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

ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهارديبهشتآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهخبار آشكار به ها و ابيانيه
 صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1هاي گروهيرسانه

 خالصه به شرح زير است:

  
  آمريكا متحدهاياالت*
 ماهديبهشتار 21شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -1

هاي گروهِي فاقد ، در خصوص نگاه داشته شدن كودكان مهاجر در سرپناه1400
  از: اندعبارتين گزارش اهاي الزم. برخي از محورهاي مراقبت

اي فاقد در شبكه جوپناهها هزار كودك اشاره به اقدام دولت بايدن به نگاه داشتن ده الف)
سرپناه  5ايالت اين كشور پراكنده شده و شامل مركز كه در بيست  200شفافيت از حدود 

  اند؛شته شدهشود كه در آن انباكودك مي 1000با بيش از 
هاي محرمانه به دست آمده از سوي اين خبرگزاري مبني بر افزايش بيش اشاره به داده ب)

از دو برابري تعداد كودكان مهاجر، تحت سرپرستي دولت در خالل دو ماه گذشته و اقدام 
هزار كودك از كودكان نوپا تا نوجوانان:  21ولت فدرال در هفته جاري به اسكان حدود د
 20، در شهر ال پاسوي تگزاس، از روز دوشنبه 2مثال پايگاه نظامي فورت بليس عنوانبه

  كودك را در خود جاي داده است؛ 4500، بيش از ماهارديبهشت

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

Human  Rights  (OHCHR) بان حقوق بشر (سازمان ديده)؛Human  Rights  Watch ؛ شبكه خبري دويچه وله(
)Deutsche Welleروزنامه تورنتو استار ( )؛Toronto  Star) ؛ روزنامه گاردين(The  Guardian ؛ پايگاه خبري(– 

روزنامه اينديپندنت  )؛Associated Press)؛ خبرگزاري اسوشيتدپرس (The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا (
)Independent شبكه خبري بي.بي.سي () وBBC.Com.(  

٢ Fort Bliss 
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سالمت روان مبني بر ايمن بودن برخي  اشاره به اظهارات وكال، حاميان و كارشناسان ج)
برخي ديگر  كهدرحاليها، هاي الزم از كودكان در آنها و فراهم آمدن مراقبتاز اين سرپناه

 اندازند؛از اين اماكن سالمت و ايمني كودكان را به مخاطره مي

دن اشاره به تداوم يافتن اغلب اقدامات انجام شده توسط دولت ترامپ از سوي جو باي د)
عدم بررسي پيشينه مراقبان كودكان، از  ازجملهه بود، قراردادها را مورد انتقاد كه خود آن

اسناد و مدارك دادگاه حاكي از آن است كه  حالبااينها در اف.بي.آي: طريق سوابق آن
هاي چند ميليون دالري است كه مبتني بر شكايت وفصلحلدولت بايدن در تالش براي 

ها جمهوري دانلد ترامپ، در اين سرپناهكه كودكان مهاجر در زمان رياست اين ادعا هستند
 اند؛استفاده قرار گرفتهمورد سوء

اشاره به بخشي از برنامه دولت جهت مديريت هزاران كودك عبور كرده از مرز  ه)
هاي ها سرپناه اضطراري فاقد مجوز در پايگاهو مكزيك مبني بر، ايجاد ده متحدهاياالت

هاي اجتماعات كه مقررات ايالتي را ناديده گرفته و مستلزم ها و سالنامي، استاديومنظ
ها هاي حقوقي معمول نيستند: گفتني است كه در اين اماكن كه به آنبرخورداري از نظارت

شود، ضمانتي براي دسترسي كودكان به تحصيل، مراكز جذب اضطراري گفته مي
 مشاوره حقوقي وجود ندارد؛ هاي تفريحي و سرگرمي و يافرصت

به نشان دادن شفافيت بيشتر در اين زمينه از  متحدهاياالتاشاره به اقدام دولت كنوني  و)
هايي از اين اماكن: همچنين به گفته طريق ارائه اطالعات روزانه و نشان دادن عكس

م وزارت بهداشت و خدمات انساني، مدت زمان متوسطي كه كودكان بايد در اين نظا
 بگذرانند، از چهار ماه در پاييز گذشته به كمتر از يك ماه در بهار كاهش يافته است؛  

هايي از سوي اين خبرگزاري، مبتني بر مورد دريافت گزارش حالدرعيناشاره به  ز)
استفاده قرار گرفتن كودكان، كه منجر به اخراج شماري از كاركنان اين اماكن سوء

دي شده است: همچنين گفتني است كه در برخي موارد وكال اضطراري در سال جاري ميال
 ها اطالع ندارند؛و حتي والدين كودكان نيز از مكان نگاهداري آن
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 ن زمينهر ايداشاره به اقدام وزارت بهداشت و خدمات انساني به امتناع از اظهار نظر  ح)
ين شده در ا داده معيار حقوقي اجرايي جهت مراقبت از كودكان اسكان گونههيچكه آيا 

  گيرند؛ها چگونه مورد نظارت قرار مياماكن اضطراري وجود دارد يا خير و يا اينكه آن
ه اشاره به اقدام دولت بايدن به همچنين صدور مجوز دسترسي بسيار محدود ب ط)

ها، به دليل هاي خبري جهت تهيه گزارش از اين اماكن پس از ورود كودكان به آنرسانه
  هاي حريم شخصي؛س كرونا و محدوديتشيوع ويرو

هاي جمعي برخوردار از صدها هاي حاميان حقوق بشر در زمينه سرپناهاشاره به نگراني ي)
هاي الزم و ارائه ها به رها كردن كودكان بدون نظارتتخت براي كودكان و اقدام آن

س حبومهاجر خدمات اوليه: خبرگزاري اسوشيتدپرس دريافته كه حدود نيمي از كودكان م
خوابند؛ كودك ديگر مي 1000هايي برخوردار از بيش از در سرپناه متحدهاياالتدر 

 ؛ از اين اماكن برخوردار از يكصد كودك يا بيشتر هستند 17650همچنين بيش از 

ه خاك ود باشاره به يكي از داليل ورود شمار قابل توجهي از كودكان بدون والدين خ ك)
ستن مرز بميالدي مبتني بر  2020مان اضطراري دولت ترامپ در سال آمريكا، مبني بر فر

ينه هاي موجود در زمبا مكزيك به روي تمامي مهاجران، به دليل نگراني متحدهاياالت
ايدن : گفتني است كه اين فرمان اضطراري در زمان دولت ب19 –شيوع بيماري كوويد 

در  ان بدون سرپرستين تفاوت كه كودكآيد، با ادرمي اجراهمچنان براي بزرگساالن به 
ين رو اتوانند در آن اسكان يافته و تقاضاي پناهندگي دهند. از صورت ورود به كشور مي

 فرستند؛را به تنهايي به مرزها مي كودكانشانبرخي از والدين 

بزرگسالي  دين،اشاره به مورد استقبال قرار گرفتن اكثر اين كودكان از سوي يكي از وال ل)
ها در وهله نخست نآقيم، اما بايد خاطرنشان كردن كه  عنوانبهيگر يا دوستان خانوادگي د

ناهي دولتي بازداشت و سپس به سرپ متحدهاياالتاز سوي اداره امور گمركي و مرزي 
  يابند؛انتقال مي
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اري نزديك به ميالدي، به نگاهد 2019اشاره به اقدام دولت فدرال آمريكا، در طول سال  م)
هاي گروهي و يا تحت سرپرستي هاي تعيين شده، بازداشتگاههزار كودك در سرپناه 70
  در سال جاري افزايش يابد؛ ادتعدرود كه اين ها و انتظار ميقيم
كارهايي كه با شكايات حقوقي اشاره به مديريت برخي از اين اماكن از سوي پيمان ن)

ها در زمان جنسي كودكان در اين سرپناه ن فيزيكي وقرارداداستفاده مبني بر مورد سوء
هاي جديدي هستند كه هيچ برخي ديگر شركت آنكهحالدولت ترامپ مواجه هستند، 

اي در زمينه چگونگي برخورد با كودكان مهاجر را ندارند: در مجموع اين اماكن تجربه
  ؛3دهندهزار كودك را در خود جاي مي 18اضطراري حدود 

  
وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –ز سوي پايگاه خبري انتشار گزارش ا -2

واست برخي ، به نقل از روزنامه گاردين، در خصوص درخ1400 ماهارديبهشت 20دوشنبه 
ال هاي آمريكايي از سازمان ملل جهت تحقيق در زمينه خشونت پليس در قباز خانواده

  پوست اين كشور.شهروندان سياه
، در روز متحدهاياالتقرباني خشونت پليس  165خانواده  يه اقدام اعضااشاره ب الف)

لل، اي خطاب به ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان مدوشنبه، به امضاء نامه
آميز هاي خشونتدرخواست جهت انجام تحقيقات مستقل در زمينه واكنش منظوربه

  ها؛پوست و كشتن آنسياهقانون در اين كشور به معترضان  ياجرامأموران 
معه مدني نهاد جا 250ها از سوي اشاره به مورد حمايت قرار گرفتن اقدام اين خانواده ب)

