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

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 تيرماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان ست آمدهداخبار آشكار به 

خالصه به  صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1گروهي
 شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*

در  ،1400 تيرماه 11انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز جمعه  -1
 ارتشهزار مورد آزار جنسي در  509هزار مورد تجاوز جنسي و  135ت ثبخصوص 

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: .سال گذشته 11طي  ،آمريكا
 متحدهاياالتتحقيقات ارتش  كميسيون مستقلهاي حاصل از گزارش اشاره به يافته الف)
ذيت جنسي امورد آزار و ار هز 509هزار مورد تجاوز جنسي و  135 ، مبني بر ثبت آمريكا

هاي سطوح فرماندهي در سال گذشته و ناكام ماندن اقدام 11در  در ارتش اين كشور
  راستاي رفع اين معضل؛

ماه  كار خود در ، پس از آغازمتحدهاياالتاشاره به اقدام لويد آستين، وزير دفاع  ب)
زار آارد درباره مويقات ژانويه سال جاري ميالدي، به تكميل گزارش كميسيون مستقل تحق

 ظامينكه شامل انتقادات شديد به سطوح فرماندهي نيروهاي  جنسي در ارتش اين كشور
  بوده است؛

                                                            
شبكه خبري يورونيوز  )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده)؛ UN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Euronews) ؛ پايگاه خبري مهاجر نيوز(InfoMigrants شبكه خبري دويچه وله ()؛Deutsche Welleخبرگزاري  )؛
 - ي)؛ پايگاه خبرThe Guardianروزنامه گاردين ( )؛BBC.Com؛ شبكه خبري بي.بي.سي ()Anadolu Agency( آناتولي

  )؛Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي (
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مريكا در آمرد در ارتش  600هزار و  69زن و  400هزار و  65 اشاره به قرار گرفتن  ج)
در د) هزار مر 286هزار زن و  223شامل ( تن هزار 509تجاوز جنسي و در حدود  معرض

 سال گذشته؛ 11، طي آزار و اذيت جنسيمعرض 

نسي يت جاشاره به اظهارات هزاران سربازي كه بر اساس اين گزارش مورد آزار و اذ د)
 ي است كهاند، مبني بر عدم تغيير اين رفتار در نيروهاي نظامي آمريكا: گفتنقرار گرفته

 ثبتبه نسي جآزار و اذيت  ردمو هزار 8متوسط  طوربهساالنه مطابق با اين گزارش، 
  رسيده است؛

 از بين رفتن اشاره به حاكي بودن تحقيقات انجام شده در زمينه آزار و اذيت جنسي از، ه)
يي ارتش هاي نظام قضا، همچنين ناكافي بودن اقداممتحدهاياالتاعتماد در نيروهاي نظامي 
 ها در اين راستا؛رماندهان آنفها و عدم موفقيت در زمينه اين آزار و اذيت

ح ه ضرورت اصالبه صدور بخشنامه در زمين متحدهاياالتاشاره به اقدام وزير دفاع  و)
هاي هاي مدني جهت مورد پيگرد قرار دادن پروندهقانون قضايي نظامي و تشكيل دادگاه
  ؛آزار و اذيت جنسي در نيروهاي نظامي

، به صدور بيانيه درباره اين گزارش تحدهماياالتجمهور اشاره به اقدام جو بايدن، رئيس ز)
حذف  ازجملههاي كميسيون تحقيقات در اين زمينه، جانبه از توصيهمبني بر حمايت همه

روند تحقيقات و پيگردهاي قانوني در زمينه آزار جنسي از سطوح فرماندهي نظامي و 
  ؛2موارد گونهاينسپردن آن به واحدهاي بسيار تخصصي جهت مقابله با 

 

 9شنبه تحليلي ميدل ايست آي، در روز چهار –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2
گروه حقوق بشري از جو بايدن،  100، در خصوص درخواست بيش از 1400 تيرماه
اده نوني پهپادي و استف، جهت پايان بخشيدن به حمالت غيرقامتحدهاياالتجمهوري رئيس

  د از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتن ي.از نيروي مهلك در خارج از مناطق جنگ

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  2

https://b2n.ir/z97227 
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جمهوري آمريكا، با تكيه اي خطاب به رئيسگر به نگارش نامهگروه كنش 113اقدام  الف)
 لفاتتبر موضوع عدالت نژادي در حمالت پهپادي اين كشور، مبني بر ميزان دهشتبار 

  ز جهان؛پوست ناشي از اين حمالت در چندين منطقه اجوامع مسلمان و رنگين
جمهور آمريكا در ها از تعهدات تبيين شده از سوي رئيساشاره به استقبال اين گروه ب)

