپرستي نهادينه را به رسميت شناخته است؛ 2016

ا خي بطمينان از تبيين صحيح حقايق تارياشاره به درخواست از دولت جهت حصول ا س)
داري، در رابطه با برده ويژهبههاي گذشته، ها و خشونتها با فاجعهتوجه به ارتباط آن

  هاي آفريقايي و استعمارگري؛بردهتجارت 
اشاره به درخواست از دولت جهت نشان دادن تعهد خود به رفع نژادپرستي و ساير  ع)

المللي دهه بين«قطعنامه سازمان ملل، مبني بر  ياجراآن، از طريق هاي مربوط به نارواداري
ميالدي) با توجه به سه ستون عمده آن شامل  2024تا  2015(از سال » تبارمردمان آفريقايي

  ؛22به رسميت شناختن، عدالت و توسعه
  
، در 1400 ماهفروردين 28انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز شنبه  -4

ين حورهاي امبرخي از بريتانيا.  هايوص اخراج عامدانه شاهدان موارد مرگ در زندانخص
  از: اندعبارتگزارش 

اشاره به ادعاي اخراج عامدانه شماري از شاهدان موارد مرگ به وقوع پيوسته در  الف)
ها به شهادت دادن در اين زمينه، همچنين ناكارآمدي حبس از كشور، پيش از اقدام آن

                                                            
  بيانيه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  22

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27005&LangID=E 
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هاي پزشكي قانوني در سال گذشته، ي پَِتل، وزير كشور بريتانيا، در پرداختن به دغدغهپريت
  مبني بر منجر شدن اقدامات وزارتخانه وي به تضعيف تحقيقات پليس در اين رابطه؛

م اشاره به اقدام يك پزشك قانوني، در ماه اوت سال گذشته ميالدي، به اعال ب)
 هاي وزارتخانه وي به ناديدهقدام مقامتانيا مبني بر اهاي خود به وزير كشور بريدغدغه

نداني برانگيز يك زگرفتن عامدانه اين حقيقت كه قرار بر اين بوده تا شاهدان مرگ بحث
ها از كشور آن تالش براي اخراج كهآندر اين زمينه شهادت دهند، پيش از  پوستسياه

 صورت پذيرد؛

انوني، قزشك پتن به اين موضوع در پاسخ خود به اين اشاره به عدم اقدام پتل به پرداخ ج)
نجام ردن از ادرخواست او از وي جهت مداخله در اين زمينه و ممانعت به عمل آو رغمبه

هاي به وقوع پيوسته در اقدامي كه منجر به ناكامي تحقيقات پليس در زمينه مرگ
 شود؛هاي مهاجرتي ميبازداشتگاه

، از كاركنان يك شركت حقوقي مستقر در لندن و درگير 23نمبارد اشاره به اظهارات ايرنه د)
ها به شمار نيامدن آن روازاينبودن اين زندانيان و  پوستسياهدر اين پرونده، مبني بر 

حاكي از وجود نژادپرستي نهادينه در اين ساختار  تنهانهشاهداني ارزشمند كه  عنوانبه
  شود؛ها به چشم انسان نگريسته نمينساناست، بلكه حامل اين پيام است كه به ا

اشاره به اقدام دادگاهي به مسئول به شمار آوردن وزير كشور بريتانيا، به دليل ناكامي  ه)
هاي به وقوع پيوسته در وي از حصول اطمينان از انجام تحقيقات الزم در زمينه مرگ

 24هاي احمد الواله نامهاي مهاجرتي: اين حكم مربوط دو دوست اهل نيجريه ببازداشتگاه
بودند، زماني كه اوكووريم  26كه در بازداشتگاه هارموندزورث 25و اسكار الكي اوكووريم

 ميالدي در سلول خود مرده پيدا شد؛ 2019در ماه سپتامبر سال 

                                                            
٢٣ Irene Nembhard 
٢٤ Ahmed Lawal 
٢٥ Oscar Lucky Okwurime 
٢٦ Harmondsworth 
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س از وز پراشاره به تالش وزارت كشور به اخراج احمد الوال، شاهد اصلي اين مرگ، پنج  و)
گيري يجهن نتز فراهم آمدن امكان شهادت دادن وي، كه نهايتاً منجر به ايمرگ دوستش و پيش ا