الملل و بان حقوق بشر، سازمان عفو بينسازمان ديده ازجملههاي حقوق بشري، و گروه
ل براون و هاي جورج فلويد، مايكهاي مدني آمريكا: گفتني است كه خانوادهاتحاديه آزادي

 اند؛هايي هستند كه اين نامه را امضاء كردهخانواده ازجملهدانته رايت 

                                                            
  ي در لينك:گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازياب 3

 https://apnews.com/article/donald‐trump‐immigration‐health‐coronavirus‐pandemic‐

government‐and‐politics‐3�4�480�9021�6�8�02313�4�73�497� 
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المللي، به حمايت و پذيري قدرتمند بينمسئوليت سازوكاراشاره به منجر شدن ايجاد  ج)
ها در راستاي فروپاشاندن نژادپرستي سيستميك در تكميل بيشتر و نه تضعيف تالش

 ر؛ تبار اين كشوقبال خشونت پليس عليه شهروندان آفريقايي، به ويژه در متحدهاياالت

 11اشاره به نگارش اين نامه دو هفته پس از اقدام ائتالفي از وكالي حقوق بشر از  د)
به ارتكاب به جنايت عليه بشريت، به دليل فراهم  متحدهاياالتكشور جهان به متهم كردن 

هاي جهت كشتن و شكنجه كردن آمريكايي قانون ياجراآوردن امكان الزم براي مأموران 
 ؛٤هاي خودشان با عواقب اقدامتبار بدون مواجه شدنآفريقايي

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 4

المللي هاي يك تحقيق بينفتهص يا، در خصو1400 ماهبهشتيارد 7شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه*
  ليه بشريت. مصداق جنايت ع عنوانبهپوستان آمريكايي مبني بر به شمار آوردن كشتار سياه

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
ستانه المللي تحقيق در زمينه خشونت سيستميك نژادپرگزارش كميسيون بين«اي تحت عنوان صفحه 188انتشار گزارش  الف)

لي وكالي هاي حقوقي، شامل، كنفرانس متوسط ائتالفي از سازمان» آمريكا متحدهاالتياتبار در پليس عليه مردم آفريقايي
 12المللي وكالي دموكراتيك، مبني بر درخواست و انجمن بين متحدهاالتياپوست و اتحاديه ملي وكال، مستقر در سياه

يوان داز دادستان  -يب ان از مناطق آفريقا، آسيا، اروپا، آمريكاي التين و جزاير كارائكشور جه 11از  –كارشناس حقوق بشر 
  اي تحقيقاتي در اين زمينه؛درنگ پروندهالمللي جهت گشودن بيكيفري بين

از مصداقي  عنوانبهتبار غيرمسلح، هاي آفريقاييشمار آوردن كشتن و مجروح كردن سيستماتيك آمريكايياشاره به به ب)
  الملل؛جنايت عليه بشريت و مستلزم تحقيق و پيگرد بر اساس حقوق بين

پوست از آزادي فيزيكي، همچنين محروم كردن شديد شهروندان سياه«و اقدام پليس به » هاي پليسيقتل«شمار آوردن اشاره به به ج)
ق پوست و در نتيجه مصداك عليه جامعه سياهتماتيحمالت سيس عنوانبه» هاي غيرانسانياعمال شكنجه، آزار و اذيت و ساير اقدام

  جنايت عليه بشريت؛
  :ازجملهبه،  متحدهاالتيادن هاي اين كميسيون در راستاي متهم كراشاره به ديگر يافته د)
 ياجراهاي مأموران در راستاي المللي خود هم در ساختار قوانين حاكم بر پليس و هم اقدامنقض تعهدات حقوق بشري بين - 

هاي پوستان و ايست و بازرسيهدف قرار دادن سياه منظوربهندگي هاي مربوط به قوانين راهنمايي و رانايست ازجملهقانون، 
  نژادي؛

 يهادهنده وكشبا سالح گرم بلكه از طريق  تنهانهيروي مهلك، نكننده ملي استفاده نامتناسب از پذيرش الگوي نگران -
  ؛پوستانتريكي عليه سياهالك
ها تنها گبار آنمات مراعمال فرهنگ معافيت از مجازات كه به پشتوانه آن مأموران پليس به ندرت مسئول شناخته شده و اقدا -

 شوند؛آيند، ناديده گرفته ميدرمي اجرابه اين عنوان كه از سوي تعداد نادري از مأموران متخلف به 

ادن دقرار  ه همچنين متهم كردن مأموران پليس به مورد شكنجهاشاره به اقدام كارشناسان نويسنده اين گزارش ب ه)
هاي ها فشار وارد آوردن بر گرد فرد و يا اعمال ديگر محدوديتاز نگاه آن كهنياتبار، با توجه به هاي آفريقاييآمريكايي
  آيد؛ت به شمار ميليه بشريعالملل، جنايت بار در دوران دستگيري مصداق شكنجه بوده و بر اساس حقوق بينخشونت
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ين به نقض قوان متحدهاياالتاشاره به بخشي از گزارش اين وكال، مبني بر اقدام  ه)
م كردن المللي در اكثر موارد، از طريق فراهم آوردن امكان بروز مواردي چون، محروبين

هاي شهروندان از آزادي فيزيكي، اعمال شكنجه و آزار و اذيت و ديگر رفتارشديد 
 غيرانساني؛

مات ن اقداقرارداداشاره به مقاومت سازمان ملل در برابر مورد تحقيق و تفحص  و)
شته كه سال گذ در رابطه با بررسي خشونت پليس در اين كشور: گفتني است متحدهاياالت

 هايي در زمينهاي به سازمان ملل خواستار ارائه توصيهنامه نيز خانواده جورج فلويد در
  شده بودند؛ متحدهاياالتايجاد اصالحات در ساختار پليس در 

، وكيل خانواده فلويد، مبني بر ضرورت اقدام مردم هر ٥اشاره به اظهارات بن كرامپ ز)
و به سازمان  المللي جهت برخورداري از حمايت آنكشوري به توسل جستن به جامعه بين

 طوربهها است كه درخواست از اين نهاد جهت مداخله، در شرايطي كه دهه منظوربهملل 
  اند؛سيستميك از سوي دولت خود، از حق جهاني بر حيات محروم شده

                                                                                                                                                            
كننده اين گزارش و رئيس سازمان جهاني مبارزه با شكنجه، مبني بر اشاره به اظهارات هينا جيالني، يكي از كارشناسان تهيه و)

هاي اين تأييدي بر ديدگاه عنوانبهبه شمار آمدن حكم محكوميت صادر شده در پرونده جورج فلويد، در هفته گذشته، 
غيرانساني بلكه مصداق آشكار شكنجه و  تنهانهين مهم كه استفاده از زور در خالل دستگيري يك فرد كميسيون و تصريح ا

  منجر به نابودي احتمالي حيات فرد است؛
از دو نظام  متحدهاالتياتبار و برخورداري هاي آفريقايياشاره به تأثير انساني تبعيض سيستميك اعمال شده عليه آمريكايي ز)

  تبارها؛، يكي براي سفيدپوستان و ديگري براي آفريقايياجراي قانون
پوستان غيرمسلح در قياس با سفيدپوستان از سوي مأموران پليس و كشته شدن اشاره به كشته شدن چهار برابري سياه ح)

حالي است كه نفر در سال: اين در  1000 –ميالدي تا كنوني  2005قانون از سال  ياجراهزار نفر از سوي مأموران  15حدود 
تن محكوم به ارتكاب به  35افسر پليس متهم به قتل عمد يا غيرعمد شده، كه از اين تعداد تنها  104در همين مدت زماني 

  اند؛جرم شده
نيروهاي پليس محلي و  يساز يرنظاميغجهت  متحدهاالتيااشاره به درخواست كارشناسان اين گزارش از دولت و كنگره  ط)

هاي بدون هشدار قبلي، كه به مأموران پليس امكان يورش بردن به خانه اجراهاي بازداشت قابل ن صدور حكمممنوع اعالم كرد
  پذيرد؛دهد كه بدون هشدار و غالبًا بدون دليل صورت ميرا مي پوستان، از جمله خانه بريانا تيلورسياه
قانون از مجازات كه بر اساس آن، مأموران  ياجرا اشاره به درخواست كارشناسان جهت پايان دادن به معافيت مأموران ي)

هاي گريز، مصداق كنند و نويسندگان اين گزارش بر اين باورند كه اين راهپليس از مواجهه با اقامه دعواهاي مدني اجتناب مي
 رحمانه پليس است؛دن از خشونت بيپوشي كراغماض و چشم

المللي كيفري جهت آغاز تحقيقات عليه ن گزارش از دادستان ديوان بينبرانگيز كارشناسان اياشاره به درخواست بحث ك)
  براي ارتكاب آن به جنايت عليه بشريت كه ميزان كارايي و تأثير آن زير سوأل است. متحدهاالتيا

٥ Ben Crump 
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در سال  7و فيلندو كستي 6هاي براون، فلويد، بريانا تيلورگفتني است كه خانواده ح)
وق بشر سازمان ملل نوشته و از اين نهاد درخواست نمودند اي به شوراي حقگذشته، نامه

به  متحدهاياالتدر » بحران حقوق بشر«در خصوص آنچه كه  اي ويژهتا با تشكيل جلسه
  ؛8شمار آوردند، واكنش نشان دهند