 پايان، ارتقاء عدالت نژادي و تمركز بر حقوق بشر درهاي بيزمينه پايان بخشيدن به جنگ
 مهلك پايان بخشيدن به برنامه حمالت اينكهسياست خارجي اين كشور، ضمن تأكيد بر 

 عدالت اجتماعي قرار دارد؛ ياجراوق بشري بوده و در راستاي نيز امري حق

، منجر به متحدهاياالتطلبانه سال بر مبناي رويكرد جنگ 20اشاره به سپري شدن  ج)
جمهور آمريكا جهت ترك اين تضعيف و نقض حقوق بنيادين، ضمن درخواست از رئيس

  ي بشري؛رويكرد و استقبال از رويكرد مبتني بر پيشبرد امنيت جمع
 3كه توسط ائتالف حقوق بشر و امنيت -اشاره به مورد امضاء قرار گرفتن اين نامه  د)

و  متحدهاياالتگروه حقوق بشري و ضد جنگ در  77از سوي  –سازماندهي شده است 
ها اقدام به انجام كشورهايي كه آمريكا در آن ازجملهگروه مستقر در كشورهاي ديگر،  36

گروه از سومالي، دو گروه از پاكستان  3گروه از يمن،  6است، شامل  حمالت پهپادي كرده
 و يك گروه از ليبي؛

، مستقر در يمن، 5نه، رئيس سازمان حقوق بشر مواظ4اشاره به اظهارات راضيه المتوكل ه)
سال متمادي  20به كشتن مردم يمن براي نزديك به  متحدهاياالتاي مبني بر اقدام در بيانيه

، عدم اقدام آن تا به امروز، به انجام تحقيقات كافي در زمينه مرگ غيرنظاميان و الحبااينو 
هاي شديدي كه ها و يا به رسميت شناختن آشكار آسيبجراحات وارد آمده به آن

 اند؛ها و جوامع اين كشور متحمل شدهخانواده

                                                            
٣ Human Rights and Security Coalition 
٤ Radhya al‐Mutawakel 
٥ Mwatana Organization for Human Rights 
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مخرب و حصول هاي تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بايدن به متوقف ساختن اين اقدام و)
هاي پذيري براي آسيباطمينان از انجام تحقيقات جامع در اين زمينه، همچنين مسئوليت

  وارد آمده به غيرنظاميان؛
، به انجام حمالت هوايي در عراق تيرماه 6، در روز يكشنبه متحدهاياالتاشاره به اقدام  ز)

تن از  4 كماثر آن دستر شود انبار تسليحات بوده و بو سوريه به اماكني كه گفته مي
هاي تحت حمايت ايران كشته شدند: اگرچه آمريكا اين حمالت را حمالت اعضاء گروه

هاي دو كشور عراق و سوريه، اين كشور را متهم به نقض حاكميت دفاعي خوانده، اما مقام
 اند؛خود كرده

جمهوري باراك ستدر دوران ريا متحدهاياالتاشاره به گسترش عمده برنامه پهپادهاي  ح)
به  اوباماو سرانجام اقدام  –زماني كه جو بايدن معاونت وي را بر عهده داشت  – اوباما

جمهوري جمهوري خود، كه در دوران رياستتحديد اين حمالت در دوره دوم رياست
  دانلد ترامپ مجدداً به وضعيت نخست بازگشت؛

، متحدهاياالتجمهور رئيس عنوانبهود اشاره به اقدام جو بايدن، پس از آغاز به كار خ ط)
هاي الزم در زمينه استفاده از پهپادهاي در ماه ژانويه سال جاري ميالدي، به انجام بررسي

هاي مسلح و حمالت كماندويي در خارج از مناطق معمول جنگي و اِعمال محدوديت
ز به تصويب انجام حمالت پهپادي در حال حاضر نيا كهطوريبهموقت در اين زمينه، 

 ها همچنان ممنوع اعالم نشده است؛استفاده از آن حالبااينسطوح باالي نظامي دارد، اما 

اشاره به تعهد جو بايدن به پيشبرد موضوع عدالت اجتماعي و استفاده نويسندگان اين  ي)
و  متحدهاياالتنامه از اين مبحث جهت خاطرنشان كردن ارتباط ميان برنامه پهپادي 

پايان آمريكا موجب بر جاي گذاشتن هاي بيجنگ اينكهت نژادي، با توجه به موضوعا
ها پوست در چندين منطقه از جهان شده، آناز جوامع مسلمان و رنگين باريدهشتتلفات 

ها را از و آن ها گرفتهرا از آن عزيزانشانكرده،  مبتالهاي رواني ماندگار را به آسيب
  روم ساخته است؛دي از بقاء خود محمنبهره
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رويكردهاي نظامي  افزايشبه  متحدهاياالتاشاره به منجر شدن اين رويكرد در داخل  ك)
انديشانه، نژادي، قومي هاي جزمانگاريفرضهاي پليس كشور، پيشبار در اقدامو خشونت