 هاي ضعيف درماني جان خود را از دست داده است؛شده كه اوكووريم به دليل مراقبت

شهادت  رائهااشاره به اظهارات وكيل الوال، مبني بر اعالم آمادگي چندين شاهد براي  ز)
افت ها: گفتني است كه سرانجام اين وكيل دريني آنناپديد شدن ناگها حالدرعينخود و 

همه  نفر در راهروي محلي كه اين مرگ به وقوع پيوسته حضور داشتند و 20كه حدود 
توانست شهادت اند، همچنين مردي كه در سلول كناري حبس بوده و ميها ناپديد شدهآن

ول در خطر سل امانه اعالمآيا س كهايندهد كه آيا اكووريم پيش از مرگ فرياد زده و يا 
  حال فعاليت بوده است يا خير؛

ها به قدام آنااخراج شدن بسياري از شاهدان اين واقعه پيش از  احتمالبهاشاره  ح)
اين  ناپذير بودن تعيين تعداد، امكانحالدرعينهاي كشور و شهادت دادن در مقابل مقام

 اند؛ي معرفي نشدهقانون ها در وهله نخست به پزشكيافراد چراكه آن

 2020اوت سال  27، پزشك قانوني، به پريتي پتل، در روز 27اشاره به نامه تيموتي برنند ط)
ميالدي، مبني بر هشدار در زمينه عدم اقدام وزارت كشور به توجه به اهميت نقش شاهدان 

و  30رشايدر لينكلن 29در بازداشتگاه مورتون هال 28زنداني، در پي مرگ كارلينگتون اسپنسر
طرح اين پرسش كه چرا اين وزارتخانه پيش از تالش براي اخراج اين شاهدان، 

ها اخذ نكرده است كه يا نشانه عدم آگاهي اين نهاد است و يا هاي رسمي از آنشهادت
 اينكه عامدانه اهميت شاهدان اين رويداد را ناديده گرفته است؛

ساله از جاماييكا، از  38ه مرگ اسپنسر، اشاره به حاكي بودن تحقيق انجام شده در زمين ي)
هاي متعدد از سوي كاركنان از دست رفتن فرصت ازجملههاي مكرر، وقوع ناكارآمدي

بازداشتگاه براي تحت نظارت قرار دادن مكفي وي و ناكامي كاركنان بخش پزشكي در 

                                                            
٢٧ Timothy Brennand 
٢٨ Carlington Spencer 
٢٩ Morton Hall 
٣٠ Lincolnshire 
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كه وزارت شناسايي عالئم سكته و انجام اقدامات الزم در اين رابطه: اين در حالي است 
كشور نيز متهم به امتناع از انتشار جزئيات مربوط به شاهدان احتمالي مرگ رمزآلود به 

  وقوع پيوسته در اين بازداشتگاه در ماه فوريه سال جاري شده است؛
، به نگارش نامه خطاب به وزارت كشور، مبني 31اشاره به اقدام خيريه عدالت پزشكي ك)

ها براي كمك به ر زمينه تمامي شاهداني كه شهادت آنبر درخواست جهت ارائه جزئيات د
تحقيقات ضبط شده و همچنين ارائه جزئيات در زمينه فرد متوفي كه وزارت كشور از 

ها اظهار داشته است كه تا پايان ماه جاري پاسخگويي به اين خيريه طفره رفته و به آن
  ؛ميالدي انتظار دريافت هيچ اطالعاتي را نداشته باشند

 طوربهاشاره به اقدام ماه گذشته پريتي پتل، در زمينه تالش براي اخراج افرادي كه  ل)
 عنوانبهاند كه از سوي بسياري وارد بريتانيا شده» كشور امن«غيرقانوني و از طريق يك 

  33؛32طرحي غيرعملي و نامنسجم مورد محكوميت قرار گرفت

                                                            
٣١ Medical Justice 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 32
 https://www.theguardian.com/uk‐news/2021/���/17/���������-to‐deaths‐in‐detention‐
deliberately‐deported‐from‐the‐uk 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 33
شدن اعطاء  ، در خصوص دشوارتر1400فروردين ماه  4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه *

  پناهندگي به مهاجران در بريتانيا. 
  اي اين گزارش عبارتند از:برخي از محوره

امت در تر شدن اقه دشوارب، مبني بر منجر شدن قوانين جديد اين كشور پريتي پَتل، وزير كشور بريتانيااشاره به اظهارات  الف)
  ؛شوندپناهجوياني كه به طور غيرقانوني وارد ميآن براي 

ت تعيين كشور از اتحاديه اروپا، جه ن خروج اينوزير بريتانيا، از زمااشاره به تالش دولت بوريس جانسون، نخست ب)
 هاي دفاعي، سياست خارجي و امور مهاجرتي؛اي مستقل براي آن در حوزهرويه

 هندگان درسكان پناامبتني بر تسريع  »طرح جديد مهاجرت«اشاره به اقدام دولت به بازنگري در نظام پناهندگي و تدوين  ج)
  ؛ني پناهجويانت آزار و شكنجه و در عين حال، دشوارتر كردن ورود غيرقانوهاي تحمعرض مخاطرات فوري و اقليت

ريتانيا وارد ب پناهجوياني كه به طور غيرقانونياشاره به جزئيات اين طرح، از جمله تحت حمايت موقت قرار گرفتن  د)
ت طاء حق اقامتوجه اع و دشوارتر شدن قابل واجد شرايط دريافت پناهندگي تشخيص داده شوند چنانچهحتي  ،شوندمي

  ها؛دائمي به آن
 هاي خارجيقلمرو اشاره به اختيار دولت بر اساس اين طرح، در زمينه انتقال پناهجويان به خارج از كشور و جزاير و ه)

ر هايي كه به طور قانوني وارد كشوها و حتي رد درخواست پناهندگي آنبريتانيا، در طول مدت بررسي تقاضاي پناهندگي آن
 اند؛دهش
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 ماهفروردين 27معه ر، در روز جبان حقوق بشانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5
ي از برخ المللي.، در خصوص حمله گستاخانه بريتانيا به استقالل ديوان كيفري بين1400

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
 د خود باوزير بريتانيا، به ابراز مخالفت شدياشاره به اقدام بوريس جانسون، نخست الف)

  كننده؛اي عميقاً نگرانر زمينه فلسطين در نامهالمللي كيفري دتحقيقات ديوان بين
كار گروه ظهكه براي دوستان محاف –اشاره به قصد دولت بريتانيا از نگارش اين نامه  ب)

ن هرونداجهت وارد آوردن فشار سياسي بر ش –اسرائيل (در پارلمان) فرستاده شده است 
 ه ديواني انتخاب شدستان به تازگداد ازجملهكنند، بريتانيايي كه در اين دادگاه خدمت مي

  المللي؛كيفري بين
قدماتي، مسال تحقيقات  5جام نازاپسالمللي، اشاره به اقدام دادستان ديوان كيفري بين ج)

ام رهنگبه آغاز تحقيقاتي در ماه مارس سال جاري ميالدي، در راستاي گشودن مسير دي
  المللي؛ي بينعدالت براي قربانيان اسرائيلي و فلسطيني جرائم جد

ه هاي غيرقانوني اسرائيل در كرانسازياشاره به مشتمل بودن احتمالي اين تحقيق بر شهرك د)
در  هاي مسلح فلسطينيباختري و جنايات جنگي ادعايي از سوي نيروهاي اسرائيلي و گروه

ق قبان حقوق بشر و ساير نهادهاي حقوق بشري براي تحموردي كه سازمان ديده –نوار غزه 
 اند؛هاي پافشاري كردهآن سال

                                                                                                                                                            
ق گي از طريپناهند افرادي كه بدون تقاضاياشاره به اظهارات پريتي پَتل مبني بر ممانعت به عمل آمدن از ورود سريع  و)

 ، به نظام پناهندگي بريتانيا؛شوندكشورهاي امني مانند فرانسه وارد اين كشور مي

، ايتاليا چون آلمانني، همدن پناهجوياني كه از كشورهاي اماشاره به اقدام وي به مذاكره با كشورهاي اروپايي جهت بازگردان ز)
  اند؛و بلژيك گذشته و خود را به بريتانيا رسانده