  
، 1400 ماهارديبهشت 16شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه اينديپندنت، در روز پنج -3

اي ال استفاده از جوخه آتش براي اعدام مجرمان در ايالت كاروليناحتم خصوصدر 
  از: اندعبارتجنوبي. برخي از محورهاي اين گزارش 

، ماهديبهشتار 15ارشنبه ايالت كاروليناي جنوبي، در روز چه گذارانقانوناشاره به اقدام  الف)
ي ي تزريقوهايل كمبود داربه تصويب امكان استفاده از جوخه آتش براي اعدام زندانيان به دل

حه خواه اين ايالت، مبني بر امضاء اين اليمستر، فرماندار جمهوريكشنده و اظهارات هنري مك
 و قانوني كردن آن؛

كننده از چهارمين ايالت استفاده عنوانبهشمار آمدن كاروليناي جنوبي اشاره به به ب)
ر دكه  ن اين مصوبه: گفتني استجوخه آتش براي اعدام زندانيان، در صورت قانوني شد

شد، داروهاي مرگبار براي اعدام زنداني فراهم نبا چنانچهارچوب مصوبه جديد، هچ
  ؛تواند بين تيرباران شدن و صندلي الكتريكي، يكي را برگزيندمحكوم مي

آستانه  نفر در ايالت كاروليناي جنوبي در حال حاضر در 37اشاره به قرار داشتن  ج)
فردي را  نتاكنوميالدي  2011عدام: اين در حالي است كه اين ايالت از سال حكم ا ياجرا

  اعدام نكرده است؛

                                                            
٦ Breonna Taylor 
٧ Philando Castile 

  ا. قابل بازيابي در لينك:تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريك –گزارش پايگاه خبري  8
 https://thehill.com/policy/international/un‐treaties/552756-families‐call‐for‐un‐probe‐into‐

police‐violence‐against 
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ن به انتظار خاتمه داد منظوربهن اليحه خواهان به تصويب اياشاره به اقدام جمهوري د)
  ان هستند؛هايي كه در پي مجازات محكومخانواده

وجه قي با ته به لحاظ اخاللفت با اين اليحها به مخااشاره به اقدام بسياري از دموكرات ه)
پوستان بيشتر در مورد سياه طوركليبهجازات اعدام ها معتقدند كه موارد مآن كهاينبه 

ه اعدام بكه در كاروليناي جنوبي  حدود نيمي از زندانيانيشود: گفتني است كه استفاده مي
 به هانآ جمعيت نسبت اين در حالي است كه پوست هستند.اند، سياهمحكوم شده
  ؛درصد است 27 تنها ايالت، اين در سفيدپوستان

 حالرعيندم و اشاره به اقدام برخي از نمايندگان دموكرات به مخالفت بنيادين با اعدا و)
جرمان ين ماترجيح دادن استفاده از جوخه آتش در قياس با صندلي الكتريكي، با توجه به 

 شوند؛متحمل مي در اين شيوه درد و رنج كمتري را

با توجه به  متحدهاياالتاشاره به از دست رفتن تدريجي محبوبيت مجازات اعدام در  ز)
با نظر مثبت ايالت ديگر نيز  3آن در  ياجراايالت در حال لغو آن هستند و  23 كهاين

  ؛9فرماندار، تعليق شده است
، ماهارديبهشت 18ز شنبه اشاره به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در اين زمينه، در رو ح)

مبني بر آمار ارائه داده شده از سوي مركز اطالعات مجازات اعدام، مبني بر قانوني بودن 
در حال حاضر: گفتني پي، اوكالهما و يوتا سيسيهاي مياعدام با جوخه آتش در ايالت

ش اعدام محكوم به مرگ در ايالت يوتا در برابر جوخه آت 3 تاكنون 1970از سال است كه 
  ؛10است بودهميالدي  2010اند كه آخرين مورد آن در سال شده
چندين  ايالت آمريكا در حال حاضر و اقدام 27مجازات اعدام در  ياجرااشاره به  ط)

  آن بدون تغيير قانون و  ياجراايالت به متوقف ساختن 

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  9

https://b2n.ir/g42818 
، ايران، كره شمالي، قطر، سومالي، تايوان و يمن محكومان هشت كشور چين 2020الملل در سال به گزارش سازمان عفو بين 10

، سودان و هاي پيش در كشورهاي بالروس، اندونزياعدام در برابر جوخه آتش در دهه اند.خود را با جوخه آتش اعدام كرده
  گزارش شده است.نيز امارات متحده عربي 
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فدرال، حكم حكم اعدام  ياجراسال وقفه در  17بعد از گفتني است كه دانلد ترامپ  ي)
مورد  6اند، كه نفر اعدام شده 13در آمريكا  تاكنونمجدد آن داد. از زمان حكم او  ءبه ابقا
  ؛11جمهوري بوده استاز شكست او در انتخابات رياست آن پس

  
شنبه ز چهارسازمان ملل، در رو انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر - 4

ن جديد خصوص اقدام كارشناس سازمان ملل به تقبيح قواني، در 1400 ماهارديبهشت15
ان ج«آميز و تظاهرات موسوم به ن تظاهرات مسالمتقرارداددر راستاي هدف  متحدهاياالت
  از: اندعبارترش برخي از محورهاي اين گزا». پوستان ارزشمند استسياه

ق اجتماعات و تجمعات ، گزارشگر ويژه در زمينه حقو12اشاره به اظهارات كلمان وول الف)
جان «خواهانه نژادي و جنبش آميز، مبني بر برشمردن سركوب تظاهرات عدالتمسالمت

هاي فلوريدا و هدف قوانين جديد اتخاذ شده در ايالت عنوانبه» پوستان ارزشمند استسياه
الملل و حمايت قانون اساسي رسد در تناقض با حقوق بيناوكالهما كه به نظر مي

اين قوانين مشتمل بر  كهاينآميز است، با توجه به از حق برگزاري تجمعات صلح متحدهتاياال
  شود؛گيرانه ميهاي سختآميز و مجازاتجرائم ابهام

افكني هراس«، »شورش«آميز از مواردي چون، اشاره به منجر شدن ارائه مفاهيم ابهام ب)
قانون از  ياجراهاي شدن مقام در اين قوانين به برخوردار» مسدودسازي«و » اوباش

هاي مشروع اعتراضي، ضمن سازي از فعاليتاختيارات فراگير در راستاي ارعاب و جرم
ن اه ايرمحدوديت بر سر  هرگونهتأكيد بر ضرورت تبيين موشكافانه و آشكاراي اِعمال 

  آزادي بنيادين؛
لوريدا و اوكالهما به ظاهر هاي فاشاره به اجرايي شدن قوانين جديد اتخاذ شده در ايالت ج)
آميز و تظاهرات هاي صلحبخشي از تالشي متداوم در راستاي تحديد اعتراض عنوانبه

ميالدي در سراسر  2020خواهانه نژادي كه در پي قتل جورج فلويد در ماه مه سال عدالت
                                                            

  ي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازياب 11
 https://www.bbc.com/persian/world‐57034348 
١٢ Clément Voule 
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 نوانعبههاي خياباني كه عمدتاً ن اعتراضقراردادبه وقوع پيوست و هدف  متحدهاياالت
 شوند؛خواهانه نژادي توصيف ميهاي عدالتاعتراض

 2020ايالت آمريكا از ماه مه سال  35در  ضد اعتراضياليحه  93 كمدستاشاره به معرفي  د)
قوانين  نويسپيشميالدي و گفتني است كه عالوه بر قوانين جديد اياالت فلوريدا و اوكالهما، 

 ز در حال اجرايي شدن هستند؛ايالت ديگر ني 7 كمدستدر  ضد اعتراضي

اشاره به ابراز نگراني اين كارشناس حقوق بشر سازمان ملل از به شمار آمدن روند  ه)
بخشي از فرآيند  عنوانبههاي فلوريدا و اوكالهما در ايالت ضد اعتراضياتخاذ قوانين 

شد،  ميالدي آغاز و در تمام كشور فراگير 2017تري كه در اين زمينه در سال محدود
 ها جهت خودداري ورزيدن از طي مسيري مشابه؛ضمن درخواست از تمامي ايالت

كه در ايالت فلوريدا اتخاذ شده  -» افكني اوباشهراس«اشاره به منجر شدن جرم جديد  و)
يا تعداد بيشتري از افراد برخوردار از قصد مشترك و تهديد به  3به جرم انگاشتن اقدام  –

اي را ديدگاه ويژه كهايناز زور در راستاي ناگزير كردن فردي به  الوقوعاستفاده قريب
  اتخاذ، ترك يا حفظ نمايد؛

هاي مقام ازجملهاشاره به ضروري به شمار آمدن تالش جهت تغيير ديدگاه ديگران،  ز)
آميز: بدين ترتيب دولت، در زمينه كنش اعتراض و حق مشاركت در تجمعات صلح

اقدام حمايتي و اعتراضي مشروع از  هرگونهتواند يف فراگير ميتوان گفت كه اين تعرمي
اقدامي كه از سوي  –را نيز شامل شود  نفرِ 3سوي گروهي حتي به كوچكي يك گروه 

