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  درآمد
متحده بشر در كشورهاي اياالت در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1400آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در خردادماه و تيرماه 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانها و اخبار آشكار به دستهبياني

، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت ١هاي گروهيرسانه
 خالصه به شرح زير است:

  

  متحده آمريكا*اياالت
، در 1400تيرماه  2به انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز چهارشن -1

ين ابرخي از محورهاي  .يك اردوگاه مهاجران در آمريكا خراشدلشرايط خصوص 
  اند از:گزارش عبارت

ار و هزداشاره به حاكي بودن تحقيقات شبكه خبري بي.بي.سي از بازداشت بيش از  الف)
جه ا توبكودك مهاجر در اردوگاهي در شهر ال پاسو در ايالت تگزاس، در شرايط وخيم، 

كمبود لباس  به انباشتگي جمعيت در اين اردوگاه و مواجهه مهاجران و كودكان با بيماري،
 تميز و فقدان امكانات پزشكي؛

هاي اخير به صدها كودك در ماه يابتالاشاره به اظهارات كاركنان اين اردوگاه مبني بر  ب)
هاي ا در معرض آزار و اذيتهو آنفوالنزا و قرار گرفتن برخي از آن 19 –بيماري كوويد 

 ،كريس كونزاند: گفتني است كه جنسي كاركنان، بر اساس تصاويري كه مخفيانه ضبط شده

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده 1 International ؛ پايگاه(

)؛ The Hillتحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا ( –)؛ پايگاه خبري Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( -خبري
 New( مزيتاوركيوينروزنامه  )؛Euronewsشبكه خبري يورونيوز ( York  Times(؛ خبرگزاري آناتولي )Anadolu 

Agency(؛ ) روزنامه گاردينThe  Guardian) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeeraشبكه خبري بي.بي.سي  ) و
)BBC.Com.(  
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اين كه ادعاهاي مربوط به شرايط  ه استسي گفت.بي.به بي ،سناتور دموكرات آمريكا
  ؛خواهد شد پيگيرياردوگاه نگران كننده است و 

و  اي از ورود مهاجراني اخير با موج گستردههااشاره به مواجهه آمريكا در ماه ج)
لي چون، عوامكارشناسان، از كشورهاي آمريكاي مركزي: گفتني است كه  جويانپناه

ور مهاجران به اين كش از داليل هجومرا هاي اقتصادي خشونت، بالياي طبيعي و درگيري
  كنند؛عنوان مي

اين در  رود به آمريكا:ودداري از وجويان جهت خاشاره به درخواست كاخ سفيد از پناه د)
ن هاجراماز جمله داليل افزايش  را عملكرد ماليم دولت جو بايدنحالي است كه برخي، 

  ؛اندعنوان كرده
نظامي  ايگاهكودكان و نوجواناني كه در اردوگاه نظامي ال پاسو در پاشاره به اقدام  ه)

تن به ها براي پيوسو انتظار آن هستند، به عبور از مرز به تنهاييفورت بليس بازداشت 
 12از  ،در يك مجموعه نظامي قرار داردكه اين اردوگاه خانواده خود: گفتني است كه 

  ؛دنشودر برخي از چادرها صدها كودك نگهداري ميو  چادر تشكيل شده است
و  درهااشاره به ناگزير بودن اين كودكان به گذراندن بيشتر وقت خود در اين چا و)

 ها بهاري از يك تا دو ساعت در روز براي تفريح و همچنين ناگزير بودن آنبرخورد
  ايستادن در صف براي دريافت يك وعده غذا؛

قب دوگاه لن اراشاره به اختصاص يافتن برخي از چادرها به كودكان بيمار، كه ساكنان اي ز)
نشود  است نامش فاشكه نخواين اردوگاه يكي از كارمندان اند: را به آن داده» شهر كوويد«

  ؛آزمايش كوويد صدها كودك مثبت بوده است تاكنون است كه گفته
كه از پيمانكاران خصوصي آمريكا وزارت بهداشت و خدمات انساني گفتني است  ح)

اين نهاد  اما گويد به شفافيت متعهد است.مي ،كندبراي كمك به اداره اردوگاه استفاده مي
 ؛2ه استه اين اردوگاه را ندادسي اجازه دسترسي ب.بي.به بي

  

                                                            
 گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://www.bbc.com/persian/world‐57577970 
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، در 1400شنبه اول تيرماه تايمز، در روز سهانتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك -2
 ر بودن ميزان خودكشي درر براباي جديد مبني بر چهاخصوص نتايج حاصل از مطالعه

پيوسته در اين هاي به وقوع سپتامبر، در قياس با مرگ 11هاي پسا سربازان جنگ كهنه نميا
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت ها.جنگ
اون، هاي جنگ در دانشگاه براشاره به انتشار گزارش جديدي از سوي پروژه هزينه الف)

هاي آمريكا پس از ترين جنگسربازان طوالنيمتحده، مبني بر قرار داشتن كهنهدر اياالت
 هاي سالمتسيار بيشتر خودكشي و ديگر دغدغهحوادث يازده سپتامبر، در معرض خطر ب

 در حال ريكاروان، در قياس با ساير سربازان: اين در حالي است آخرين نيروهاي نظامي آم
ين وي اخروج از افغانستان هستند و كنگره در تالش براي سلب اختيار آغاز جنگ از س

  جمهوري آن است؛كشور از رياست
سرباز وظيفه و  177هزار و  30رش مبني بر مرگ حدود هاي اين گزااشاره به يافته ب)
سپتامبر خدمت  11هاي به وقوع پيوسته پس از حمالت تروريستي سرباز كه در جنگكهنه
ي مقايسه كرد كه نفري سربازان 57هزار و  7اند، بر اثر خودكشي كه اين رقم را بايد با آمار كرده

  اند؛ادهده با تروريسم جان خود را از دست در عمليات نظامي اين كشور در دو دهه مبارز
نه هاي مسلحااند، لزوماً در مبارزهاشاره به اين نكته كه تمامي كساني كه خودكشي كرده ج)

ها از داليلي توان گفت كه معضالت منجر به خودكشي آنرو مياند و ازاينشركت نداشته
غزي و مهاي ناشي از صدمات آسيب شود، از جملهكه غالباً در اين موارد به آن اشاره مي
 رود؛ ديگر جراحات شديد جنگي، فراتر مي

هاي ذهني، اخالقي و اشاره به مواردي چون، قرار داشتن اين سربازان در معرض آسيب د)
جنسي، تأثير فرهنگ هژمونيك مردساالرانه حاكم بر نيروهاي نظامي، دسترسي به سالح و 

عنوان برخي از عوامل منجر به خودكشي در ظامي، بهمعضل پيوستن مجدد به زندگي غيرن
هاي تعيين اين افراد: اين مطالعه همچنين تأثير وابستگي نيروهاي نظامي بر دستورالعمل

هايي كه سربازان را با دستورالعمل –دهد ها را نيز مورد پرسش قرار ميشده براي آن
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يا پيامدهاي مواردي كه از هاي اخالقي و احساس سرزنش ناشي از اقدامات مسئوليت
  دهد؛شدت تحت فشار قرار ميها خارج است، بهكنترل آن

س با سربازان در قيااشاره به يك و نيم برابر بودن نرخ كلي خودكشي در ميĤنكهنه ه)
هاي نگسال ج 35تا  18سربازان غيرنظاميان: اين در حالي است كه اين ميزان براي كهنه

ر ست كه دظامي ايم برابر كل غيرنظاميان و دو برابر شهروندان غيرنسپتامبر، دو و ن 11پسا 
 اين رده سني قرار دارند؛

انعت توجه و تالش براي تصويب قانون در راستاي مماشاره به صرف منابع مالي قابل و)
كه ميزان ينابه عمل آوردن از اين اقدام كه تاكنون چندان موفق نبوده است، با توجه به 

مورد افزايش  36ميالدي به  2018تا  2017سربازان از سال كهنهميان اينخودكشي در 
  درصد كاهش يافته است؛ 1,5ها كه جمعيت آنيافته، درحالي

سپتامبر و  11هاي پسا سربازان آمريكا در جنگاشاره به عدم خدمت اكثر كهنه ز)
در  32,3ان متوسط ها از ميزحال افزايش نرخ خودكشي در ميان سربازان اين جنگدرعين

 2018هزار نفر در سال  100در هر  45,9به  2017تا  2005هاي هزار نفر، در سال 100هر 
ها و مواجهه با مخاطرات ميالدي، كه نمايانگر رابطه مستحكم ميان خدمت در اين جنگ

  ؛3ويژه آن است
  
 وز شنبهيكا، در رمرتحليلي هيل، وابسته به كنگره آ –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 3

ميالدي  2021جمعي در سال مورد تيراندازي دسته 267، در خصوص ثبت 1400خردادماه  22
  اند از:بارتبرخي از محورهاي اين گزارش ع متحده آمريكا.تاكنون در اياالت

ح گرم، نهاد آرشيو خشونت با سالاشاره به آمار جديد به دست آمده از سازمان مردم الف)
، در تيراندازي دسته جمعي در سال جاري ميالدي تاكنون 260وقوع بيش از  مبني بر
  است؛ مورد آن در ماه جاري (ژوئن) به وقوع پيوسته 25متحده آمريكا، كه تنها اياالت

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:مزيتاوركيوينگزارش روزنامه  3

 https://www.nytimes.com/2021/06/22/us/911‐suicide‐rate‐veterans.html#aoh= 16244 31935 
8087�������=1624431968337����=1���������=�����%3�%2�%2����. Google .com&amp _tf= 
From%20%251%24s 
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وقوع پيوستن دويست و شصت و هفتمين تيراندازي دسته جمعي، در روز اشاره به به ب)
 14كرده و  4اقدام به تيراندازي در مركز شهر آستين خردادماه، هنگامي كه دو مرد 22شنبه 

مجروح بر جاي گذاشتند: گفتني است كه اين واقعه تلفاتي بر جاي نگذاشته، اما حال دو 
 تن از مجروحان وخيم گزارش شده است؛

در  5زماني اين تيراندازي با پنجمين سالگرد تيراندازي در شهر اورالندواشاره به هم ج)
تن جان خود را از دست دادند و اين حمله يكي از  49ا، كه بر اثر آن ايالت فلوريد

  آيد؛جمعي در تاريخ معاصر به شمار ميهاي دستهمرگبارترين تيراندازي
د متحده، به مناسبت سالگرجمهور اياالتاشاره به صدور بيانيه از سوي جو بايدن، رئيس د)

مت ه سالببيشتر در رابطه با پرداختن اين تيراندازي، مبني بر ضرورت انجام اقدامات 
 عمومي در مقوله خشونت با سالح گرم در تمامي اشكال آن؛