 استفاده گسترده شبكهها به فراهم آمدن شرايط سوءاشاره به شكست قوانين پيشين پناهندگي بريتانيا و منجر شدن آن ح)
  ؛ها را افزايش داده استرويِ آن هاي پيشِ يان و نيز مخاطرهآزار و اذيت پناهجو ،كه در عملقاچاقچيان انسان 

وانسيون المللي و كنبين تأكيد خانم پتل بر انطباق كامل قوانين مهاجرتي جديد بريتانيا با كنوانسيون پناهندگان، قوانين ط)
  و وانينان از اين قحقوق بشر اروپا، به رغم انتقادهاي گسترده نهادهاي فعال در زمينه دفاع از حقوق پناهجوي

ار واجد كنيروهاي «دولت بريتانيا پيشتر نيز از طرح جديد مهاجرتي رونمايي كرده بود كه هدف آن جذب گفتني است كه  ي)
  ت.شود، اسبندي، مشابه آن چه كه از سوي استراليا اعمال ميامتياز سامانه بر مبناي يك، يتگزدر دوران پسابر» شرايط
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المللي و گذاران ديوان كيفري بينيكي از بنيان عنوانبهشمار آمدن بريتانيا اشاره به به ه)
المللي و تالش يكي از حاميان سرسخت عدالت بين عنوانبهمفتخر بودن آن به ايفاء نقش 

ه براي انجام تحقيقات در هاي اخير در راستاي تحت فشار قرار دادن اين دادگاآن در سال
 هاي بحراني در كشورهاي غيرعضوي، چون سوريه و ليبي؛زمينه موقعيت

ميالدي به مورد هدف قرار دادن ديوان  2020يادآوري اقدام دولت ترامپ، در سال  و)
گذاردن تحقيقات آن هاي تنبيهي در راستاي عقيمالمللي كيفري، از طريق اعمال تحريمبين

غانستان و فلسطين: اين در حالي بودن كه بريتانيا به همراه ديگر كشورهاي در زمينه اف
جو  كههنگاميحمايت كرده و  متحدهاياالتسابقه عضو، از اين دادگاه در مقابل اقدام بي

ها را لغو كرد، بريتانيا از آن جمهور آمريكا، در ماه جاري ميالدي اين تحريمبايدن، رئيس
  استقبال نمود؛

دهنده المللي كيفري به تكانره به منجر شدن حمايت ديرپاي بريتانيا از ديوان بيناشا ز)
جويانه اخير جانسون در خصوص تحقيقات اين نهاد در زمينه فلسطين: ساختن اقدام عيب

و فلسطين همواره از معيارهاي دوگانه  اسرائيلكه بريتانيا در زمينه مسائل رژيم  هرچند
  برخوردار بوده است؛

اشاره به اظهارات جانسون در اين نامه مبني بر ضرورت اقدام دادستان جديد و قاضي  ح)
به كمك به ايجاد اصالحات در اين نهاد كه اين  –تبار هستند كه هر دو بريتانيايي –دادگاه 

وزير بريتانيا، اين دو مقام ديوان سازد كه از نگاه نخستبرداشت را به ذهن متبادر مي
 عنوانبهفري بايد در راستاي اهداف بريتانيا و برخالف دستور كار خود المللي كيبين
  هايي مستقل عمل كنند؛مقام
 رغمبهمشروعيت خود،  روازاينتأكيد بر ضرورت اقدام اين دادگاه به حفظ استقالل و  ط)

 كهاينپذيري هراس دارند و با مخالفت كساني كه از پاسخگويي و مسئوليت شدنمواجه
ها براي دستيابي به عدالت با تعهد قاطع ان نيز بايد اطمينان خاطر بيابند كه تالش آنقرباني

 به حاكميت قانون محقق خواهد شد؛ اين نهاد
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المللي اشاره به منجر شدن اقدام گستاخانه بريتانيا در مخالفت با تصميم ديوان بين ي)
ي جهان در زمينه حقوق بشر كيفري به ارائه تصويري ناخوشايند از كشوري كه داعيه رهبر

ها به نمودن كشورها در رابطه با وقوع بدترين خشونت را دارد و خود را قهرمان پاسخگو
  .34آوردشمار مي

  
  *فرانسه

 ماههشتارديب 8انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -1
برخي از روريسم. ضد ت، در خصوص اقدام فرانسه به بررسي اليحه جديد 1400