 آيد؛آميز به شمار ميقانون تهديد ياجراهاي مقام

ام به هايي كه اقدسازمان كهايناشاره به منجر شدن اين قانون در ايالت اوكالهما به  ح)
مشاركت  ازجمله –كنند كه متهم به ارتكاب برخي از جرائم هستند همكاري با افرادي مي

اي گسترده در اين در تجمع غيرقانوني، شورش و يا تحريك به شورش كه همگي به گونه
اي شوند كه برابر حداكثر جريمه 10اي توانند متحمل جريمهمي –اند قانون تعريف شده
 در نظر گرفته شده است؛ براي جرم يك فرد
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 نت عليهخشو اشاره به منجر شدن اين قوانين ظاهراً، به ايجاد فضايي مناسب براي اِعمال ط)
جروح مجو را معترضان از طريق ايجاد مصونيت جديد قانوني براي افرادي كه معترضان مسالمت

  كشند؛كرده و يا حتي مي
اي كه با مينه از رانندهزلت اوكالهما در اين مثال، قانون ايا عنوانبه كهايناشاره به  ي)
كشد، در اعتنايي، فردي را كه حال در گريز از يك شورش است، مجروح كرده و يا ميبي

لوريدا فكند و يا طبق قانون ايالت قبال مسئوليت شهروندي و كيفري اين اقدام حمايت مي
 تكاانها با ينه شانه خالي كند، تخود در اين زم تواند از مسئوليتمتهم يك پرونده مدني مي

ن دليل ه ايبه اين توجيه كه چنانچه وي موجب آسيب وارد آمدن به و يا قتل فردي شده، ب
  بوده كه فرد مزبور در حال ايجاد يا پيشبرد يك شورش بوده است؛

اهم ه فراشاره به اظهارات حاميان جامعه مدني مبني بر منجر شدن چنين مصونيتي ب ك)
پندار سفيدپوست و اِعمال خشونت هاي برتريهاي الزم براي اقدامات گروهيزهآمدن انگ

  ؛»جان سياهان ارزشمند است«بيشتر در قبال معترضان جنبش 
 ز ميزانيس ااشاره به ابراز نگراني مكرر كارشناسان سازمان ملل در خصوص استفاده پل ل)

جهت  متحدهاياالتولت ها از دآميز و درخواست آنافراطي زور در تظاهرات صلح
هاي نژادپرستانه در نظام عدالت كيفري و انديشيپرداختن به نژادپرستي سيستميك و جزم
كنندگان در هاي آمريكا به حمايت از مشاركتخاطرنشان كردن ضرورت اقدام مقام

  گران غيرحكومتي؛هاي احتمالي كنشاستفادهآميز در قبال سوءتجمعات صلح
 ياجراجهت  متحدهاياالتين درخواست اين كارشناسان از دولت اشاره به همچن م)

اصالحات گسترده در راستاي به پايان رساندن خشونت پليس و پرداختن مؤثر به 
  .13نژادپرستي سيستميك و تبعيض نژادي

  
  

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

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27060&LangID=E 
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  *كانادا
 ماهارديبهشت 8بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

ا بطه بدر خصوص مورد انتقاد شديد قرار گرفتن مديريت دانشگاه تورنتو در را ،1400
از  تحديد آزادي و تحت فشار قرار گرفتن از سوي گروه حامي رژيم اسرائيل. برخي

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
اشاره به اقدام كميته متصدي استخدام اساتيد در دانشگاه تورنتو به انتخاب دكتر  الف)

المللي حقوق بشر در دانشكده حقوق ، به اتفاق آراء، به رياست برنامه بين14ولنتينا آزارووا
  اين دانشگاه؛

برانگيز بحث اشاره به اقدام رئيس دانشگاه تورنتو به ممانعت به عمل آوردن از استخدام ب)
هت مورد جدا آزارووا و اقدام دانشگاه به برگزيدن يكي از قضات بازنشسته ديوان عالي كانا

  ن اين تصميم؛قراردادبررسي 
مبني بر  گاه،اشاره به مهمترين دليل ممانعت به عمل آمدن از استخدام اين استاد دانش ج)

  ائيل؛هاي دانشگاهي و علمي وي از سوابق حقوق بشري رژيم اسرانتقادآميز بودن فعاليت
شي پنهاني در راستاي اشاره به اظهارات قاضي در گزارش خود، مبني بر تأييد آغاز تال د)

اي براي گزينه عنوانبهنام وي  آنكهازپسممانعت به عمل آمدن از استخدام آزارووا، 
كه گروه طرفدار رژيم اسرائيل  – 15تصدي اين سمت به مركز امور اسرائيلي و يهودي

  درز نمود؛ –است 
يكي  ز اقدام، ارووااشاره به آگاهي قاضي پرونده روزها پيش از پايان يافتن استخدام آزا ه)

مالي  ن اصليكه يكي از حاميا –از اعضاء سابق هيأت مديره مركز امور اسرائيلي و يهودي 
هاي اين ز مقامبه تماس با دانشگاه پس از توصيه يكي ا –آيد دانشگاه نيز به شمار مي

دام مركز مبني بر ضرورت هشدار دادن به مديريت دانشگاه در خصوص منجر شدن استخ
 وهاد رووا به كارزار اعتراض عمومي كه موجب آسيب وارد آمدن به اعتبار اين نآزا

  شود؛همچنين تأمين بودجه براي آن مي

                                                            
١٤ Valentina Azarova 
١٥ Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) 
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ي رائه سخنرانكه در ميانه بررسي خود به ا –، اقدام اين قاضي حالدرعيناشاره به  و)
نيز هاي برپا شده از سوي مركز امور اسرائيلي و يهودي مهمي در يكي از كنفرانس

به  هاجرتيمبه طرفداري از ادعاي دانشگاه مبني بر منجر شدن مسائل اقامتي و  –پرداخت 
ين اكرد كه  وي سرانجام در همراهي با رئيس دانشگاه اعالم كهايناتخاذ اين تصميم و 

  مسئله تحت تأثير عوامل خارجي قرار نداشته است؛
د يني موروي عسؤال بردن اعتبار دعا اشاره به اظهارات قاضي پرونده، مبني بر عدم زير ز)

قيقت ين حامباحثه قرار گرفته در اين بررسي به جاي سازگار كردن نتيجه بررسي خود با 
 ست؛كه استخدام اين استاد دانشگاه در پي مداخله حامي مالي آن، پايان يافته ا

ده نشكااشاره به مردود به شمار آمدن اين گزارش از سوي چندين تن از استادان د ح)
ر اين دگاه حقوق و دستيابي كانون اساتيد دانشگاه كانادا به اين نتيجه كه توضيح دانش

ميالدي موجب  2008اي نامحتمل است كه براي نخستين بار از سال خصوص به اندازه
اهي ها به دليل نقض جدي اصول شناخته شده آزادي دانشگبرانگيختن انتقادها و سرزنش

  شده است؛
يرش هزار عضو خود، جهت عدم پذ 72اقدام اين كانون به درخواست از  اشاره به ط)

بير خاذ تداه اتبرنامه سخنراني يا سمتي از سوي دانشگاه تا زمان اقدام اين نهاد ب هرگونه
وله ه مقكمناسب در اين زمينه: اين در حالي است كه مسئوالن دانشگاه بر اين باورند 

آورد، چراكه حقوق بشري حمايت به عمل نمي آزادي دانشگاهي از يك مدير برنامه
 مسئوليتي مديريتي بر عهده دارد؛

يد بر بان حقوق بشر، ضمن تأكاشاره به همكاري همسر دكتر آزارووا با سازمان ديده ي)
عناي مكشد، بلكه حاكي از اين امر كه اين پرونده تنها وضعيت افراد را به تصوير نمي

توان براي هيچ كشوري در پردازد كه نميبه اين اصل مي واقعي آزادي دانشگاهي بوده و
  اش استثناء قائل شد؛زمينه نقد كارنامه حقوق بشري

بان حقوق بشر با دانشكده تأكيد بر ضرورت مبتني بودن تداوم همكاري علمي ديده ك)
 مديريت دانشگاه به جاي دست كهاينها و حقوق دانشگاه تورنتو بر پايبندي به اين ارزش
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را مورد بررسي قرار دهد،  نشدهحلهاي شستن از پرداختن به اين موضوع بايد اين دغدغه
  ؛16هاي خود شده استحاضر به سازش بر سر آزادي كهاين ازجمله

  
، 1400 ماههشتارديب 8انتشار گزارش از سوي روزنامه تورنتو استار، در روز چهارشنبه  -2

م سرائيل و متهق بشر جهت اقدام عليه رژيم ابان حقودر خصوص درخواست سازمان ديده
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش ». آپارتايد«كردن اين رژيم به جنايات 

بان حقوق بشر از دولت جاستين ترودو، اشاره به درخواست سازمان ديده الف)
ژيم وزير كانادا جهت اتخاذ اقدام عليه جنايات ادعايي مرتكب شده از سوي رنخست

  ؛»آپارتايد«رژيم  عنوانبهاسرائيل عليه بشريت و به شمار آوردن آن 
اي جديدي از سوي صفحه 218اين درخواست با انتشار گزارش  زمانيهماشاره به  ب)

ال هاي رژيم اسرائيل به اِعمالمللي، مبني بر متهم نمودن مقاماين سازمان حقوق بشري بين
 در اسرائيل و هم كرانه غربي و نوار غزه؛ تبعيض روشمند عليه فلسطينيان هم