هاي دازيگذاران آمريكا در اين زمينه، پس از وقوع تيراناشاره به اختالف نظر قانون ه)
 كه بسياري از نمايندگان دموكرات كنگره در تالش براي اعمالجمعي، با توجه به ايندسته
آنكه نمايندگان هاي گرم هستند، حاليت بر استفاده از انواع مشخصي از سالحممنوع

تر در اين زمينه گيرانهخواه اقدامات انجام شده در راستاي تصويب قوانين سختجمهوري
 شمارند؛را مردود مي

اشاره به اظهارات بايدن خطاب به وزارت دادگستري مبني بر ضرورت تالش براي  و)
ي قانون منع استفاده از اجراهاي اين كشور در راستاي آغاز اي براي ايالتايجاد سامانه

آيند و اعمال مقررات در سالح براي افرادي كه خطري براي خود يا جامعه به شمار مي
  ؛6هاساز جهت بررسي پيشينه افراد دارنده اين سالحهاي دستزمينه سالح

  

                                                            
٤ Austin 
٥ Orlando 

  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  6
 https://thehill.com/blogs/blog‐briefing‐room/news/558158‐us‐recorded‐267-mass‐

shootings‐half‐way‐through‐2021 
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، در 1400ماه خرداد 21ملل، در روز جمعه الانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين - 4
ست متحده آمريكا و مكزيك به اخراج هزاران كودك مهاجر بدون سرپرخصوص اقدام اياالت

  اند از:ها در معرض آسيب. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتو قرار دادن آن
 آمريكا و مكزيك هايالملل مبني بر اقدام دولتاشاره به گزارش جديد سازمان عفو بين الف)

 ها هزار كودك بدون سرپرست به كشورهايي كه اين كودكان دربه بازگرداندن قهري ده
م اند، بدون انجام غربالگري يا فراهم آوردن حمايت الزها گريختهجستجو يافتن ايمني از آن
  گشت؛شان به هنگام بازهاي پيش رويها با آسيبجهت ممانعت از مواجهه آن

به هنگام مالقات  7متعهد شدن كاماال هريس، معاون جو بايدن و لوپز اُبرادور اشاره به ب)
ي مقررات مهاجرتي در سطح اجراها در زمينه اخيرشان در مكزيك، به افزايش هماهنگي

منطقه كه اين در حقيقت به معناي گسترش ايجاد موانع براي هزاران كوك بدون سرپرست 
شان است، كه در آن احتماالً با آسيب مواجه مبدأ ها به كشورهايو استرداد قهري آن

  شوند؛مي
جو بر كودكان، از جمله بسياري نفر مهاجر و پناه 3اشاره به شامل شدن يك تن از هر  ج)

شوند، پس از جويشان ميهاي پناهاز افرادي كه وادار به عبور از مرز بدون همراهي خانواده
 گردانند؛ها را باز ميمتحده آنهاي مرزي اياالتآنكه مقام

، مدير بخش آمريكا در سازمان عفو 8روساس –وارا اشاره به اظهارات اريكا گوئه د)
زده تقريباً تمامي كودكان مكزيكي الملل، مبني بر اقدام دولت بايدن به بازگرداندن شتاببين

ر نظر ها جهت يافتن پناهي امن و بدون دفاقد سرپرست، تنها ساعاتي پس از تالش آن
  شان در صورت بازگشت؛گرفتن مخاطرات پيش روي

پرست هاي مكزيك به اخراج بخش اعظم كودكان بدون سراشاره به همچنين، اقدام مقام ه)
ه دليل بكه اغلب به تازگي  –شان اهل كشورهاي آمريكاي مركزي به كشورهاي مبدأ

ها در آن نواده اكثريتكه خاحتي با وجود اين –اند ها و خشونت از آن گريختهتهديد
  متحده مستقر بوده و در تالش براي پيوستن به فرزندان خود هستند؛اياالت

                                                            
٧ López Obrador 
٨ Erika Guevara‐Rosas 
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هاي خطرناك و خالف وجدان، عنوان سياستها بهاشاره به برشمردن اين سياست و)
ز امتحده و مكزيك به متوقف ساختن روند ممانعت ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام اياالت

جويي و پيوستن به ناهپبدون سرپرست از حقوق بشر جهاني، در زمينه مندي كودكان بهره
  اند؛كه از كدام كشور آمدهنظر از اينشان، صرفخانواده

متحده در هزار كودك مهاجر بدون سرپرست از مرز اياالت 50اشاره به عبور حدود  ز)
 2021سال  جمهوري جو بايدن در ژانويهجستجوي دستيابي به ايمني، از آغاز رياست

هايي كه به اند، خانوادههايشان جدا شدهها از خانوادهكه بسياري از آندرحالي –ميالدي 
ز دليل ممانعت به عمل آمدن از اقدامشان براي ارائه درخواست پناهندگي در مر

هاي اند: به گفته مقاممتحده و مكزيك ناگزير به استقرار در شمال مكزيك شدهاياالت
يوستن به پدرصد از اين كودكان بدون سرپرست در تالش براي  80ه حدود متحداياالت

  درصد نيز اهل مكزيك هستند؛ 20هايشان در آمريكا بوده و اعضاء خانواده
يكي دكان مكزدرنگ تقريبًا تمامي كواشاره به تداوم اقدام دولت بايدن به بازگرداندن بي ح)

هاي اين كشور چاق كه براي مقامنين ضد قااستفاده از يكي از قوابدون سرپرست با سوء
ت كند تا كودكان وارد شده از مكزيك يا كانادا را به سرعاين امكان را فراهم مي

ودكان كندن بازگردانند: اين در حالي است كه جو بايدن متعهد شده بود تا روند بازگردا
در  دانلد ترامپ عمال سياست دورانروند ا گونه كهبدون سرپرست را متوقف سازد، همان

جويان هپنا قبال اين كودكان را پايان بخشيد، كه بر اساس آن درخواست تمامي مهاجران و
 شد؛مرز آمريكا و مكزيك مردود واقع مي

انون، قمتحده بر اساس اشاره به ملزم بودن اداره امور گمركي و حفاظت مرزي اياالت ط)
ها و نآندن ن هرگونه اقدام براي بازگردابه غربالگري كودكان مكزيكي فاقد سرپرست، بدو

ها قرباني قاچاق انسان نبوده و يا در صورت بازگشت كه آنمنظور حصول اطمينان از اينبه
  شوند؛با آسيب مواجه نمي

هاي مسئول هاي كودكان و مقامحال، اظهارات وكال، نمايندگان پناهگاهاشاره به درعين ي)
متحده به الملل، مبني بر اقدام اياالته سازمان عفو بينرفاه كودكان در مكزيك خطاب ب
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ها در مكزيك از كه آنزده تمامي كودكان فاقد سرپرست مكزيكي حتي با ايناسترداد شتاب
 جويي در آمريكا هستند؛ايمني برخوردار نبوده و در صدد پناه

اد شور، استردهاي مهاجرتي مكزيك به بستن مرز جنوبي اين كاشاره به اقدام مقام ك)
يكاي درصد از كودكان اهل آمر 90قهري بخش اعظمي از كودكان دستگير شده و اخراج 

  ميالدي؛ 2020ها در سال درصد از آن 70و  2019مركزي در سال 
متحده، خطاب به هاي حامي كودكان در مرز مكزيك و اياالتاشاره به اظهارات مقام ل)

هل ادرصد از كودكان  85خراج ااقدام مكزيك به  الملل مبني بر تداومسازمان عفو بين
  كشورهاي آمريكاي مركزي در برخي از مناطق؛

ها هاي مكزيك در اين رابطه، مبني بر اقدام آنهاي مقاماشاره به آمارهاي ملي و گزارش م)
ن اكنوتبه اخراج حدود نيمي از كودكان بدون سرپرست اهل كشورهاي آمريكا مركزي كه 

اند: اين در حالي است وضعيت اقامتي ها در سال جاري ميالدي شدهگيري آنموفق به دست
ها احتماالً باالتر از ميزان رو ميزان اخراجوفصل نشده و ازاينبسياري از اين كودكان حل

  ذكر شده است؛
 2021 اشاره به اقدام مثبت دولت مكزيك، به تصويب قانوني، از ماه ژانويه سال ن)

ها، به جاي هاي مخصوص آنضرورت نگاهداري از كودكان در پناهگاه ميالدي، مبني بر
ز ها در شمال مكزيك انباشته اهاي مهاجرتي: اين در حالي است كه اين پناهگاهبازداشتگاه

ماه  روز به چهار 15ها از حدود جمعيت بوده و فرآيندهاي بررسي وضعيت كودكان در آن
  افزايش يافته است؛

ت عدم زنداني كردن كودكان و در صورت ناگزير شدن به اتخاذ اين تأكيد بر ضرور س)
ترين زمان ممكن كه در راستاي تحقق بهترين وجه ها در كوتاهاقدام، تنها محبوس كردن آن

  ؛9ها باشداز منافع آن
 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 9

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/estados‐unidos‐mexico‐deportan‐miles‐
ninos‐migrantes‐situaciones‐peligro 
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، 1400خردادماه  20شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج -5
سابقه. متحده به رقمي بيشمار مهاجران غيرقانوني در مرز اياالتدر خصوص رسيدن 

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
مار اشاره به جديدترين بحران انساني پيش روي آمريكا با توجه به رسيدن ش الف)

ه اند، بمهاجران بدون مجوزي كه در مرز آمريكا و مكزيك تجمع كرده و بازداشت شده
  سابقه طي بيست سال گذشته؛يسطحي ب

، مبني بر متحدهاياالتهاي اداره امور گمركي و حفاظت مرزي اشاره به اظهارت مقام ب)
ر رد، تنها دمهاجر غيرقانوني، عمدتاً شامل مردان بزرگسال و مج 34هزار و  180بازداشت 

نفر و  854 هزار و 178ماه مه سال جاري ميالدي: گفتني است كه اين رقم در ماه آوريل 
  هزار نفر بوده است؛ 172در ماه مارس 

شور از عنوان باالترين تعداد مهاجران غيرقانوني در اين كشمار آمدن اين رقم بهاشاره به به ج)
ها از خارج از منطقه آمريكاي توجهي از آنميالدي، كه شمار قابل 2000ماه آوريل سال 

 شورهاييكز شهروندان ر ميان اين افراد، تعدادي اداند: مركزي خود را به مرز آمريكا رسانده
  ؛شونده ميمانند اكوادور، ونزوئال، كوبا، هائيتي و حتي برخي از كشورهاي آفريقايي ديد

ر با مبني مريكآاشاره به آمار ارائه داده شده از سوي اداره امور گمركي و حفاظت مرزي  د)
ه ر ماداي مركزي در ميان مهاجران كاهش اندك تعداد كودكان بدون سرپرست اهل آمريك