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
پنج روز پس  - ماه ارديبهشت 8اشاره به اقدام شوراي وزيران فرانسه، در روز چهارشنبه  الف)

اليحه بررسي  به آغاز – پليس در شهر رامبويهساله  49مور أبه يك ممرگبار با چاقو از حمله 
در » الگوريتمي«برانگيز هاي بحثز روشافزايش استفاده ا باهدفجديد ضد تروريسم 

را رد  اين حمله دولت فرانسه ارتباط اليحه جديد با حالبااين: احتمالي هايشناسايي تهديد
  ه است؛بود ها پيش در دست بررسيگويد اين اليحه از مدتكند و ميمي
دام در گيزترين اقبرانعنوان بحث، به»الگوريتم«شمار آوردن تكنيكي موسوم به اشاره به به ب)

  ؛پردازدميها هاي آنالين براي شناسايي تهديدكه به پردازش خودكار دادهاليحه پيشنهادي، 
اينتر، نسفرا اشاره به اظهارات ژرارد دارمنن، وزير كشور فرانسه، در مصاحبه با شبكه ج)

شاي ردي در فضاي مجازي به تماف، رصد اقدام مثالعنوانبهناپذيري مبني بر امكان
زني در حال حاضر و فراهم آمدن امكان شناسايي اين هاي ويدئويي مربوط به گردنفيلم

 ترل حتيه كنتحركات اينترنتي به كمك قانون جديد، همچنين تأكيد بر اقدام اين سامانه ب
 خطوط تلفن شهري؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: گزارش سازمان ديده 34

https://www.hrw.org/news/2021/04/16/united‐kingdoms‐brazen‐assault‐icc‐independence 
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اشاره به وجود شواهدي مبني بر افراطي شدن سريع عامالن حمالت اخير در فرانسه،  د)
آقاي دارمنن ها در فهرست نهادهاي اطالعاتي وجود نداشته است: نامي از آن كهدرحالي

حمله به » دو« ميالدي، 2017حمله خنثي شده در سال  35استدالل كرد كه از همچنين 
  ه است؛از طراحان حمله خنثي شد ماندهباقي» ردپاي ديجيتالي«دليل 

هاي وره زماني مجاز جهت گردآوري دادهاشاره به اقدام اليحه جديد به افزايش د ه)
ها همچنين اين دادهاين دوره در حال حاضر يك ماه است:  كهدرحاليآنالين به دو ماه، 

مصنوعي  توانند به مدت پنج سال براي اهداف تحقيق، توسعه و پيشبرد هوشمي
 ؛هاي اطالعاتي فرانسه نگهداري شوندسرويس» هاي سياهجعبه«

هاي مدني با هارات وزير كشور فرانسه مبني بر مردود شمردن نقض آزادياشاره به اظ و)
ها هاي بزرگ از الگوريتمشركت يتمامبه گفته وي  كهاينتصويب اين اليحه، با توجه به 

  ها محروم مانده است؛از كاربرد آناين دولت است كه  تنهاكنند و استفاده مي
از پايان ماه ژوئيه سال جاري ميالدي، از سوي  تصويب اين اليحه پيش احتمالبهاشاره  ز)

 دولت و ارسال آن به پارلمان فرانسه جهت بررسي؛

  هاي عمومي؛تصويب اين اليحه با اعتراض مدافعان آزادي شدنمواجه احتمالبهاشاره  ح)
اشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي نيروهاي پليس، بر اساس اين اليحه، جهت  ط)

ات الكترونيكي فرد مظنون در حين تفتيش منازل مسكوني كه پس از ماجراي توقيف تجهيز
 حمله به ساموئل پاتي، آموزگار مدرسه، شدت گرفته است؛

سال حبس به  5اشاره به فراهم آمدن امكان قرار دادن افراد محكوم به حداقل تحمل  ي)
هاي نظارتي يا امدليل ارتكاب به جرائم تروريستي، پس از آزادي، تا دو سال تحت اقد
 حبس خانگي: گفتني است كه اين مدت در حال حاضر يك سال است؛

اشاره به بخش ديگري از اين اليحه مبني بر ضرورت ممانعت به عمل آمدن از حضور  ك)
در مكاني كه يك رويداد  ،به اقامت در يك محدوده جغرافيايي مشخص فردي ناگزير