هاي ميداني و ها، فعاليتكه مبتني بر مصاحبه –اشاره به حاكي بودن نتيجه اين گزارش  ج)
 هاي رژيم اسرائيل كهاز به شمار آوردن قوانين و سياست –بررسي اسناد دولتي است 

ه ك» آپارتايد و اذيت وآزار «مصداق  عنوانبهموجب منكوب كردن هويت فلسطينيان شده، 
 الملل، هر دو مورد مصداق جنايت عليه بشريت است؛بر اساس حقوق بين

بان حقوق بشر، ، مدير بخش كانادا در سازمان ديده17اشاره به اظهارات فريده ديف د) 
 كهاين، ضمن تأكيد بر »آپارتايد«مبني بر آگاهي اين نهاد حقوق بشري از گزنده بودن واژه 

  تي است كه بسياري از فلسطينيان با آن سر و كار دارند؛اين واقعي
ب رتكااتأكيد بر فرا رسيدن زمان مناسب براي دولت ترودو جهت به رسميت شناختن  ه)

برداري از مشاركت نزديك خود با هاي رژيم اسرائيل به جنايت عليه بشريت و بهرهمقام
 وق بشر؛اين رژيم در راستاي پايان دادن به اين موارد نقض حق

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 16

 https://www.hrw.org/news/2021/04/28/university‐torontos‐leadership‐draws‐fire‐over‐
academic‐freedom 
١٧ Farida Deif 
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دستور « بان حقوق بشر به حمايت ازاشاره به اقدام رژيم اسرائيل به متهم كردن ديده و)
  ؛اعتمادقابلغيردستگاه تبليغاتي  عنوانبهو به شمار آوردن آن » ضد اسرائيليكاري 

 نيان بالسطياشاره به بخش ديگر اين گزارش مبني بر انطباق رفتار رژيم اسرائيل با ف ز)
ه ارتايد بالمللي كيفري از آپارتايد، با توجه به اين آپازمان ملل و ديوان بينتعاريف س

 واني معناي قصد حفظ تسلط يك گروه بر گروهي ديگر با استفاده از اقدامات غيرانس
 تعدي سيستماتيك براي تحقق آن هدف است؛

نست مصوب ك قانون ازجمله بان حقوق بشر،اشاره به برخي از اين موارد از سوي ديده ح)
دي، يهو (پارلمان رژيم اسرائيل) به منحصر كردن حق تعيين سرنوشت تنها به شهروندان

هاي منجر به ممنوعيت آزادي هاي فلسطينيان در كرانه غربي و سياستمصادره سرزمين
 رحمانه منع به همون نظامي بيبه اراضي اشغالي، قان كاالهايشانها و يا انتقال حركت آن

كه هيچ توجيه  وسازساختاي خانواده و همچنين ممانعت از صدور مجوز پيوستن اعض
 مشروع امنيتي نيز ندارد؛

روش فروط تأكيد بر ضرورت اقدام كانادا و ديگر متحدان رژيم اسرائيل به افزودن ش ط)
هاي اين رژيم و حمايت از پيگردهاي حقوقي هاي هدفمند عليه مقامسالح، اعمال تحريم

 المللي كيفري؛سوي ديوان بيناعمال شده از 

 اه گذشتهالمللي كيفري به آغاز تحقيقاتي در ماشاره به اقدام دادستان كل ديوان بين ي)
كز بر هاي فلسطيني، با تمرميالدي، در خصوص جرائم ادعايي به وقوع پيوسته در سرزمين

جنگ شش هاي آن در اراضي اشغال شده در سازيعمليات نظامي رژيم اسرائيل و شهرك
 ميالدي؛ 1967روزه در سال 

بان حقوق بشر، مبني بر اقدام بيشتر ، مدير اجرايي ديده18اشاره به اظهارات كنث راث ك)
 عنوانبهاشغال فلسطين از سوي رژيم اسرائيل،  قرننيمكشورهاي جهان به برخورد با 

الج آن و ع عنوانبههاي متمادي موقعيتي موقت و ارائه روند صلحي به بلنداي دهه
تأكيد بر به آستانه رسيدن و دائمي شدن ظلم و ستم روا داشته شده بر  حالدرعين

                                                            
١٨ Kenneth Roth 
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توان از تعاريف جناياتي، چون آپارتايد و آزار و اذيت براي آن فلسطينيان تا به آنجا كه مي
  استفاده كرد؛ 

ير از خهاي ااشاره به مورد توجه قرار گرفتن دو سياست كليدي رژيم اسرائيل در سال ل)
هاي حقوق بشري: نخست، عمليات نظامي مكرر آن المللي كيفري و گروهسوي ديوان بين

يد و ميالدي انجام 2014نظاميان فلسطيني در نوار غزه كه به جنگ مخرب سال عليه شبه
  ه غربي؛المقدس شرقي و كراننشين در بيتهاي يهوديدوم، گسترش شهرك

ظارتي اعطاء وضعيت ن حالباايننيان از كشوري مستقل و اشاره به عدم برخورداري فلسطي م)
ها اين امكان ميالدي، كه به آن 2012ها در مجمع عمومي سازمان ملل در سال غيرعضو به آن

شان به المللي كيفري بپيوندند و از زمان پيوستنهايي چون، ديوان بيندهد كه به سازمانرا مي
رتكب شده ماي انجام تحقيقات در زمينه جنايات جنگي ميالدي، بر 2015اين دادگاه در سال 

 اند؛از سوي رژيم اسرائيل تالش كرده

المللي كيفري نيز ز ديوان بينكه عضوي ا –هاي رژيم اسرائيل به اظهارات مقام اشاره ن)
در  راي تحقيقمبني بر عدم برخورداري اين دادگاه از صالحيت الزم ب –آيدبه شمار نمي
آيد: يشمار نم فلسطين يك كشور مستقل با تماميت ارضي به كهاينا توجه به اين زمينه، ب

 عضو اين نهاد است؛ 123الزم به يادآوري است كه كانادا يكي از 

، استاديار رشته حقوق در دانشگاه اونتاريوي غربي و 19اشاره به اظهارات مايكل لينك س)
هاي فلسطيني، مبني بر زمينگزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر در سر

تر در قبال رژيم اسرائيل و تأمين بودجه براي ضرورت اقدام كانادا به اتخاذ موضعي نقادانه
هاي حقوق بشري فلسطيني و اسرائيلي، همچنين درخواست جهت ممنوعيت ورود گروه

  .20نشين به اين كشورهاي يهوديكاالهاي توليد شده در شهرك
    
 

                                                            
١٩ Michael Lynk 

  و استار. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنامه تورنت 20
 https://www.thestar.com/politics/2021/04/27/human‐rights‐watch‐demands‐action‐
against‐israel‐for‐crimes‐against‐humanity.html 
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  *بريتانيا
نتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه ا -1

، در خصوص هشدار كارشناس سازمان ملل در رابطه با 1400 ماهارديبهشت 20
. برخي از محورهاي اين گزارش 21هاي صورت گرفته در مراكز نظارت بستهاستفادهسوء

  از: اندعبارت
گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه و ديگر رفتارها يا ، 22اظهارات نيلز ملتزر الف)

رحمانه، غيرانساني يا ترذيلي، مبني بر هشدار در خصوص حبس زندانيان هاي بيمجازات
هاي زماني طوالني يا نامحدود در انزوا در واحدهاي كنترل تحديدي، موسوم به براي دوره

ن و تعديل قراردادتانيا جهت مورد بررسي و درخواست از دولت بري» مراكز نظارت بسته«
  ها؛استفاده از آن

گيري در اين زمينه، هايي مبني بر عدم شفافيت فرآيند تصميماشاره به دريافت گزارش ب)
هاي زماني جدايي زندانيان، آشكار نبودن روند پيوستن مجدد عدم محدوديت دوره

  حبس با حبس انفرادي؛زندانيان به بندهاي عمومي و تشابه شرايط اين نوع 
هاي يا فتاراشاره به تناقض استفاده از اين مراكز با ممنوعيت مطلق شكنجه و ديگر ر ج)

رحمانه، غيرانساني و ترذيلي و به همراه داشتن اين خطر كه اين اقدام هاي بيمجازات
  تواند مصداق حبس خودسرانه باشد؛مي
رزيابي ريسك ميالدي و در پي انجام ا 1998در سال  يابتدااشاره به معرفي اين مراكز  د)

  گر از بندهاي عمومي؛ترين زندانيان اخاللفردي، با هدف جدا كردن جدي
، محكوم به تحمل حبس ابد، در اين مراكز 23اشاره به نگاه داشته شدن آقاي كوين تاكرار ه)

  وي؛ سالگي و پيش از زمان تعيين محكوميت كيفري 23، از سن 2010از ماه مارس سال 
اشاره به اقدام كميته مديريت مراكز نظارت بسته به بررسي وضعيت او در ماه مه سال  و)

ميالدي و سپس صدور مجوز براي وي جهت ارائه درخواستي از طريق مشاور  2012
                                                            

٢١ Close Supervision Centres (CSC) 
٢٢ Nils Melzer 
٢٣ Mr. Kevin Thakrar 
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حقوقي خود در اين زمينه: اين در حالي بود كه او شخصاً در اين زمان حضور نداشته و 
 را به چالش بكشد؛اجازه نيافت تا نتايج اين بررسي 