 765و  هزار 10كودك در ماه آوريل به  940هزار و  13گذشته ميالدي و رسيدن آن از 
  كودك در ماه مه؛

ت شده در نفر بازداش 34هزار و  180تن از ميان  302هزار و  112شمار آمدن اشاره به به ه)
ه رنامبجمهوري دانلد ترامپ تحت ماه مه سال جاري، در زمره افرادي كه در زمان رياست

و بايدن نيز اين جاز آمريكا اخراج شدند، كه » 42برنامه «اخراج مهاجران غيرقانوني، موسوم به 
  برنامه را تداوم بخشيده است؛

اشاره به تحول مثبت به وقوع پيوسته در اين زمينه، مبني بر كاهش تعداد متوسط  و)
كودك:  640شود به راكز مخصوص كودكان منتقل ميخردساالني كه روزانه دستگير و به م
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كودك مهاجر بدون سرپرست در مراكز  16200در حال حاضر اين در حالي است كه، 
خاوير بكرا، وزير بهداشت شوند و به گفته نگاهداري ميوزارت بهداشت آمريكا 

  ؛اين كودكان خويشاوندي در آمريكا ندارند متحدهاياالت
تعداد  سيدنجو يون چانگ، دستيار وزير بهداشت آمريكا، مبني بر ر اشاره به اظهارات ز)

  سابقه؛كودكان مهاجر بدون سرپرست در مرز آمريكا به رقمي بي
متعهد  زي واشاره به پيشنهاد كانادا مبني بر پذيرش شماري از مهاجران آمريكاي مرك ح)

ممانعت به عمل  حالدرعينو  جوپناهميالدي به پذيرش هزاران  2021شدن آن در سال 
ظر كانادا در ن مشخص نيست كهدر زمان شيوع ويروس كرونا:  جويانپناهآوردن از پذيرش 

 ه شرايطيچهاي آمريكا هستند بپذيرد و دارد چه تعدادي از مهاجراني را كه در بازداشتگاه
  ؛ها داردبراي پذيرش آن

 رنامهب«ده داده بود كه در طول مبارزات انتخاباتي، وعگفتني است كه جو بايدن  ط)
از ي پس و .را براي رسيدگي به بحران مهاجرت غيرقانوني در پيش بگيرد »تريانساني

 اينن ساخت ديوار مرزي را متوقف كرده است. او همچني تاكنونرسيدن به اين مقام، 
ل بايست به جاي بازداشت در آمريكا، در طوكه طبق آن، مهاجران ميسياست ترامپ را 

  ، متوقف كرده است؛سيدگي به درخواست مهاجرت خود در مكزيك بمانندزمان ر
خواهان سياست مهاجرتي جو بايدن را عامل اصلي جمهورياين در حالي است كه  ي)

  .10دانندمي هاهجوم مهاجران و افزايش بازداشت آن
 

  *كانادا
 ، در1400ه تيرما 3شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج - 1

 رهايخصوص كشف صدها گور ديگر از بقاياي كودكان بومي در غرب كانادا. برخي از محو
  اند از:اين گزارش عبارت

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://www.bbc.com/persian/world‐57425580 
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ف تيرماه، مبني بر كش 2هاي محلي كانادا، در روز چهارشنبه هاي رسانهاشاره به گزارش الف)
دكان راي كوزي كاتوليك برونزديكي مدرسه سابق شبانهصدها گور بدون نام و نشان جديد در 

  ؛بومي در غرب كانادا
ها در محوطه اطراف اين مدرسه سابق در شهر ماريوال در اشاره به آغاز شدن حفاري ب)

اين تحقيقات به دنبال كشف بقاياي استان ساسكاچوان، از اواخر ماه مه: گفتني است كه 
ريتيش كلمبيا آغاز شده در يك مدرسه بومي ديگر در كملوپس در ب آموزدانش 215اجساد 

  ؛11است كه جامعه كانادا را در شوك فرو برد

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 11

، در 1400 خرداد ماه 8و  15هاي خبري يورونيوز، بي.بي.سي و دويچه وله، در روزهاي شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه*
  اي اين گزارش عبارتند از:برخي از محوره روزي در كانادا.كودك بومي در يك مدرسه شبانه 215قاياي خصوص كشف ب

روزي كه در اواخر قرن نوزدهم در در محوطه يك مدرسه شبانهكودك  200اشاره به كشف بقاياي پيكرهاي بيش از  الف)
  نمايد؛جذب  اجباره استان بريتيش كلمبياي كانادا ايجاد شده بود تا افراد بومي را ب

 )ادا و گرينلنداسكيموهاي كان(پوست و اينوئيت تيس، رنگينميهزار كودك  150نام قرار گرفتن حدود اشاره به مورد ثبت ب)
ا را به از تاريخ كاناد يخش تاريكطبق گزارش خبرگزاري فرانسه، اين كشف بها: گفتني است كه ؤسسهبه اجبار در اين م

  ؛گذاردنمايش مي
رداد ماه، خ 14)، در روز جمعه  Tk'emlups te Secwepemcاشاره به صدور بيانيه از سوي يك جامعه بومي كانادا ( )ج

ي شهر كملوپس: كودك با كمك رادارهاي مخصوص در استان بريتيش كلمبيا، در نزديك 215مبني بر يافتن بقاياي پيكرهاي 
  ؛ سال داشتند 3ين قبيله، برخي از اين كودكان تنها گفتني است كه طبق اظهارات روزان كازيمير، رئيس ا

از سوي  –كه علت و زمان آن مشخص نيست  –اشاره به ادامه اظهارات وي مبني بر اعالم نشدن مرگ اين كودكان  د)
جو در روزي و همچنين امكان يافت شدن اجساد بيشتر با توجه به اين كه مناطق ديگري براي جستمديريت مدرسه شبانه

در  هاي اوليه تحقيقاتيح كرد كه يافتهوي تصرروزي كانادا بود: وطه مدرسه وجود دارد، كه زماني بزرگترين مدرسه شبانهمح
  د؛در گزارشي منتشر خواهد شسال جاري ماه ژوئن 

اين  ايرهپيككشف بقاياي وزير كانادا مبني بر شوك و پريشاني خود در مورد اشاره به اظهارات جاستين ترودو، نخست ه)
ان فصل به عنو له را يادآور دردناك آنچه اوئاين مس: گفتني است كه وي روزي سابقمدرسه شبانه اين كودكان در محوطه

  ؛، دانستهآور از تاريخ كانادا خواندتاريك و شرم
به  شد،اره مييك ادبه نمايندگي از دولت كانادا از سوي كليساي كاتولروزي كه شمار آمدن اين مدرسه شبانهاشاره به به و)

رسه مد: 1990هه دنهاد تأسيس شده در پايان قرن نوزدهم ميالدي در اين كشور و تداوم فعاليت آن تا  139عنوان يكي از 
اين مدرسه در سال گفتني است كه آموز بود. دانش 500پذيراي  1950افتتاح شد و تا دهه  1890روزي كملوپس در سال شبانه
  ؛ه استدتعطيل شميالدي  1960

ش طنتي بريتيري با موزه سلبخش بايگاني موزه محلي در حال همكاكه گرچه ها، ااشاره به مورد ثبت قرار نگرفتن اين مرگ ز)
 يا خير؛ توانند پيدا كنندها را ميآيا سوابق مربوط به اين مرگ كه كلمبيا است تا بررسي كنند
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ها از پاپ و كليساي ها به افزايش درخواستاشاره به منجر شدن مجدد اين يافته ج)
 استفاده و خشونت عليه اين كودكان؛كاتوليك براي عذرخواهي در ارتباط با اِعمال سوء

 منظورهبرس قال كودكان بومي به اين نوع مداد) اشاره به اقدام كليساي كاتوليك به انت
  رهنگ حاكم بر جامعه؛فها به جذب شدن به وادار نمودن آن

انگيز شدت غمهباشاره به اظهارات پري بلگرادو، رئيس مجمع ملل اوليه كانادا، مبني بر  د)
 آور نبودن آن و درخواست وي ازحال تأكيد بر تعجببه شمار آوردن اين خبر و درعين

  ؛احساسي ووار تمامي مردم كانادا براي ايستادگي در كنار ملل بومي در اين زمان بسيار دش
راسر ها در نزديكي چندين مدرسه سابق كودكان بومي در ساشاره به آغاز شدن حفاري ه)

جمعي در كملوپس: گفتني هاي دولتي، پس از كشف گورهاي دستهكانادا، با كمك مقام
و  1997تا  1899هاي روزي ماريوال در شرق اسكاچوان بين سالمدرسه شبانهاست كه 

  ؛از تخريب و جايگزيني با مدرسه جديد، ميزبان كودكان بومي بوده است پيش
وئيت هزار كودك بومي آمريكايي، متيس و اين 15اشاره به انتقال اجباري حدود  و)

- روزي در سراسر كانادا نهمدرسه شبا 139به  1990(اسكيموهاي كانادا و گرينلند) تا سال 
با  كودكان تا اين ند،كردها را از خانواده، زبان و فرهنگ خود جدا ميمدارسي كه آن

  ؛فراموش كردن فرهنگ خود جذب فرهنگ مسلط كانادايي شوند

                                                                                                                                                            
پوست و اينوئيت در اين مدارس تيس، رنگينهزار كودك بومي مي 150 حدودنام اجباري قرار گرفتن اشاره به مورد ثبت ح)

فيق ي از برنامه تلاين اقدام بخش: گفتني است كه ندكردشان جدا ميها را از خانواده، زبان و فرهنگجايي كه آن - روزي شبانه
  ؛داشتندبه زبان مادري خود را نه مسيحي شوند و اجازه صحبت كها مجبور بودند در جامعه كانادا بود. آن اين كودكان

ميالدي، مبني بر قرار گرفتن تعداد زيادي از كودكان اين  2015هاي كميسيون حقيقت و آشتي در سال اشاره به يافته ط)
اند كه نفر در اين مدارس كشته شده 3200 اين در حالي است كه دست كمو استفاده جنسي رفتا يا سوءمدارس در معرض سوء

از بودجه ناكافي دولت كانادا ميالدي  1910مدير مدرسه كملوپس در سال : گفتني است كه ثر بيماري سل بوده استاغلب بر ا
  ؛شكايت كرده بود» آموزانتغذيه دانش«براي 

روزي به عنوان بخشي از ميالدي، به عذرخواهي كردن از بازماندگان اين مدارس شبانه 2008اشاره به اقدام اتاوا در سال  ي)
و بسياري از  هكردآزار جسمي در اين مدارس بيداد ميميليارد دالري اين كشور و اعتراف دولت كانادا به اين كه  1,9نامه وافقت