 ؛اد ورزشي يا جشنواره موسيقيمانند رويد ،شودبرگزار ميدر آن خاص 
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به روز «ماده قانوني است كه هدف اصلي آن  19اين اليحه شامل گفتني است كه  ل)
و  2015 سال ژوئيهماه چندين ماده از قانون اطالعات مصوب » تقويت«يا حتي » كردن

  ؛35استميالدي  2017 سال اكتبر ماه قانون امنيت داخلي و مبارزه با تروريسم مصوب
  
 ماهفروردين 23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز دوشنبه  -2

ز برخي اكودكان دختر. براي  حجابممنوع كردن ، در خصوص قصد فرانسه براي 1400
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

ممنوعيت پوشش كامل چهره در فرانسه در اماكن اشاره به گذشت يك دهه از  الف)
ي اكثريت نمايندگان در مجمع أمصوبه تازه مجلس سنا از ر و چنانچه 36عاممألعمومي و 

در فرانسه مشمول  »پوشش اسالمي« ،برخوردار شود نيزملي (مجلس شورا) 
  ؛شوداي ميهاي تازهمحدوديت

 اشاره به اقدام مجلس سناي فرانسه به ممنوع اعالم كردن پوشش حجاب توسط ب)
جمعي مدارس و تصميم اين هاي دستهشان در گردشكودكان دختر و همچنين همراهان

نهاد براي اعمال ممنوعيت در خصوص استفاده از پوشش بوركيني در استخرهاي 
را  احل ديگريبه قانون بايد مر شدنتبديلسرپوشيده: گفتني است كه اين اقدامات براي 

 برسند؛ به تأييد مجمع ملي فرانسه (مجلس شورا)و  نيز طي كنند

كار فرانسه در زمينه ممنوع ره به انجام پذيرفتن تدابير جديد مجلس سناي محافظهاشا ج)
احترام به  تحكيم«كردن حجاب در چهارچوب اصالحاتي مبتني بر قانون موسوم به 

در  جمهور فرانسه،، رئيسقانوني كه دولت امانوئل مكرون -» ها و اصول جمهوريارزش

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 35

 https://per.euronews.com/2021/04/28/france‐to‐unveil‐new‐anti‐terrorism‐bill 
ها در اين كشور ست. بر پايه تخمينفرما اداند كه در آن جدايي كامل دين و سياست حكمسه خود را كشوري سكوالر ميفران 36

روز در عام ء كنند. ممنوعيت پوشش كامل چهره در مالميليون مسلمان زندگي مي 6تا  3/ 5ميليون جمعيت تقريبا بين  67با 
ورهاي غربي كه در نوع خود در مورد محدود كردن نوع پوشش در ميان كشبه اجرا درآمد؛ قانوني  2010آوريل سال  11
  .سابقه بودبي
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پراكني در گرايي و مقابله با نفرتزه با اسالمواكنش به حمالت تروريستي و در مبار
  ؛٣٧هاي اجتماعي به آن متوسل شده استشبكه

بخشي به جامعه وزير فرانسه در زمينه اطميناناشاره به اظهارات ژان كاستكس، نخست د)
ت ي اسدر خصوص عدم تالش دولت فرانسه جهت اعمال قانوني بر عليه دين: اين در حال

دين ورد مسلمانان و در مهاي انجام شده زنيبرچسبالملل با توجه به عفو بينكه سازمان 
  ست؛هشدار داده ااين قانون بودن آميز تبعيضدر زمينه اسالم در فرانسه، 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 37

خواندن  ، در خصوص ممنوعيت نماز1400فروردين ماه  19شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج*
  خي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:بر اين كشور.  هاي فرانسه بر اساس مصوبه مجلس سنايدر دانشگاه

  ؛تر كردن قانون مبارزه با بنيادگرايي مذهبيسختگيرانهاشاره به قصد سناتورهاي فرانسوي براي الف) 
و ها نيد با جرياجمهوري فرانسه، به ارائه پيشنهاد اين اليحه مبتني بر برخورد شداشاره به اقدام امانوئل مكرون، رئيس ب)