يافته حبس نمادي از نظام سازمان عنوانبهشمار آمدن پرونده آقاي تاكرار اشاره به به ز)
سال  11مدت و نامحدود زندانيان در بريتانيا: گفتني است كه وي در انفرادي طوالني

ساعت در روز به تنهايي در يك سلول نگاه داشته شده، اجازه  22گذشته براي مدت 
هاي معمول زندان را نداشته، غذاي خود را از طريق يك دريچه ت در فعاليتمشارك

دريافت كرده و حتي از فضاي خصوصي براي استفاده از سرويس بهداشتي داخل سلولش 
 برخوردار نبوده است؛

هزار پوند براي هر زنداني  100ها در خصوص دريافت ساالنه اشاره به گزارش ح)
اي بسيار قابل مالحظه طوربهها كه ت بسته، از سوي زندانمحبوس شده در مراكز نظار

  بيشتر از هزينه صرف شده براي هر زنداني محبوس در بندهاي عمومي است؛
اشاره به ابراز نگراني جدي اين كارشناس سازمان ملل در خصوص منجر شدن اين  ط)

شان در ز و نگاه داشتنكننده مالي جهت انتقال زندانيان به اين مراكروند به انگيزه گمراه
شود كه اين آنجا، همچنين اين اقدام موجب برانگيختن ترديد در زمينه اين ادعا مي

 اند؛هاي فردي اتخاذ شدهاختصاصي بر اساس ارزيابي ريسك طوربهها تصميم

تأكيد بر ضرورت حاكي بودن شرايط حبس از احترام به شأن و حقوق بشر افراد  ي)
  محروم از آزادي؛

هاي طوالني اشاره به احتمال منجر شدن انزواي فيزيكي و اجتماعي براي مدت زمان )ك
هاي شديد روحي و جسمي و به شمار آمدن حبس زندانيان در اين اماكن به درد و رنج

مصداق شكنجه يا ديگر رفتارها يا  عنوانبه، درپيپيروز  15براي مدت بيش از 
 ها؛ا ترذيلي و در نتيجه نامشروع و غيرقانوني بودن آنرحمانه، غيرانساني يهاي بيمجازات

ن قرارداداشاره به درخواست اين كارشناس سازمان ملل از بريتانيا جهت مورد بررسي  ل)
 ها؛هاي الزم و تحديد استفاده از آنمستقل مراكز نظارت بسته جهت ارائه محافظت
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ها با بر طرح مستقيم اين دغدغه اشاره به اظهارات اين گزارشگر ويژه حقوق بشر مبني م)
: گفتني است كه اين مقام سازمان ملل تاكنوندولت و متأسفانه عدم دريافت پاسخي 
  ؛24دهدهمچنان به نظارت بر اين وضعيت ادامه مي

  
، در 1400 ماهارديبهشت 14شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -2

تانيا به دليل در بري كودك همسريشري در زمينه رشد هاي حقوق بخصوص هشدار گروه
  از: اندعبارتوجود راه گريزهاي حقوقي. برخي از محورهاي اين گزارش 

هشدار فعاالن حقوق بشر در خصوص منجر شدن مفرهاي حقوقي به ازدواج  الف)
ين ا برداري ازساله در انگليس و ولز با كسب اجازه از والدين و بهره 17و  16نوجوانان 

  هاي گريز در راستاي ناگزير كردن نوجوانان به ازدواج در سنين پايين؛راه
اي خطاب به بوريس جانسون، سازمان حقوق بشري به امضاي نامه 20اشاره به اقدام  ب)

هاي اجباري جقانون موجود در زمينه ازدوا كهاينر وزير بريتانيا مبني بر پافشاري بنخست
زم جهت ي الت از نوجوانان را نداشته و از سوي ديگر مباني حقوقكارايي الزم براي حماي

ر اين دمذهبي و سنتي در هر سني  هايكودك همسريممانعت به عمل آوردن از وقوع 
 كشور وجود ندارد؛

شورهاي معضل موجود در ك عنوانبهغالباً  كودك همسرياشاره به شمار آمدن  ج)
واقعيت اين  كهدرحاليرهاي ديگر دارد، و معضلي كه اختصاص به كشو توسعهدرحال

 ست؛ااست كه اين امر به معضلي نامحسوس اما در حال رشد در بريتانيا تبديل شده 

هاي متخصصان اين حوزه و در اشاره به منجر شدن قانون ناكارآمد كنوني به ناكامي د)
ران را تحت اي نامتناسب شمار بيشتري از دختكه به گونه كودك همسرينتيجه پيامدهاي 

اين  ازجملهشوند: ها با مردان بزرگسال منجر ميدهند و معموالً به ازدواج آنتأثير قرار مي

                                                            
  وق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: گزارش دفتر كميسارياي عالي حق 24

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27076&LangID=E 
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هاي شغلي و افزايش مشكالت سالمت توان به كاهش ميزان تحصيل و فرصتپيامدها مي
  روحي و موارد خشونت خانگي اشاره كرد؛

جاري در  حالدرعيني پنهاني و جرم عنوانبه كودك همسريشمار آمدن اشاره به به ه)
تواند موجب آسيب رساندن به كودكان شود كه بريتانيا و يكي از بيشترين مواردي كه مي

 هاي اجباري اشاره كرد؛توان به ناگزير شدن به پذيرش بارداريمي ازجمله

اشاره به تماس حاصل كردن دختران در معرض خطر ازدواج با فعاالن اين حوزه، در  و)
، جهت 19 –مبارزه با شيوع بيماري كوويد  منظوربههاي قرنطينه ن اعمال محدوديتدورا

سال بود: گفتني است كه  14ها آن ترينكوچكسن  كهدرحاليدريافت كمك، 
 كودك همسريگيري، كودكان بيشتري را در معرض خطر هاي دوران همهمحدوديت

زمان طوالني در مدارس حضور نداشته ها براي مدت آن كهاينه است، با توجه به قرارداد
  و امكان نظارت آموزگاران و متخصصان بر ايشان وجود نداشته است؛

اشاره به قوانين موجود در اين زمينه كه به زمان پيش از جنگ جهاني دوم بازگشته و به  ز)
رضايت  كهدرصورتيساله را  17و  16لحاظ قانوني امكان ثبت ازدواج براي نوجوانان 

آورد: اين در حالي است كه به شكل ين خود را به همراه داشته باشند، فراهم ميوالد
ها بايد غيرقابل پذيرشي مسئوليت حمايت از اين كودكان نيز بر عهده خودشان است و آن

تواند پيامدهاي خطرناكي به همراه داشته به تنهايي از خود مراقبت كنند كه اين امر مي
 دكان از آن هراسانند كه كامالً هم قابل درك است؛باشد و بسياري از اين كو

سال و  18اشاره به تعهد دولت به حضور تمامي كودكان در نظام تحصيلي تا سن  ح)
كارهاي محافظتي در راستاي ممانعت تأكيد بر ضرورت اقدام دولت به ارائه راه حالدرعين

حمايت از كودكي، آينده و در  منظوربهسال،  18هاي اجباري زير به عمل آوردن از ازدواج
 ها؛برخي موارد زندگي آن

اشاره به آخرين آمار به دست آمده از واحد ازدواج اجباري دولت مبني بر اختصاص  ط)
  سال؛ 18مورد) به كودكان زير  363يافتن بيش از يك چهارم موارد (
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هاي دهاستفاءاشاره به اظهارات يكي از مسئوالن خط تماس ملي حمايت از قربانيان سو ي)
تماس در زمينه ازدواج كودكان  1041دهي به هاي اجباري، مبني بر پاسخناموسي و ازدواج

  داشتند؛ سال 11ها تنها ميالدي كه برخي از آن 2015از سال 
اي مبني بر جرم به ، نماينده پارلمان، كه در حال ارائه اليحه25گفتني است كه پولين لتم ك)

دكان است، در آستانه سخنراني ملكه بريتانيا در هفته آتي، در اين شمار آوردن ازدواج كو
  ؛26وزير نوشته استاي جداگانه به نخسترابطه نامه

  
، در 1400 ماهارديبهشت 8انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -3

ا بريتانيا ب در اليحه مربوط به اختيارات پليس ضد اعتراضيهاي خصوص تناقض ممنوعيت
  از: اندعبارترهاي اين گزارش الملل. برخي از محومعيارهاي حقوق بين

ضد هاي اشاره به اطالع يافتن نمايندگان پارلمان بريتانيا از تناقض ممنوعيت الف)
قوق اي حموجود در اليحه جديد مربوط به اختيارات پليس اين كشور با معياره اعتراضي
ارات ها نامتناسب بوده و قدرت و اختياين ممنوعيت كهاين المللي، با توجه بهبشر بين

  گذارد؛  عملي در اختيار مأموران پليس و وزير كشور مي
شر برك حقوق چنانچه بر اساس شواهد ارائه داده شده به كميته مشت كهايناشاره به  ب)

صويب تبه  ها با ساختار كنونيپارلمان بريتانيا، اليحه پليس، جرم، محكوميت و دادگاه
برسد، تأثير ناخوشايندي بر روي حق اعتراض شهروندان و حق برگزاري تجمعات 