  ؛گرفتندصحبت به زبان مادري خود مورد ضرب و جرح قرار مي دليلآموزان به دانش
توليك خواست، مسئوليت خود را در رابطه با كشته شدن وزير كانادا در نشستي خبري از كليساي كانخستاين در حالي است كه  ك)
 ،روزي تحت سرپرستي كليسا پيدا شدهمدرسه شبانه اين در گورهاي بدون عالمت درشان پيكرهايكودك بومي كه بقاياي  215

  د.ام بردارگ رابطه  جاستين ترودو واتيكان را فراخواند تا اسناد مربوط به اين مدارس را منتشر كند و در اين .بپذيرد
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گويد كانادا عليه جوامع بومي دست به هاي كميسيون تحقيق كه ميبر اساس يافته ز)
، بسياري از اين كودكان مورد بدرفتاري و سوء استفاده زده است» فرهنگي كشينسل«

مدارس از دست اين در را  جانشانها هزار نفر از آن 4اند و بيش از جنسي قرار گرفته
  ؛12اندداده

  
بان حقوق بشر، در روز الملل و ديدهانتشار گزارش مشترك از سوي سازمان عفو بين -2

هاي استفاده و تبعيض در بازداشتگاهسوء وجود، در خصوص 1400خردادماه  27شنبه پنج
  اند از:مهاجرتي كانادا. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

بان الملل و ديدهاي توسط سازمان عفو بينصفحه 100اشاره به تهيه گزارش مشترك  الف)
دماه)، خردا 30ژوئن (يكشنبه  20حقوق بشر در آستانه روز جهاني پناهندگان در روز 

ن بر حبس مهاجران در كانادا و تأثير آ»: كردم كه انسان هستماحساس نمي««حت عنوان ت
  ؛»سالمت روان

ه بلوليت، ه معب مبتالاشاره به اقدام كانادا به حبس هزاران تن در سال، از جمله افراد  ب)
ن جويانه: گفتني است كه اياستفادهدليل مسائل مهاجرتي و در اغلب موارد در شرايط سوء

ها، جويان زنداني و بستگان آنمورد مصاحبه با مهاجران و پناه 90پژوهش شامل 
 هاي دولتيامكارشناسان سالمت روان، اساتيد دانشگاه، وكال، نمايندگان جامعه مدني و مق

هاي مربوطه، اسناد سازمان شود و محققان پژوهش مزبور همچنين به بررسي گزارشمي
  اند؛ولت پرداختهملل و اسناد منتشر نشده د

اشاره به اقدام اين گزارش به مستندسازي در اين زمينه كه چگونه به افراد محبوس در  ج)
هاي مهاجرتي، از جمله افرادي كه از آزار و اذيت گريخته و در جستجوي بازداشتگاه

ا ها بشود و از تماس آناند، دستنبد و پابند زده ميدريافت حمايت به كانادا پناه آورده
شود: اين جهان خارج ممانعت به عمل آمده يا اين امكان به ندرت برايشان فراهم آورده مي

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 12

 https://per.euronews.com/2021/06/24/canada‐finds‐hundreds‐of‐graves‐at‐former‐
indigenous‐school 
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توانند ها ميرو مقامها مشخص نشده و ازايندر حالي است كه تاريخي براي آزادي آن
  ها در حبس نگاه دارند؛ها يا سالها را براي ماهآن
ساير  هاي استاني و در كنارجويان در زندانهاشاره به نگاه داشته شدن بسياري از اين پنا د)

ست كه ني ازندانيان، همچنين قرار گرفتنشان در اغلب موارد در معرض حبس انفرادي: گفت
ند با ين فرآيارواني، در طول  –به معلوليت يا برخوردار از شرايط خاص روحي  مبتالافراد 

  شوند؛تبعيض مواجه مي
الملل در كانادا، مبني بر ، دبيركل سازمان عفو بين13بندياشاره به اظهارات كِتي نيويا ه)

هايي جويانه حبس مهاجرتي در كانادا با ويژگياستفادهمتناقض بودن آشكار نظام سوء
ها در هاي برابري و عدالت كه اين كشور به برخورداري از آنچون، غناي تنوع و ارزش

  شود؛جهان شناخته مي
هاي كانادا بان حقوق بشر از مقامالملل و ديدهعفو بين اشاره به درخواست سازمان و)

جي ادن تدريجويان از طريق خاتمه دجهت پايان دادن به رفتار غيرانساني با مهاجران و پناه
  به حبس اين افراد؛

يالدي، به حبس م 2020تا ماه مارس سال  2019اشاره به اقدام كانادا، از ماه آوريل سال  ز)
هاي استاني ها در زندانتن از آن 1932سال، كه از جمله  83تا  15بين  تن از افراد 8825

منظور كودك ديگر به 136اند: اين در حالي است كه در همين برهه زماني محبوس شده
 73ها زنداني شدند، از جمله اجتناب از جدا شدن از والدين محبوسشان به همراه آن

 2016ل وق بشري دريافتند كه كانادا از ساسال؛ همچنين اين دو نهاد حق 6كودك زير 
  ست؛مهاجر زنداني را براي مدت بيش از يك سال محبوس كرده ا 300تاكنون بيش از 

بان حقوق معاون حقوق معلوالن در سازمان ديده 14اشاره به اظهارات سمر موسكاتي ح)
واردان با ازهجويان و تبشر، مبني بر احساس غرور كانادا در خصوص استقبال خود از پناه

كه اين كشور كه يكي از معدود كشورهاي شمالي جهان است كه در آن آغوش باز: درحالي

                                                            
١٣ Ketty Nivyabandi 
١٤ Samer Muscati 
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شوند و طور نامحدود محبوس مياند، بهافرادي كه در صدد يافتن ايمني به آن پناه آورده
  ها دارد؛اين امر تأثير مخربي بر سالمت روان آن

فراد ار احتمال زياد حبس ي حقوق بشري مبني بهاي اين نهادهااشاره به ديگر يافته ط)
هاي مهاجرتي و هاي استاني تا بازداشتگاههاي رواني در زندانها و معلوليتمبتال به ناتواني
گيري ها امكان تصميمكه به آنهايي چون، ُانتاريو در حبس انفرادي، درحاليحتي در استان

ها آن قوقي تعيين شده براينمايندگان ح شان داده نشده ومستقل در زمينه مسائل حقوقي
  ؛گيرندمي ها تصميماز سوي آن

مالحظه براي آزاد شدن و شدن بسياري از اين افراد با موانع قابلاشاره به مواجه ي)
تواند در ها به هنگام آزادي، كه ميتر از سوي آنگيرانهضرورت رعايت شرايط سخت

ليت از ال به معلوجر شود: به عبارت ديگر افراد مبتها منصورت نقض به بازداشت مجدد آن
  شوند؛ها با تبعيض مواجه ميهاي مهاجرتي در تمامي زمينهسوي مقام

گر شناختي، حقوقي و ديتأكيد بر ضرورت اقدام دولت به فراهم آوردن خدمات روان ك)
تقالل و به اسهاي رواني، در راستاي احترام خدمات حمايتي براي افراد مبتال به معلوليت

  هاي مهاجرتي؛ها در جامعه، به جاي مجازات كردنشان با حبسشان در بازداشتگاهكرامت آن
بان حقوق بشر، در خصوص الملل و ديدههاي سازمان عفو بيناشاره به يافته ل)

اندن به جويان زندان از افكاري در زمينه آسيب رسبرخورداري بسياري از مهاجران و پناه
ها و شتگاهبا توجه به از دست دادن اميد براي آزاد شدن از اين بازدا –كشي خود –خود 

ها ز آسيباوپنجه نرم كردن بسياري از زندانيان سابق با آثار و پيامدهاي ناشي تداوم دست
  هاي حبسشان به آن مبتال شدند؛ها و حتي سالرواني كه در ماه –هاي روحي و ناتوانايي

ي قانون اين اجراعنوان تنها نهاد به 15آمدن آژانس خدمات مرزي كاناداشمار اشاره به به م)
كشور كه هيچ نظارت مستقل مدني بر آن وجود ندارد و اقدامات فاقد نظارت اين نهاد در 
زمينه دستور كار گسترده و اختيارات اجرايي آن، به كرات منجر به موارد جدي نقض 

  است؛هاي مهاجرتي شده حقوق بشر در حوزه حبس
                                                            

١٥ Canada Border Services Agency (CBSA) 
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پوستان، ظاهرًا براي ويژه سياهپوست، بهاشاره به محبوس شدن مهاجران زنداني رنگين ن)
ميالدي  2019هاي استاني: گفتني كه در سال زمان بيشتر و در اغلب موارد در زندانمدت

دند، شروز نگاه داشته  90زمان بيش از بزرگترين بخش از مهاجران زنداني كه براي مدت
  آفريقايي آمده بودند؛ از كشورهاي

ر دادا تأكيد بر ضرورت رفع كامل نژادپرستي، ظلم و موارد نقض حقوق بشر در كان س)
نين آورند و همچقبال مردمي كه در جستجوي ايمني و زندگي بهتر به اين كشور پناه مي

 هاي كانادا جهت امضاء و تصويب پروتكل اختياري كنوانسيون منعدرخواست از مقام
در راستاي ممانعت به عمل آوردن از وقوع اين موارد نقض و گشايش شكنجه 
  المللي؛هاي بينها به روي بازرسيبازداشتگاه

 حبس افراد مبتال به ساختنتأكيد بر ضرورت اقدام دولت كانادا به متوقف  ع)
هاي هاي مهاجرتي و در واقع ممانعت وقوع رفتارهاي جسمي و رواني در زندانمعلوليت

ها و يا جويان، از جمله حبسشان در سلول انفرادي و زندانگونه با مهاجران و پناهاتمجاز
  اماكن مشابه آن؛

ارس سال ، در ماه م19 –وويد كشيوع بيماري  ابتداهاي كانادا از اشاره به اقدام مقام ف)
  ن زنداني؛اي از مهاجراسابقهميالدي، به آزاد كردن ميزان بي 2020
اهم آمدن فرصت الزم براي دولت با توجه به تحت كنترل قرار گرفتن اين اشاره به فر ص)
جويان در راستاي گيري در اين كشور، جهت بازآماد نظام حمايت از مهاجران و پناههمه

  ؛ 16هاي گذشتهاولويت بخشيدن به سالمت روان و حقوق بشر، به جاي بازگشت به تكرار رويه
  
 18شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز سه –خبري  انتشار گزارش از سوي پايگاه -3

، در خصوص درخواست از كانادا جهت ممانعت از اخراج يك فعال 1400خردادماه 
  اند از:حقوق بشر و استرداد وي به مصر. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