  هاي سكوالريسم؛ ت بنيانگرايي اسالمي، ضمن تقويرويكردهاي منتسب به افراط
هاي مذهبي از مين مالي گروهأپراكني در فضاي مجازي و تمقابله جدي با هرگونه نفرتبه شمار آوردن محورهايي چون،  ج)

ي جلب ه بود، براادي مواجه شدانتقادهاي زي تر بااين اليحه كه پيش، به عنوان دو ركن مهم اين اليحه جنجالي: خارج از كشور
 و داده شد تغيير نام» ها و اصول جمهورياحترام به ارزش تحكيم«به قانون » طلبيجدايي«نظر نمايندگان پارلمان از قانون 

  ؛سال جاري ميالدي به تصويب رساندفوريه  17در تاريخ  مجلس ملي فرانسه كليات اين اليحه را
تري به آن گيرانهد سختاين اليحه براي تصويب به مجلس سنا و اقدام نمايندگان اين مجلس به افزودن موار اشاره به ارسال د)

ل تبديل در حااوليه دور شده و اعالمي ه از هدف گويند اين اليحمي» جمهوري به پيش«كه منتقدان حزب حاكم اي به اندازه
 است؛نسه سلمانان فراتر به جامعه مزني آسانبه قانوني براي اتهامشدن 

يت ها و انجام فعالن در ورزشگاهحضور ورزشكاران زن مسلماشمار آوردن اشاره به اقدام جناح سياسي راست فرانسه به به ه)
ب اسالمي راي ممنوعيت پوشيدن حجابه پيشنهادي بو رأي دادن  »گرايياُمت«اي از ، به عنوان نمونهورزشي با حجاب اسالمي

ه ورزش بدر جريان بررسي بخشي از اين اليحه كه  ،ملي هاي آشكار مذهبي در مسابقات رسميداشتن) نشانه(يا به همراه 
  ؛هندرأي بد البته سناتورهاي عضو فراكسيون حزب حاكم ممكن است در نهايت به حذف اين بخش از اليحه: اختصاص دارد

ها، از جمله هاي جديد در زمينه دانشگاهاي از پيشنهادهاشاره به اقدام جناح راست مجلس سنا همچنين به تصويب مجموع و)
ليت فعا ءتثنابه اس ،هبيهر گونه عبادت و مراسم مذانجام  ها، در راستاي ممنوعيتدانشگاه» منع نماز خواندن در راهرو«قانون 

غم ربه يز، ننهادها اين مجموعه پيش: گفتني است كه فضاهاي آموزشي، در محوطه تمام مراكز آموزش عالي ويژهكشيشان 
  ؛يددرخواست ژان ميشل بالنكر، وزير آموزش ملي و با وجود اعتراض شديد سناتورهاي جناح چپ، به تصويب رس

ن دسته آر ممنوعيت باي ديگري بر اين قانون، مبني اشاره به اقدام ديگر سناتورها در اين رابطه به تصويب پيشنهاد اصالحيه ز)
سناتورهاي  اين در حالي است كه: »دنهاي آموزشي و تحقيقاتي شوكه موجب اختالل در فعاليت«نيز  »هاي تبليغاتيفعاليت«از 

 با اين پيشنهاد مخالفت نمودند؛» جمهوري به پيش«حزب سبز، سناتورهاي سوسياليست و فراكسيون 

 هايفهرست ت از وروداي ديگري مبني بر ممانعاشاره به اقدام مجلس سناي فرانسه همچنين به تصويب اصالحيه ح)
  ؛در انتخابات دانشجويي» گرااُمت«انتخاباتي 

در » تيا تبليغايآشكار « نشانهپيشنهاد اصالحي به منظور ممنوعيت استفاده از حجاب يا هرگونه اين در حالي است كه  ط)
  به تصويب نرسيد.دانشگاه در مجلس سنا 



  33                                     )2( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

تالش مجلس سنا براي قانوني كردن اين ممنوعيت در همين مقطع  شدنمواجهاشاره به  ه)
 HandsOffMyHijab# ن زيادي با هشتگكاربرا ازجملهالمللي، هاي شديد بينبا مخالفت

 سؤالها را زير هاي اجتماعي اين تالش(دست از سر حجاب من برداريد) در شبكه
 38.39شوداز آلمان و آمريكا ديده مي نيز ها، انتقادهايياند. در ميان واكنشبرده
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