گذارد، كه تنها به منزله خاموش كردن صداي مخالفان آميز در اين كشور ميمسالمت
 ونيست، بلكه به اين معنا است كه دولت عامدانه گوش خود را به روي هشدارها 

 ته است؛هاي شهروندان اين كشور بساعتراض

                                                            
٢٥ Pauline Latham 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 26
 https://www.theguardian.com/global‐development/2021/may/04/child‐marriage‐thriving‐
in‐uk‐due‐to‐legal‐loophole‐warn‐rights‐groups 
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آميز مأموران اشاره به مورد موشكافي قرار گرفتن بيشتر اين اليحه پس از برخورد خشونت ج)
مدير بخش بازاريابي كه در جنوب لندن  -  27كنندگان مراسم يادبود سارا اوراردپليس با تجمع

 هاي عمومي در سراسر انگليس و ولز انجاميد:كه به اعتراض –ناپديد شده و به قتل رسيد 
همچنين در اوائل ماه آوريل تجمعات اعتراضي در مركز لندن كه با سخنراني جرمي كوربين، 

  ها شهر ديگر انجام پذيرفت؛رهبر سابق حزب كارگر همراه بود و تظاهرات در ده
 ل تفسيرآميز و قابابهام ازجملهاشاره به انتقادهاي صورت گرفته به مفاد اين اليحه،  د)

نظمي و همچنين نامتناسب بودن و بي سروصدابه دليل ايجاد بودن سركوب معترضان 
  هاي عمومي؛ساله براي مزاحمت 10محكوميت بالقوه حبس 

زير ور به واليحه مزب كهايناشاره به همچنين وجود تضاد منافع در اين اليحه با توجه به  ه)
دجه دهد، با اين فرض كه بوكشور قدرت تعريف اخالل جدي در نظم عمومي را مي

 هاي مربوط به اقدامات پليس قرار دارد؛وزارتخانه وي تحت تأثير اعتراض

 كهاين ازجملهآميز اين اليحه، هاي موجود در خصوص آثار تبعيضاشاره به دغدغه و)
پوستان در بريتانيا دقيقاً از رحمي پليس در قبال سياهاعتراضات مربوط به خشونت و بي

با  ها را داشته باشد،شايد دولت قصد خاموش كردن آن همان نوع اعتراضاتي هستند كه
در سال  »جان سياهان ارزشمند است«وزير كشور، تظاهرات موسوم به  كهاينتوجه به 
 خوانده بود؛» باردهشت«گذشته را 

به  آنكهاليحه مزبور بيش از  كهايناشاره به آثار ناخوشايند تصويب اين اليحه و  ز)
هايي در راستاي اعمال محدوديت بر مردم بپردازد، به دنبال شيوه پايبندي به حق اعتراض

  .28آن است
  
  
  

                                                            
٢٧ Sarah Everard 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 28
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  *فرانسه
 15بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

. برخي از ، در خصوص اقدام پليس فرانسه به اخراج كودكان مهاجر1400 ماهارديبهشت
  :از اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

ن ها كودك بدوزده ماهانه، دهاشاره به اقدام مأموران پليس فرانسه به استرداد شتاب الف)
  آيد؛الملل به شمار ميسرپرست به ايتاليا، كه نقض قوانين فرانسه و حقوق بين

رك در مدا دكاناشاره به اقدام پليس فرانسه به غالباً تغيير سن يا تاريخ تولد اين كو ب)
وردن امكان استرداد جهت فراهم آ - اند با آنچه كه خودشان ابراز داشته در قياس –رسمي 

 ازجملهن، زده بزرگساالهاي اين كشور به استرداد شتابها، همچنين اقدام مقامآن
ها اطالع دهند كه حق ارائه به آن كهايندسال، بدون هاي برخوردار از كودكان خرخانواده

  دارند؛درخواست پناهندگي در فرانسه را 
بان حقوق ، مدير بخش فرانسه در سازمان ديده29اشاره به اظهارات بنديكت ژانرود ج)

گيري در بشر، مبني بر عدم برخورداري پليس مرزي فرانسه از اختيار قانوني جهت تصميم
همچنين  –سال است و چه كسي نيست  18چه كسي باالي  كهاين –زمينه سن كودكان 

هاي حامي كودكان جهت أموران مرزي به ارجاع نوجوانان به مقامتأكيد بر ضرورت اقدام م
زده بر اساس ظاهر هاي شتابها، به جاي اِعمال قضاوتمحافظت به عمل آمدن از آن
  كودكان و يا ميل شخصي خود؛

يالدي، به م 2020بان حقوق بشر، در اواخر ماه نوامبر سال اشاره به اقدام سازمان ديده د)
يس به مأموران پل كهاينودك بدون سرپرست مسترد شده به ايتاليا مبني بر ك 6مصاحبه با 

زمينه را  سال است و يا اسناد و مدارك الزم در اين 18شان زير اظهار داشته بودند كه سن
اي ثبت كردند كه ها را به گونههاي فرانسوي سن آن، مقامحالبااينارائه كرده بودند، 

  بزرگسال به شمار آيند؛

                                                            
٢٩ Bénédicte Jeannerod 
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سترد شده از بزرگسال م 27اشاره به همچنين اقدام اين نهاد حقوق بشري به مصاحبه با  )ه
ها با آن هاي اين كشور به هيچ يك از كودكان يا بزرگساالني كهكه مقام كهدرحاليفرانسه، 

د: توانند در فرانسه درخواست پناهندگي دهنها ميمصاحبه نموده، اعالم نكرده بودند كه آن
و آوريل سال  2020هاي نوامبر سال بان حقوق بشر همچنين در ماهست كه ديدهگفتني ا

ان، هاي امدادرسميالدي، به مصاحبه حضوري و مجازي با داوطلبان و كاركنان گروه 2021
  وكال و ديگر فعاالن در دو سوي مرز فرانسه و ايتاليا پرداخته است؛

، شهري 30ترداد در مرز ميان مونتوناشاره به انجام پذيرفتن بسياري از موارد اس و)
اي ، در سواحل مديترانه به گونه31كيلومتري نيس و شهر ايتاليايي وِنتيمگليا 30فرانسوي در 

اند كه پليس، كودكان و بزرگساالني را كه غيرقانوني وارد مرز فرانسه در پل سن لويي شده
  د؛كنها را به سوي پست مرزي ايتاليا هدايت ميرا دستگير و آن

هفته  ر سهداشاره به اطالعات دريافتي از نهادهاي بشردوستانه فعال در اين مناطق،  ز)
بدون  كودك 60بيش از  حالشرحميالدي، مبني بر ثبت  2021نخست ماه فوريه سال 

ك از يكودك در هر  30 كمدستسرپرست مسترد شده از فرانسه و همچنين ثبت وضعيت 
  هاي مارس و آوريل؛سه ماه گذشته، همچنين در ماه

ز كي اكودكان در ي ازجملهاشاره به محبوس شدن افراد دستگير شده به هنگام غروب،  ح)
ها است، پيش از مسترد شدن به هاي باري كشتيساخته كه به اندازه كانتينرواحدهاي پيش

باً لغا –ودكان بزرگساالن و ك –ها ايتاليا: گفتني است كه افراد محبوس شده در اين سلول
اعي در برند. اين در حالي است كه امكان رعايت فاصله اجتمگرسنه بوده و از سرما رنج مي

هاي فرانسه از نيز وجود ندارد و مقام 19 –ي كوويد ها جهت ممانعت از شيوع بيماراين مكان
  ورزند؛ها امتناع مين ماسك صورت و ساير تجهيزات مراقبتي در اختيار آنقرارداد

رداندن ازنگه اظهارات كودكان و بزرگساالن مبني بر اقدام پليس فرانسه به باشاره ب ط)
ارد رخي مومدارك شخصي، تلفن همراه و در ب ازجمله، اخراجشاناموال اين افراد پيش از 

  ؛همراهشانمبالغ مالي 

                                                            
٣٠ Menton 
٣١ Ventimiglia 
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ر اين داري داباالترين دادگاه رسيدگي به حقوق  –اشاره به اقدام شوراي دولت فرانسه  ي)
ت شناختن ، به اعالم تصميمي مبني بر به رسميماهارديبهشت 3در روز جمعه  – كشور

ه شأن انساني را كشرايطي  عنوانبهساخته شرايط حبس مهاجران در اين واحدهاي پيش
لحاظ  اين خطر به كهاينگيري خود در اين زمينه مبني بر برد، اما اعالم نتيجهزير سؤال مي

  ها صادر شود؛درنگ آننيست كه دستوري براي تعطيلي بي ابعاد حقوقي به آن ميزان
ور به ن كشاشاره به فراهم آمدن امكان الزم براي پليس مرزي فرانسه بر اساس قواني ك)

ز ايتاليا فرادي كه امبتني بر استرداد سريع ا» امتناع از ورود«اي به نام استفاده از فرآيند ويژه
مچنان رزي اتحاديه اروپا همكه مقررات كنترل درون  شوند، در شرايطيوارد اين كشور مي

ميالدي  2015پابرجاست: گفتني است كه دولت فرانسه اين مقررات را در ماه نوامبر سال 
 131ها كه به كشته شدن ها و تيراندازيگذارياي از بمبو درست پيش از وقوع مجموعه