                                                            
  هاي: بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينكالملل و ديدهبين گزارش مشترك سازمان عفو 16

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/canada‐abuse‐discrimination‐
immigration‐detention 
https://www.hrw.org/news/2021/06/17/canada‐abuse‐discrimination‐immigration‐
detention 
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هاي اين هاي حقوق بشري كانادا از مقامگذاران و گروهاشاره به درخواست قانون الف)
، فعال حقوق بشر مصري و 17كشور جهت متوقف ساختن اخراج عبدالرحمان المادي

  ارزيابي دقيق مخاطرات پيش روي وي در صورت مسترد شدن به مصر؛
ر بميالدي،  2017جو، در اواخر سال عنوان يك پناهاشاره به ورود المادي به كانادا به ب)

عليه  راضاتنظامي مصر، به دليل مشاركت در اعتمبناي ادعاي گريز از آزار و اذيت دولت 
جمهور سابق اين كشور و عضويت در حزب آزادي و عدالت حسني مبارك، رئيس

ربستان المسلمين: گفتني است كه وي پيش از سفر به كانادا چند سالي را نيز در عاخوان
  سعودي گذرانده بود؛

دابير حقوقي تآن زمان به مبارزه با ساله، از  38اشاره به اقدام اين فعال حقوق بشر  ج)
ز ستفاده اهاي اين كشور به ادادگاه فدرال كانادا در راستاي اخراج وي و متهم كردن مقام

  هاي سياسي او عليه وي؛وابستگي
 نكوور واه واشاره به اظهارات المادي، مبني بر محبوس شدنش به هنگام ورود به فرودگ د)

هاي ستتاپ او و به چاپ رساندن بدون اجازه تمامي پلپ اقدام مأموران مرزي به مصادره
  الكترونيكي ميان وي و وكيلش؛

وز ر 3 اشاره به محبوس شدن المادي براي مدت دو ماه پس از قرار گرفتن در معرض ه)
نيتي ل امبازجويي و سپس آزاد شدن وي تحت اين عنوان كه ماندن او در كانادا به دالي

الت كه يكي از اين داليل عضويت وي در حزب آزادي و عد غيرمجاز است: گفتني است
 المسلمين و يا حزب وابستهالمسلمين بوده است. اين در حالي است كه كانادا اخواناخوان

 ترشيپوه هاي تروريستي قرار نداده و بسياري از اعضاء اين گربه آن را در فهرست سازمان
  اند؛در كشورهاي غربي پناهنده شده

ادي در هاي كانادا به تماس با دولت مصر در زمينه پرونده المه به اقدام مقاماشار و)
هاي تجديدنظرخواهي در زمان طوالني انتظار او جهت به نتيجه رسيدن درخواستمدت

  زمينه غيرمجاز بودن حضور وي در كانادا و امكان اخراج او از اين كشور؛
                                                            

١٧ Abdelrahman Elmady 
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بني بر تالش مدادگاه المادي  2017تبر سال اك 18اشاره به حاكي بودن اسناد جلسه روز  ز)
هاي مدارك در اختيار پليس مصر آژانس خدمات مرزي كانادا جهت دسترسي به نسخه
ه كطور معمول با دولتي هاي كانادا بهعليه اين فعال حقوق بشر: اين در حالي است كه مقام

 كنند؛يپردازد، تماس برقرار نمبه آزار و اذيت ادعايي شهروندان خود مي

جويي، مبني بر حاكي بودن ، وكيل مهاجرت و پناه18اشاره به اظهارات باربارا جكمن ح)
تصميم كانادا براي اخراج المادي از گستردگي مقررات آن براي غيرمجاز به شمار آوردن 

  جويان؛وضعيت مهاجران و پناه
 ي وراج الماداشاره به درخواست چندين گروه حقوق بشري از كانادا جهت تعليق اخ ط)

شدن او با آزار و اذيت و شكنجه در صورت هاي جامع در زمينه احتمال مواجهانجام بررسي
  مسترد شدن به مصر؛

سيدن ردرت قاشاره به حاكميت عبدالفتاح السيسي با تكيه بر مشت آهنين، از زمان به  ي)
ز مخالفان از هاي سياسي و حبس هزاران تن اسازي از تمامي تعارضدر اين كشور، جرم

ها: گفتني است كه بر اساس نخانواده آي متحده آمريكا و اعضاجمله شهروندان اياالت
هزار زنداني سياسي در  60هاي حقوق بشر حدود هاي به دست آمده از گروهگزارش
 هاي اين كشور محبوس هستند؛زندان

لت كانادا جهت ها از دواشاره به منجر شدن پرونده المادي به افزايش درخواست ك)
 .19نظارت بر اقدامات آژانس خدمات مرزي اين كشور

  
  *بريتانيا

 ، در1400 خردادماه 27شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -1
رخي بين. خصوص مورد انتقاد قرار گرفتن بوريس جانسون به دليل مالقات با وليعهد بحر

  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 

                                                            
١٨ Barbara Jackman 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  19
 https://www.middleeasteye.net/news/egypt‐rights‐activist‐deportation‐canada 
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ه تجارت وزير بريتانيا، به اولويت دادن باشاره به متهم شدن بوريس جانسون، نخست الف)
هاي ارشد بحرين در داونينگ استريت (مقر بر شكنجه پس از مالقات با مقام

ه خليج وزيري بريتانيا) جهت مباحثه در زمينه معامله تجارت آزاد با كشورهاي حوزنخست
اي در رابطه با وزيري اعالميهوزارت خارجه و نه نخست (فارس): گفتني است كه نه

رده وزير بريتانيا با سلمان بن حمد آل خليفه، وليعهد بحرين، صادر نكمالقات نخست
  هاي امنيتي برشمرد؛ها دليل اين امر را دغدغهبودند كه يكي از مقام

مينه ين در زطرف بر توافقاشاره به بيانيه دولت بريتانيا پس از انجام اين مالقات، مبني  ب)
ست كه اهاي اقتصادي، امنيتي و ديپلماتيك في مابين: گفتني تحكيم هر چه بيشتر همكاري

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس) پيشاپيش يكي از بزرگترين شركاي 
 2019ها در سال آمده و ميزان مبادالت تجاري دو جانبه آنتجاري بريتانيا به شمار مي

  ميليارد پوند رسيده است؛ 45ي به حدود ميالد
بر  متحد نزديك بحرين و ادعاي آن مبني عنوانبهشمار آمدن بريتانيا اشاره به به ج)

 همكاري با دولت بحرين جهت ايجاد اصالحات در نظام كيفري آن؛

بني ن، ماشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحري د)
آتي  جاريترت اقدام بريتانيا به قرار دادن موضوعات حقوق بشري در مركز روابط بر ضرو

با  جاريتخود با بحرين، چنانچه واقعًا اين كشور در تالش براي برقراري روابط آزاد 
كند و گيرد، كودكان را شكنجه ميحكومتي است كه زندانيان سياسي را به گروگان مي

 افكند؛به زندان مي ترين منتقدان خود راحتي معتدل

كند كه بر عليه مجازات اعدام فعاليت مي - 20اشاره به اقدام سازمان حقوق بشري رپريو ه)
هاي محمد رمضان و حسين موسي كه به دليل اعترافات به مورد توجه قرار دادن پرونده –

 ، در معرض اعدام قرار دارند؛تاكنونميالدي  2017از سال  كمدستتحت شكنجه 

اره به گزارش مشترك سازمان رپريو و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني بر اش و)
 2011هاي تن به مرگ در فاصله سال 51 كمدستاقدام حكومت بحرين به محكوم كردن 

                                                            
٢٠ Reprieve 
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 2001ميالدي: اين در حالي است كه تعداد افراد اعدام شده در دهه قبل، از سال  2020تا 
 ؛نفر بوده است 7ميالدي،  2020تا 
اشاره به دفاع حكومت بحرين از خود در قبال اتهامات نقض حقوق بشر در اين كشور،  ز)

رفتار و پايبندي آن به سوء هرگونهمبني بر برخورداري آن از سياست تحمل صفر در برابر 
  ؛21المللي حقوق بشري جاريهاي بينضمانت

  
، در 1400 خردادماه 24انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز دوشنبه  -2

قيد  ه بهخصوص محكوم شدن وزارت كشور بريتانيا به دليل وادار كردن مهاجران آزاد شد
  اند از:هاي رديابي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتضمانت به بر تن كردن دستگاه

ه ارائه بسازمان حقوق بشري به محكوم كردم اقدام وزارت كشور  40اقدام بيش از  الف)
رش ساعته بر مهاجران آزاد شده به قيد ضمانت، كه در راستاي گست 24ح نظارت طر

 ؛ قدرت نظارت بر اين افراد فارق از طي هرگونه فرآيند مشورتي ارائه شده است

ن با هاجرااز بروز تغيير در روند نظارت بر ماشاره به حاكي بودن اين سياست جديد  ب)
 ها را آگاهاستفاده از مانيتورهاي راديويي (كه در صورت ترك محل مشخص شده مقام

كنند) و به ساعته (كه هر حركت فرد را رديابي مي 24ياب هاي مكانساختند) به رديابمي
ها از دهامحدود به دااين وزارتخانه اختيارات جديد جهت گردآوري، ذخيره و دسترسي ن

 دهد؛طريق يك پيمانكار خصوصي را مي

، از اعضاي مركز ضمانت براي زندانيان مهاجر، 22اشاره به اظهارات رودي شولكيند ج)
عنوان در حقيقت، تداوم حبس مهاجران، تنها نه در پس مبني بر برشمردن اين روش به

گرايانه و ر آوردن اين سياست واپسها و به شماها و زندانديوارهاي فيزيكي بازداشتگاه
  عنوان اقدامي ناشايست براي كشوري كه ادعاي رعايت حق آزادي را دارد؛خودكامانه به

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:  21

https://www.theguardian.com/law/2021/jun/17/boris‐johnson‐under‐fire‐over‐meeting‐
with‐bahrain‐crown‐prince‐salman‐bin‐hamad‐al‐khalifa‐human‐rights 
٢٢ Rudy Schulkind 
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، تي پَتلپري وي در ادامه نامه سرگشاده خود به همراه گروه حقوق بشري ليبرتي، خطاب به د)
 را به صورت ي اين سياستاجراوزير كشور اظهار داشت كه جاي تعجب نيست كه دولت 

  ؛ ريزدرسمي اعالم نكرده و تالش نمود تا از هرگونه اقدام موشكافانه در قبال آن بگ
اهه يا م 12 اشاره به مشتمل شدن اين سياست بر اتباع خارجي كه به دليل محكوميت كيفري ه)

به  قدامبيشتر با خطر اخراج از كشور مواجه هستند: گفتني است كه در حال حاضر دولت ا
ني اري قانوكند، اما در صدد است تا با اتخاذ ابزش اين افراد بر مبناي صالحديد خود ميگزين

ئم يا جرا اين نظارت را براي هزاران تن ديگر اجباري نمايد، فارق از در نظر گرفتن شدت
  هايي را در زمينه محافظت از اين افراد در پي دارد؛ها براي پرواز كه نگرانيخطر آن

ا بق انسان شدن قربانيان قاچانجر شدن استفاده از تجهيزات رديابي به مواجهاشاره به م و)
ها برخي مواقع در نتيجه روند قاچاق دست به ارتكاب جرم خطر اخراج، چراكه آن

 جواناي بريتانيا به بردگي گرفته شدند؛زنند، مانند افرادي كه در مزارع ماريمي

هت ه، جاي دولت، با استفاده از اين ساماناشاره به فراهم آمدن اختيار الزم بر ز)
انجام  مثالعنوانبهها، هاي افراد براي داليلي غيرمرتبط با جرائم آنبرداري از دادهبهره

ن كنوانسيو 8هاي مهاجرت انجام شده بر اساس ماده تحقيق در زمينه ميزان درخواست
 پردازد؛حقوق بشر اروپا كه به حمايت از زندگي خصوصي و خانوادگي مي

يل ، به دلعنوان مثالاين بدان معنا است كه چنانچه فردي روند اخراج خود از كشور را، به ح)
هاي دهتواند با بررسي دابرخورداري از فرزند در بريتانيا به چالش كشيده است، دولت مي

دت ين مياب دريابد كه آيا اين خانواده به دفعات كافي با كودك خود در طي اسامانه مكان
رار است يا خير: به عبارت ديگر اين سامانه چك سفيدي در اختيار دولت ق مالقات كرده

ن هاي شخصي، به داليل الزم براي مردود به شمار آورددهد تا با استفاده گسترده از دادهمي
  جويان دست يابد؛درخواست مهاجران و پناه

به اختيار يافتن حكومت جهت  تأكيد بر ضرورت منجر نشدن ايستادگي براي حقوق بشر ط)
سابقه برشمردن اين سياست و نظارت بر تمامي ابعاد زندگي خصوصي شهروندان، ضمن بي

 كننده آن براي تالش افراد در راستاي حفظ و رعايت حقوق خود؛پيامدهاي نگران
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شده به حريم اي هماهنگعنوان بخشي از حملهشمار آوردن اين اقدام بهاشاره به به ي)
ز اجويان در بريتانيا، ضمن تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان خصي پناهندگان و پناهش

  ر اين زمينه؛مندي مهاجران از حقوق خود دبهره
اشاره به اظهارات يكي از سخنگويان وزارت كشور مبني بر اطمينان دادن به مجرمان  ك)

ناوري و عدم ها با استفاده از اين فخارجي در خصوص قصد دولت براي اخراج آن
  ؛23عذرخواهي دولت براي تالش در راستاي ايمن نگاه داشتن جامعه

  
، 1400خردادماه  20شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز پنج -3

در  در خصوص پافشاري پسران براي دريافت تصاوير برهنه و عادي شدن آزار دختران
  اند از:ن گزارش عبارتمدارس بريتانيا. برخي از محورهاي اي

)، مبني بر هشدار در 24اشاره به انتشار گزارش از سوي نهاد ناظر بر مدارس (ُافستد الف)
ها آموزان مدارس، با توجه به عدم آگاهي آنزمينه عادي شدن تعرض جنسي در ميان دانش

كم گرفتن اين در زمينه اهميت گزارش كردن موارد تعرض و آزار جنسي و دست
  از سوي بسياري از آموزگاران؛ معضالت

روز، مبني بر پيام از سوي پسران براي دختران در يك شبانه 11اشاره به امكان ارسال  ب)
ها: اين در حالي است كه چنانچه اين هاي برهنه آندرخواست جهت دريافت عكس

 ادهاي اجتماعي را مسدود كنند، اين افردختران حساب كاربري پسران مزبور در شبكه
  هاي خود ادامه دهند؛كنند تا به درخواستهاي كاربري جديد مياقدام به ايجاد حساب

و ارسال  دختر در معرض آزار زباني جنسيتي 10دختر از هر  9اشاره به قرار گرفتن  ج)
ها نآدختران به  است كه در اين گزارش آمدهها: هاي برهنه براي آنشدن ويدئوها و عكس

 فيمنو جواب  كنندري ميپافشاهاي برهنه براي عكس درخواستشاندر پسران كه اند گفته
  ؛پذيرندرا نمي

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 23

 https://www.theguardian.com/global‐development/2021/jun/14/home‐office‐condemned‐
for‐forcing‐migrants‐on‐bail‐to‐wear‐gps‐tags 
٢٤ Ofsted 
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ر دهاي فعال حقوق زنان جهت قرار گرفتن كاركنان مدارس اشاره به درخواست گروه د)
 منظور تغيير اين فرهنگ در مدارس اين كشور؛هاي ويژه بهمعرض آموزش

صد در 64ي ز سويزان زياد و يا در برخي مواقع، ااشاره به تجربه كردن لمس ناخواسته به م ه)
فر براي به ن 10نفر از هر  8از دختران مورد مصاحبه قرار گرفته و تحت فشار قرار گرفتن 

 طوربهجنسي  خشونت ،انآموزدانشاين اشتراك گذاردن تصاوير جنسي خود: بنا بر اظهارات 
سه رخ ها و در خارج از فضاي مدراركها يا پدر فضاهاي بدون نظارت، مانند مهماني معمول

  ؛دهند و مشروبات الكلي و مواد مخدر اغلب در اين امر دخيل هستندمي
ينه هاي مدارس در اين زمآموزان مبني بر ناكافي بودن آموزشاشاره به اظهارات بيشتر دانش و)

له ئاز اين مس ويژهبهآموزان دختر جهت مواجهه با مسائلي از اين دست: گفتني است كه دانش
مينه در در اين ز قبولرقابليقبول و غشكايت داشتند كه آموزش واضحي درباره رفتارهاي قابل

 ،انندوعاتي مكه در زمينه موض آموزگاران نيز اظهار داشتندبسياري از و  وجود نداردمدارس 
  ؛رضايت، روابط سالم و به اشتراك گذاشتن تصاوير جنسي دانش كافي ندارند

نجام ها جهت اه به درخواست بازرسان اين نهاد ناظر، از مديران مدارس و كالجاشار ز)
  هاي جنسي؛اع آزار و اذيتسازي در زمينه انونوعي فرهنگ

تا  است از دولت خواسته »به خشونت عليه زنان پايان دهيد«ائتالف گفتني است كه  ح)
  26؛25مور كندأتي را براي رسيدگي به آن مأاين گزارش را جدي بگيرد و هي

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://www.bbc.com/persian/world‐57427415 
  هاي پيشين:گزارش مرتبط در گزارش 26

كايت به ش، در خصوص بي ثمر بودن 1400ارديبهشت ماه  5انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه *
  و ايذاء جنسي. ها در زمينه قرار گرفتن در معرض اذيتدانشگاه

تن در ز قرار گرفتوجهي قرار گرفتن دانشجويان و كاركنان شاكي ااشاره به اظهارات فعاالن حقوق بشري مبني بر مورد بي الف)
ها القاء شده ها در غالب موارد و اين كه اين حس به آندانشگاهمعرض آزارها و حمالت جنسي، از سوي نهادهاي تحقيقات 

  ها تنها تلف كردن وقت بوده است؛هاي آنگرياست كه افشاء
يل بطه با تكمهاي اين كشور در راتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به ايجاد الزامي قانوني براي تمامي دانشگاه ب)

اقدام  اند و همچنين لزومرك گفتهي، حتي در زماني كه فرد يا افراد مورد نظر دانشگاه را ترفتار جنستحقيقات مربوط به سوء
اطي خقال افراد ها به آگاه ساختن كارفرماي جديد اين افراد به صورت مكتوب: اين امر موجب ممانعت به عمل آوردن از انتآن

  شود؛ها از مجازات ميبه نهادهاي ديگر و گريز آن
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ر د، 1400خردادماه  4شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز سه -4
 نيا،خصوص گزارش منتشر شده در زمينه وجود معضل اسالم هراسي در حزب حاكم بريتا

  اند از:حورهاي اين گزارش عبارتكار. برخي از محزب محافظه
 -  28از سوي پروفسور سواران سينگ 27ايفحهص 51اشاره به انجام مطالعه مستقل  الف)
 –كرد هاي كميسيون برابري و حقوق بشر بريتانيا فعاليت ميعنوان يكي از كميسركه به

كار بريتانيا (حزب عنوان معضلي در حزب محافظهمبني بر تداوم وجود اسالم هراسي به
تي در قبال مسلمانان، حاكم) و مرتبط بودن بيشترين ميزان تبعيض در اين حزب به نژادپرس

  كند كه از رويكرد تحمل صفر در برابر تبعيض برخوردار است؛اگر چه اين حزب ادعا مي
                                                                                                                                                            

گري در راستاي پايان دادن به سازماني مستقر در بريتانيا كه به البي – 1752اظهارات آنا بول، يكي از مديران گروه  اشاره به ج)
ها به ممانعت از آشكار شدن مبني بر اقدام برخي از دانشگاه –پردازد رفتارهاي جنسي در سطوح عالي تحصيالتي ميسوء

تواند موجب هاي جنسي با تكيه بر اين هراس نادرست كه اين اقدام ميو اذيتجزئيات تحقيقات انجام شده در زمينه آزار 
  ها شود؛نقض قانون حمايت از داده

گري در ها در اين زمينه، مبني بر اين كه زماني كه دانشجو يا يكي از كاركنان دانشگاه به افشاءاشاره به روند معمول دانشگاه د)
اي دريافت ها توضيحي در مورد نتيجه تحقيقات داده نخواهد شد، بلكه تنها نامهردازد، به آنپمورد موارد آزار و ايذاء جنسي مي

شود كه احساس كنند كه تمامي اين شان مورد تأييد قرار گرفته است، كه اين امر موجب ميكنند مبني بر اينكه دعاويمي
 ها بوده است؛فرآيند اتالف وقت و تنها به مانند يك تودهني به آن

اشاره به اظهارات وكال در اين زمينه مبني بر اين كه چنانچه مسئوالن دانشگاه مرتكبان اين جرم را در جريان نتايج تحقيقات  ه)
ها را از شاكيان پرونده پنهان نگاه دارند، بر اساس قوانين برابري و حقوق بشر احتماالً وظايف خود را نقض قرار داده، اما آن

  اند؛كرده
دهي در خصوص قرار در زمينه گزارش» كالچر شيفت«به سند الگوي تهيه شده از سوي نهادي مدني تحت عنوان اشاره  و)