  درآورد؛ اجراتن در پاريس انجاميد، به 
به  رورت اقدام پليس مرزي فرانسه به انتقال كودكان بدون سرپرستتأكيد بر ض ل)

ز ورود اليا نهادهاي حمايت از كودكان در اين كشور، با توجه به اين مأموران مرزي ايتا
به  آورند و همچنين لزوم اقدام پليس فرانسهكودكان بدون سرپرست ممانعت به عمل مي
كنند، يمافرادي كه از مرز اين كشور عبور ارائه گزينه درخواست پناهندگي به تمامي 

  سرپرست؛كودكان بي ازجمله
 انسه بههاي فردر ايتاليا، مبني بر اقدام مقام امدادرساناشاره به اظهارات نهادهاي  م)

هاي ماه مهاجر در روز، شامل كودكان و بزرگساالن، در فاصله 120تا  80استرداد بين 
به  اكنشميالدي: گفتني است كه وقتي دو كشور در و ژوئيه تا پايان اكتبر سال گذشته

را تجديد  وآمدرفت، در اواخر ماه اكتبر، مقررات محدوديت 19 –شيوع بيماري كوويد 
ز نفر در روز نزول كرد و ا 70تا  50زده به ميزان متوسط هاي شتابكردند، تعداد استرداد

رسيده است، كه نفر هم مي 100ها به آن زمان به بعد اين ميزان متغير بوده و در برخي روز
  شدند؛كودكان نيز همواره مشمول آن مي
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، هاي اخيراشاره به هشدارهاي مكرر نهادهاي حقوق بشري به دولت فرانسه در سال ن)
  المللي حقوق بشر؛ها با قوانين اين كشور و قانون بينمبني بر تناقض اين استرداد

ي، ن پليس مرزفرانسه به صدور دستور براي مأموراهاي تأكيد بر ضرورت اقدام مقام س)
ي كه رايطجهت پايبندي به قوانين فرانسه و پذيرش سن اظهار شده از سوي مهاجران در ش

مراقبت  آيد و در نتيجه بايد تحتبه لحاظ منطقي نيز فرد مورد نظر يك كودك به شمار مي
  نهادهاي حامي كودكان در اين كشور قرار گيرد؛

 هاي فرانسه از برخورداري اماكن حبس مرزيبر ضرورت حصول اطمينان مقامتأكيد  ع)
، نسانياايمني و بهداشت و تطابق آن با شأن  ازجملهاز حداقل معيارهاي حقوق بشري، 

 هاي برخوردار ازهمچنين تأكيد بر لزوم عدم حبس كودكان بدون سرپرست و خانواده
  هاي مرزي؛كودك در سلول

 ز فرانسههاي ايتاليايي به پرسش از افراد مسترد شده از مرت اقدام مقامتأكيد بر ضرور ف)
لزوم  وها صحيح بوده يا خير مبني بر اينكه آيا اطالعات درج شده در مدارك منع ورود آن

رار قانسه و ه فرارائه گزينه انتقال به نهادهاي حمايت از كودكان در اين كشور و يا بازگشت ب
شان اظهار دارند كه سن كهدرصورتيها ام حمايت از كودكان، به آنگرفتن تحت مراقبت نظ

  سال بوده و بدون سرپرست هستند؛ 18زير 
تمامي افراد مسترد شده از  كهاينهاي ايتاليا از تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان مقام ص)

ا، فرانسه، اعم از بزرگساالن و كودكان، مادامي كه در اين كشور حضور دارند، از غذ
  ؛32هاي پزشكي الزم برخوردار شوندسرپناه، لباس و مراقبت

  
 ماهتارديبهش 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز دوشنبه  -2

 ، در خصوص موافقت فرانسه با فروش هواپيماهاي جنگنده به مصر. برخي از1400
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 32

 https://www.hrw.org/news/2021/05/05/france‐police‐expelling‐migrant‐children 
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ها مبني بر خريد جمهور مصر، به تأييد گزارشت عبدالفتاح سيسي، رئيساشاره به اقدام دول الف)
  با ابراز نگراني مدافعان حقوق بشر در اين زمينه؛ زمانهماز فرانسه،  33جت جنگنده رافال 30

جنگنده رافال و تجهيزات الكترونيكي  جت 30اشاره به اقدام دولت فرانسه به فروش  ب)
ه دولت مصر و تأييد اين خبر از سوي وزارت دفاع مصر ، ب34نظامي از سوي شركت داسو

  ؛ ماهارديبهشت 13، در روز دوشنبه توييتربا انتشار پستي در شبكه اجتماعي 
يل ه دلباشاره به ناكام ماندن قراردادهاي نظامي مشابه ميان دو كشور در گذشته  ج)

ه به ي دولت مصر و نهاي موجود در زمينه توانايي پرداخت مبالغ قرارداد از سودغدغه
  وق بشري اين كشور؛ها در زمينه سوابق حقدليل نگراني

فرانسه، مبني بر  35تحليلي ديسكلوز –اي اشاره به خبر منتشر شده در اين زمينه در پايگاه رسانه د)
ميليارد دالري) در اواخر ماه آوريل سال  4,5ميليارد يورويي ( 3,75 قراردادبه سرانجام رسيدن اين 

 با ورود هيأتي از مصر به پاريس؛ زمانهم ماهارديبهشت 14شنبه ي و امضاء آن در روز سهجار

درصد از وام مربوط به اين معامله از سوي دولت فرانسه  85اشاره به تضمين پرداخت  ه)
  ؛39و سي.آي.سي 38، سوسيته ژنرال37، كرديت اگريكول36هاي بي.ان.پي پاريباو بانك

افشاء  س ازپقرار گرفتن دولت فرانسه از سوي مدافعان حقوق بشر،  اشاره به مورد سرزنش و)
مان ساز اين خبر از سوي سايت ديسكلوز و اظهارات بنديكت ژانرود، مدير بخش فرانسه در

تي با برتسليحابان حقوق بشر مبني بر به شمار آوردن اقدام فرانسه به امضاء اين قرارداد اديده
دولت اين كشور  كهدرحاليالمانه سركوب شديد در مصر، ترغيب ظ عنوانبهدولت سيسي، 

وارد جامعه حقوق بشري و ارتكاب به م وقمعقلعها، ها است كه به بدترين سركوبدهه
  جدي نقض حقوق بشر به بهانه مبارزه با تروريسم پرداخته است؛ شدتبه

                                                            
٣٣ Rafale 
٣٤ Dassault 
٣٥ Disclose 
٣٦ BNP Paribas 
٣٧ Credit Agricole 
٣٨ Societe Generale 
٣٩ CIC 
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 جمهورئيساشاره به خشمگين شدن مدافعان حقوق بشر از اقدام امانوئل مكرون، ر ز)
، به اريسپفرانسه، در سال گذشته، به پهن كردن فرش قرمز براي استقبال از السيسي در 

ء هزار زنداني سياسي در اين كشور با او و اعطا 60جاي مطرح كردن وجود حدود 
  باالترين نشان افتخار فرانسه به وي؛

نمودن  تكيم وي به ماشاره به همچنين اظهارات مكرون در آن زمان، مبني بر عدم اقدا ح)
 فروش تسليحات به مصر به كارنامه حقوق بشري اين كشور، چراكه اين امر موجب

ري اي به ويژه در همسايگي كشومحدود كردن السيسي در مبارزه او با تروريسم منطقه
 شود؛يها جهادي در مصر مچون، ليبي و همچنين عليه گروه

هاي جنگنده دهنده جتفارشسنخستين كشور  عنوانبهشمار آمدن مصر اشاره به به ط)
يكي از بزرگترين مشتريان  عنوانبهميالدي و به شمار آمدن او  2015در سال  ابتدارافال، 

  تجهيزات دفاعي فرانسه؛
ميليون يورويي ساير تجهيزات خريداري شده از فرانسه از سوي مصر،  200اشاره به ارزش  ي)

  ؛41و شركت تجهيزات الكترونيكي و دفاعي سفران 40دي.اِيهاي ام.بي.سازنده موشك از شركت
ميليارد يورويي با  2,5گفتني است كه فرانسه در ماه ژانويه سال جاري ميالدي قراردادي  ك)

ها كه همچنين به هند و قطر كرده و اين جت هاي جنگنده رافال امضاي فروش جتيونان برا
   42آيند؛هاي صادراتي دفاعي فرانسه به شمار ميترين كاالاند، يكي از موفقنيز فروخته شده

بر پايه گزارش ساالنه پارلمان فرانسه، ارزش صادرات به گزارش شبكه خبري يورونيوز،  ل)
ميليارد يورو رسيده و به  7,7به ميالدي،  2019تا  2010به مصر از سال  اين كشورتسليحات 

 .43شده است تبديلانسوي هاي فراين ترتيب مصر به چهارمين كشور خريدار سالح
  

                                                            
٤٠ MBDA 
٤١ Safran 

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 42
 https://www.dw.com/en/france‐agrees‐sale‐of‐war‐planes‐to‐egypt/a‐57418002 
٤٣https://per.euronews.com/2021/05/04/egypt‐army‐confirms‐purchase‐of‐30-french‐rafale‐
jet‐fighter 