ها به افشاء اطالعات شخصي بر اساس مقررات حمايت از گرفتن در معرض قلدري يا آزار و ايذاء، مبني بر مجاز بودن دانشگاه
ها مبتني بر قانون اشتغال و در جهت منافع عمومي پرداخته ها و شكايتيهاي عمومي، در شرايطي كه اين اقدام به نارضايتداده

  شود،و بررسي دعاوي حقوقي را شامل 
هايي كه از اين الگو استفاده هاي دانشگاهگذار اين نهاد مدني، مبني حاكي بودن دادهكال، بنياناشاره به اظهارات جما مك ز)
ثمر بوده و فرآيند شكايت به قدري ها بيگرين اين جرايم بر اين باورند كه اين افشاءكنند از اين كه بسياري از بازماندگامي

ترين شكل ه سادهدارد، در صورتي كه اين روند بايد بدهي در اين زمينه بازميپيچيده و غيرشفاف است كه افراد را از گزارش
  ممكن انجام شود؛

آوريل سال جاري ميالدي، به انتشار راهنمايي مبني بر توصيه به  19در روز ها، اشاره به اقدام دفتر دانشجويان دانشگاه ح)
ها در اين زمينه كه در صورت امكان، اطالعات مربوط به نتايج تحقيقات را براي دانشجويان و كاركناني كه به دانشگاه
هاي مورد نظر در اين نه كه چرا مجازاتپردازند، فراهم آورند، به همراه ارائه توضيح در اين زميگري در اين موارد ميافشاء

هايي كه اين دستورالعمل را اجراء نكنند با پيامدهاي آن رابطه اعمال شده يا نشده است: گفتني است كه در آينده دانشگاه
  شوند.مواجه مي

٢٧https://singhinvestigation.co.uk/wp‐content/uploads/2021/06/Singh_Investigation_Report_for_dow nl 
oad .pdf  
٢٨ Swaran Singh 
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آميز، از سوي اين گزارش مربوط به حوادث تبعيض 727اشاره به دريافت در مجموع  ب)
ها مربوط به ميالدي كه دو سوم از آن 2020تا پايان سال  2015ي سال ابتداحزب، از 

كار، به اند: گفتني است كه اين مطالعه به درخواست حزب محافظهم هراسي بودهاسال
ت رهبري بوريس جانسون و در پاسخ به انتقادهاي موجود در زمينه چگونگي مديري

 هاي مربوط به آن انجام پذيرفته است؛موضوع تبعيض در جامعه و شكايت

زب در رفتار در اين حبوط به سوءهاي مراشاره به حاكي بودن ميزان شكايات و يافته ج)
بقاء  وم يافتنها و انجام اقدامات ضد مسلمانان، از تدااين رابطه، از جمله استفاده از واژه

بار بوده و موجب عنوان معضلي در اين حزب كه براي آن بسيار زيانحس ضد مسلماني به
 شود؛اي از جامعه ميمالحظهسازي بخش قابلبه بيگانه

عيض و كاران در به چالش كشيدن تببه عدم انجام اقدامات كافي از سوي محافظهاشاره  د)
هاي ضرورت بازآماد فرآيند رسيدگي به شكايات، همچنين نامشخص بودن نظام مجازات

  در نظرگرفته شده از سوي اين حزب براي افراد ناقض مقررات؛ 
ر دسلمانان مزرگترين نهاد حامي انان بريتانيا، بهاي شوراي مسلماشاره به اظهارات مقام ه)

عنوان هباين كشور، مبني بر تأييد اين گزارش در زمينه به شمار آوردن اسالم هراسي 
حال ناكارآمدي آن در به رسميت شناختن كاران و درعينمعضلي جدي در ميان محافظه

 آميز؛هاي اين اقدامات تعصبريشه

ر تقبيح بكار بريتانيا، مبني دولت محافظه اشاره به اظهارات ساجد جاويد، وزير سابق و)
كننده احساسات ضدمسلماني در اين گزارش و درخواست وي از حزب هاي نگراننمونه

 هاي آن؛خود جهت اتخاذ بدون قيد و شرط توصيه

ي سرشناس حزب اعضا نديناخوشااقدام سينگ به تأكيد بر برخي از اظهارات  ز)
، نماينده سابق پارلمان و نامزد 29ون و زك گلداسميتكار، از جمله بوريس جانسمحافظه

  شهرداري لندن، در رابطه با مسلمانان؛

                                                            
٢٩ Zac Goldsmith 
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ل اشاره به رسوايي بوريس جانسون پس از نگارش ستوني در يك روزنامه در سا ح)
سارقان «و » هاي پستي متحركصندوق«عنوان پوش بهميالدي كه در آن از زنان برقع 2018
ه ين مقالابود  فتني است كه جانسون كه در آن زمان نماينده پارلمانياد كرده بود: گ» بانك

ي ني كه وزما را دفاع ليبرالي از حق زنان مسلمان در زمينه پوشش خود خوانده بود. البته
شدت براي انجام اين مطالعه مورد پرسش قرار گرفت، براي اظهارات گذشته خود به

 عذرخواهي كرد؛

كه استفاده از رويكرد در گزارش خود مبني بر اينينگ ازاينگيري ساشاره به نتيجه ط)
يرد، هاي ارشد جامعه صورت پذگفتمان و لحن مناسب و سنجيده نبايد تنها از سوي مقام

 كار ِاعمال شود؛هاي حزب محافظهبلكه بايد در تمامي بخش

رداري شه تياشاره به اظهارات زك گلداسميت به هنگام فعاليت در كارزارهاي انتخابا ي)
ان لندن در قبال صادق خان (رقيب وي از حزب كارگر) مبني بر خطاب كردن صادق خ

آيد و به هر كسي كه در به شمار مي» گرايانمسلماني كه پوششي براي افراط«عنوان به
 زند؛كند، تهمت اسالم هراسي ميگرايان سؤال ميمورد ارتباط وي با افراط

ه مالحظگي اين حزب و رهبر آن بارات اين چنيني از بياشاره به حاكي بودن اظه ك)
 جامعه مسلمانان بريتانيا؛

ه، در كار به تنظيم برنامه اقدامي در مدت شش هفتتأكيد بر ضرورت اقدام حزب محافظه ل)
هكاري هاي ذكر شده در اين گزارش و لزوم انتشار رازمينه چگونگي پرداختن به ناكارآمدي

  ه؛ين زمينادر  ر سال جاري ميالدي، در زمينه چگونگي پرداختن به شكاياتسياسي، تا ماه نوامب
هاي آموزشي اشاره به همچنين درخواست نويسنده اين تحقيق جهت اجراي برنامه م)

كم يك عضو از هر انجمن اجباري بر اساس فرآيند شكايات صورت گرفته، براي دست
  ؛30كارمحلي حزب محافظه

                                                            
  گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در لينك: 30

 https://www.aljazeera.com/news/2021/5/25/uk‐conservative‐party‐has‐ongoing‐issue‐
with‐islamophobia‐report 
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، در 1400 خردادماه 3ي خبرگزاري آناتولي، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سو - 5
يتانيا ر برخصوص منجر شدن منازعه اخير رژيم اسرائيل و فلسطين به افزايش اسالم هراسي د

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت نهاد.هاي يك سازمان مردمبر اساس بررسي
پراكني عليه هاي اسالم هراسي و نفرترشدرصدي گزا 43اشاره به افزايش ناگهاني  الف)

ماه مه سال جاري ميالدي، در قياس با هفته گذشته آن بر اساس  17تا  8مسلمانان، از روز 
كه نظارت بر تحوالت  31نهاد تل ماما يو.كيهاي انجام گرفته از سوي سازمان مردمبررسي

هاي كه علت اين افزايش، تنش دارد و بر اين باور است اين چنيني در بريتانيا را بر عهده
  اخير ميان رژيم اسرائيل و فلسطينيان بوده است؛

 ماه مه 7تا  1گزارش در فاصله  13هراسانه از هاي حمالت اسالماشاره به افزايش گزارش ب)
 ت؛سته اسگزارش در هفته آتي آن، كه آشكارا تحت تأثير تحوالت اخير به وقوع پيو 56به 

ها در زمينه بروز اقدامات نژادپرستانه اي از گزارشكنندهميزان نگراناشاره به دريافت  ج)
پذيرش شدت غيرقابلكننده و بهآموزان و در برخي موارد ابراز نظرهاي نگراندر ميان دانش

  ؛32آموزاناز سوي كاركنان و مديريت مدارس در قبال دانش

                                                            
٣١ Tell Mama UK 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 32
ل از خبرگزاري ، به نق1400خرداد ماه  6شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز پنج –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري *

ن هاي ايبرخي از محور آموزان بريتانيايي با مجازات در صورت حمايت از فلسطين.آناتولي، در خصوص مواجهه دانش
  گزارش عبارتند از:

وز رقي به برالمقدس شاشاره به منجر شدن حمالت اخير رژيم اسرائيل به فلسطينيان اراضي اشغالي در نوار غزه و بيت الف)
  كه در مدارس اين كشور؛هاي بريتانيا، بلتظاهرات دسته جمعي، نه تنها در خيابان

وري طهاي مدرسه، به آموزان با پيامدهاي اقدامات خويش در اين رابطه از سوي مقاماشاره به، در عين حال، مواجهه دانش ب)
قدام موجب خوانده بود كه اين ا» گريدعوت به اقدام مسلحانه و نماد ضديهودي«كه مدير يكي از مدارس، پرچم فلسطين را 

هاي خود هانديش م و سرزنش از سوي جامعه شده و اين پرسش را مطرح نمود كه چرا كودكان بايد براي ابرازبرانگيختن خش
 مورد مجازات قرار گيرند؛

ي ل كه قصد وآميز خود و بيان اين استدالاشاره به ناگزير شدن اين مدير مدرسه به عذرخواهي در مورد اظهارات تحريك ج)
ينده درسه و نماتي ميان مدير مجامعه نبوده است: گفتني است كه به اين منظور قرار است مالقا آموزان وهرگز برآشفتن دانش

 آموزان صورت پذيرد؛دانش

ها در خاورميانه و المللي در راستاي كمك به كارزارهاي آنهاي بينها و خيريهاشاره به اقدام مدرسه به همكاري با سازمان د)
  زان و آموزگاران در زمينه مناقشه فلسطين؛آموبرگزاري نشستي براي دانش
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دي، مبني بر تأكيد بر ضرورت ميال 2010اشاره به مفاد قانون برابري كشور مصوب سال  د)
اقدام نهادهاي عمومي، از جمله مدارس به ارائه توجه الزم به رفع تبعيض، پيشبرد برابري در 
ميان افرادي از يك ويژگي مشترك برخوردارند و كساني كه از اين ويژگي برخوردار نيستد و 

 ها؛اي مثبت و مطلوب ميان اين گروههمچنين لزوم تالش جهت ايجاد رابطه

ه بچنيني، اشاره به درخواست جهت انجام تحقيقات كامل در زمينه وقوع حوادث اين ه)
 ينان ازاطم همراه فراهم آوردن امكان تعامل معنادار در جامعه و آموزش در راستاي حصول

تمان منظور درك اين موضوع كه زبان و گفپيشبرد پايبندي جامعه به قانون برابري، به
  آموزان و جوامع بزرگتر را تحت تأثير قرار دهد؛واند چگونه دانشتزننده ميآسيب

ينه از شدن به الگويي در اين زمتأكيد بر همچنين ضرورت اقدام آموزگاران به تبديل و)
م آموزان كه هرگونه قلدري، نژادپرستي، اسالطريق خاطرنشان كردن اين امر به دانش

 پذيرش نيست؛عنوان قابلهيچپراكني بههراسي و ديگر اشكال نفرت

كم اشاره به منجر شدن حمالت اخير رژيم اسرائيل به نوار غزه به كشته شدن دست ز)
تن ديگر: اين در  1900زن و مجروح شدن  39كودك و  66تن از فلسطينيان، شامل  248

تن را تأييد  31هاي وزارت بهداشت در كرانه باختري كشته شدن حالي است كه مقام
تن  279شدگان فلسطيني در نواحي اشغالي به كه در اين صورت مجموع كشته اندكرده

                                                                                                                                                            
آميز هاي خصومتآموزان ديگر مدارس بريتانيا، در شهرهاي برمينگام، منچستر، راچديل و لندن با واكنشاشاره به مواجه شدن دانش ه)

مادهاي فلسطين و مبازرات اي در شرق لندن (كلپتون گرلز آكادمي) به برداشتن پوسترها و نمشابه، از جمله اقدام آموزگاران مدرسه
  ؛»فلسطين را آزاد كنيد«آموزان در مدرسه و سر دادن شعار ها پس از برگزاري تحصني اعتراضي از سوي دانشآن
ريزي براي آموز به برنامهدانش 200اشاره به اقدام كالج لورتو، در شهر منچستر، به تعطيل كردن مدرسه، پس از اقدام  و)

آموزان و ساكنان محلي در بيرون از درهاي كالج گردهم آمده ني است كه به رغم تعطيلي مدرسه، دانشبرگزاري تظاهرات: گفت
 هاي فلسطين، شعارهايي به طرفداري و حمايت از اين كشور و مردم آن سر دادند؛و با در دست داشتن پرچم

سه اولدر هيل در شهر راچديل، به توبيخ يك اشاره به حاكي بود محتواي يك فايل صوتي محرمانه از اقدام معلمي در مدر ز)
 آموز كالس هفتمي براي بيان حمايت خود از و همدردي با كودكان فلسطيني كشته شده توسط نيروهاي رژيم اسرائيل؛دانش

اشاره به محتواي اين فايل صوتي مبني بر اقدام معلم مزبور به انكار كشته شدن كودكان توسط حمالت هوايي رژيم  ح)
هاي نژادپرستانه و بحث در اين رابطه كه اگرچه هر كسي آزاد است آموز به برخورداري از ديدگاهئيل و متهم كردن دانشاسرا

  شود؛ما اين شامل محيط مدرسه نميكه عقايد خود را داشته باشد، ا
زن  39كودك و  66 فلسطيني، شامل 254گفتني است كه در پي حمالت نيروهاي رژيم اسرائيل به نوار غزه، دست كم  ط)

تن نيز در پي حمالت رژيم اسرائيل به كرانه غربي  31تن ديگر مجروح شدند، اين در حالي است كه  1900كشته و بيش از 
  اسرائيلي نيز بر اثر حمالت راكتي فلسطينيان از نوار غزه كشته شدند. 13جان خود را از دست دادند. همچنين 
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رسد. همچنين بسياري از اماكن غيرنظامي در اراضي اشغالي نيز تخريب شده يا آسيب مي
  اند؛ديده
ها نيز بر اثر حمالت راكتي فلسطينيان از نوار غزه تن از اسرائيلي 12گفتني است كه  ح)

 .33كشته شدند
 

  ه*فرانس
، در 1400خردادماه  24انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز دوشنبه  -1

 . برخي ازنقشه افراط گرايان فرانسه براي مسموم كردن مواد غذايي حاللخصوص 
  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت

گراي ، در خصوص قصد يك گروه راست34پارت ايمداشاره به گزارش روزنامه  الف)
اين ها: گفتني است كه طي در فرانسه براي مسموم كردن مواد غذايي حالل در فروشگاهافرا

در ميان  روزنامه، نقشه مذكور را به نقل از عامل نفوذي اداره كل امنيت داخلي فرانسه
  ت؛كرده اس ءگرايان افراطي افشاگروه راست

كه سال يروهاي عملياتي، روه نگگرايان از سوي ريزي اين نقشه افراطاشاره به برنامه ب)
 كردمي رغيبت» آميزخشونتمبارزه با مسلمانان و انجام اقدامات «مردم را به ميالدي  2018

  نفر از اعضاي آن؛ 15و همچنين دستگيري 
اد ن مواشاره به حاكي بودن گزارش مذكور از قصد اعضاء اين گروه جهت مسموم كرد ج)

ست فتني اگ»: عمليات حالل«ملياتي تحت عنوان غذايي حالل موجود در بازار با انجام ع
ان را سالمند وجان كودكان  آنكهگروه نيز با اين عمليات به دليل اين  ءدو نفر از اعضاكه 

  كرده بودند؛كند، مخالفت تهديد مي

                                                            
  ازيابي در لينك:گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل ب 33

 https://www.aa.com.tr/en/europe/israel‐palestine‐conflict‐fuels‐islamophobia‐in‐uk‐
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ام ام 200گرا براي تدارك حمله به اشاره به همچنين قصد اعضاي اين گروه افراط د)
  اداره كل امنيت داخلي فرانسه؛جماعت بر اساس بيانيه 

در اشاره به كشف و ضبط ملزومات ساخت مواد منفجره و تعداد زيادي سالح  ه)
دولتي، افسران  هايها مقامدر ميان آن كه ناهاي مظنونخانه ازصورت گرفته  هايبازرسي

  ؛35دنشوبازنشسته پليس و نظاميان سابق نيز ديده مي
  
، در 1400ه خردادما 19كه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي شب - 2

ليس پ» ايستناش«به دليل رفتار خصوص اقدام دادگاه فرانسه به جريمه كردن دولت اين كشور 
  از: اندعبارترش برخي از محورهاي اين گزا .پوستآموزان رنگينبا دانش

تار ر رفبپيشين خود، مبني  اشاره به حكم دادگاه تجديدنظر پاريس، ضمن لغو حكم الف)
پوست دبيرستاني در سال آموز رنگيندانش 3تحقيرآميز پليس در رابطه با بررسي هويت 

  ميالدي؛ 2017
دولت فرانسه به دليل  ، به مقصر شناختنخردادماه 18شنبه اقدام اين دادگاه، در روز سه ب)

 وميالدي  2017ل مارس سا انجام شده در ماه هاي بازرسيدر ايست» امدانهرفتار عسوء«
  وانان؛جغرامت به هر يك از اين  عنوانبهيورو،  1500محكوم كردن آن به پرداخت 

پوست به تنظيم شكايتي عليه دولت مبني بر آموز رنگيندانش 3اشاره به اقدام اين  ج)
ها مبني بر بررسي مدارك مورد تحقير قرار گرفتن به دليل نژادشان و ادعاي آن

  ها و آموزگارشان و رهگذران؛كالسيشان در مقابل ديدگان همشناسايي
كايت اين ميالدي، به رد ش 2018اشاره به اقدام دادگاه بدوي، در ماه دسامبر سال  د)

آموز انشد 18آموزان به اين دليل كه اتهام تبعيض قابل استناد نبوده، چراكه تمامي دانش
 ند؛تن مورد بازرسي قرار گرفت 3ها تنها آنپوست بودند و از ميان درون قطار، رنگين

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  35
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ن تار با ايكه رفاقدام دادگاه تجديدنظر به پذيرش اين ادعا  حالدرعيناشاره به  ه)
د، فيدپوست بودنسساير مسافران در ايستگاه قطار كه اكثرًا  در قياس باآموزان دانش

  ؛آميز بوده استتبعيض
ز پيام اه اونده مبني بر حاكي بودن حكم دادگاشاره به اظهارات وكيل شاكيان اين پر و)

ي عنوان يك پيروزآشكاري براي وزارت كشور و پليس فرانسه و به شمار آوردن آن به
به  يي ديگري باشد كهساز به جريان افتادن پرونده قضاتواند زمينهكه ميمهم قانوني 

  ؛كنددر پليس فرانسه رسيدگي مي كنژادپرستي سيستمي دعاوي
ود مبني خالمللي به طرح اين ادعا در شكايت ره به اقدام چندين نهاد حقوق بشري بيناشا ز)

گيري پليس تحت تأثير خصوصيات نژادي در مورد درخواست بازرسي مدارك بر تصميم
 ها؛زرسيشناسايي از افراد و قرار دادن عمدتاً مردان جوان اقليت در معرض اين نوع با

 توجه به ها به كشاندن دولت فرانسه به دادگاه باقوق اقليتاشاره به تالش مدافعان ح ح)
از برخوردهاي  ممانعت به عمل آوردناقدامي براي  گونههيچ تاكنوناين نهاد  كهاين

نيز يك يالدي م 2016 سال نوامبرماه پيشتر در : گفتني است كه انجام نداده است ايسليقه
ت ارت شناسايي يك شهروند به صوردادگاه تجديدنظر، دولت را به دليل بازرسي ك

 ؛آميز محكوم كرده بودتبعيض
ر بعدد مبني مت دعاويبا وجود ها اشاره به محدود بودن شكايات ثبت شده در دادگاه ط)

ي برخ ن: گفتني است كهاي بودن برخورد پليس فرانسه براي بررسي هويت مظنوناسليقه
س به ز پليادليل ترس از عواقب شكايت  هستند كه قربانيان به باورفعاالن مدني بر اين 

  ؛كنندها مراجعه نميدادگاه
 2020هاي خود، در ماه ژوئن سال بان حقوق بشر در بررسياشاره به رسيدن سازمان ديده ي)

خود براي انجام  »توقف و بازرسي«كه پليس فرانسه از قدرت گسترده ميالدي، به اين نتيجه 
 .36كنداستفاده ميپوست و عرب سوءن و مردان سياهآميز از پسراهاي تبعيضبازرسي
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