گيري نرخ اعتياد و و مذهبي در تحقيقات، پيگردها و تهيه فهرست افراد تحت تعقيب، همه
هاي ديگر و اين در حالي است كه زمان سربازان و همچنين آسيبنهĤنكهودكشي در ميخ

  ؛6هاي وارد آمده در حال از دست رفتن استبراي تغيير اين روند و ترميم آسيب
  

، در هتيرما 7انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز دوشنبه  -3
آفرين در درنگ و تحولهت اتخاذ اقدام بيخصوص درخواست كميسر عالي حقوق بشر ج

تند كني نژادپرستي سيستميك در جهان. برخي از محورهاي اين گزارش عبارراستاي ريشه
  از:

 23شي اقدام ميشل باشله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، به انتشار گزار الف)
به معضل  اي، مبني بر ضرورت پرداختن اصالحات بنيادين در ساختار پليسصفحه

دهد و تبار سراسر جهان را تحت تأثير قرار مينژادپرستي سيستميك كه مردم آفريقايي
  آمريكا؛ متحدهاياالتورج فلويد در ها در پي قتل جاي از توصيههمچنين ارائه مجموعه

و  درخواست كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود در زمينه عدالت ب)
س بايد هاي جهان جهت ارزيابي مجدد اين امر كه آيا مأموران پليمقامبرابري نژادي، از 

كالت ز مشنخستين افرادي باشند كه در قبال معضالت ايجاد شده براي افراد برخوردار ا
  دهند؟رواني واكنش نشان مي –روحي 

 قانون به ندرت در قبال ياجرامأموران  اينكههاي اين گزارش مبني بر اشاره به يافته ج)
آيند، كه تبار مسئول به شمار ميموارد نقض حقوق بشر و جنايات عليه مردم آفريقايي

بخشي از آن مبتني بر تحقيقات معيوب صورت گرفته در اين زمينه، فقدان نظارت مستقل 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك:  –گزارش پايگاه خبري  6

https://www.middleeasteye.net/news/biden‐activists‐demand‐end‐unlawful‐drone‐strikes‐
outside‐war‐zones 
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هاي گسترده در زمينه مقصر به شمار آوردن افراد انگاريفرضو قاطعانه و وجود پيش
 تبار است؛ آفريقايي

تأكيد بر غيرقابل دفاع بودن وضعيت كنوني و ضرورت نشان دادن واكنش سيستميك  د)
برانگيز در قبال موارد در قبال نژادپرستي سيستميك، همچنين لزوم اتخاذ رويكردي تحول

هاي كامالً قابل اجتناب، همچون مرگ اي كه منجر به نژادپرستي و وقوع فاجعهدرهم تنيده
 شود؛جورج فلويد مي

اشاره به درخواست از تمامي كشورها جهت متوقف ساختن روند انكار و آغاز فرآيند  ه)
از هم گسيختن نژادپرستي، پايان دادن به مصونيت و ايجاد اعتماد، گوش فرا سپردن به 

هاي گذشته و جبران خسارات به وقوع پيوسته تبار و مقابله با ميراثصداي مردم آفريقايي
 در اين زمينه؛

 190آوري اطالعات در زمينه بيش از به مبتني بودن گزارش كميسر عالي بر گرد اشاره و)
ها مورد از مرگ افراد به هنگام بازداشت پليس در سراسر جهان و پرده برداشتن از شباهت

هاي قربانيان در تالش براي موانع پيش روي خانواده ازجملهها، هايي در ميان آنو الگو
  دستيابي به عدالت؛

پذيري و بروز نوعي رضايت خاطر در ميان تأكيد بر حياتي بودن موضوع مسئوليت ز)
هاي قربانيان اين حوادث هنگامي كه شاهد حبس و مجازات فرد مجرم هستند، خانواده

بار جورج فلويد كه صحنه آن توسط فيلم ويدئويي به ضبط مانند پرونده قتل خشونت
رسند و يا از حوادث اين چنيني به ضبط نمي رسيده بود: اين در حالي است كه بسياري

 آيد؛در نمي اجراها به وجود فيلم ويدئويي عدالت در مورد آن رغمبه

آمريكاي شمالي  ويژهبهتبار در بسياري از كشورها، اشاره به ناگزير شدن مردم آفريقايي ح)
دسترسي به  و جنوبي و اروپا به زندگي در فقر نامتناسب و مواجهه با موانع جدي در

تحصيل، سالمت و درمان، اشتغال، مسكن و آب تميز و همچنين مشاركت سياسي و ديگر 
 حقوق بشر بنيادين؛



  9                                     )7( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه به كارنامه حقوق بشري نگاهي
 

 

  

 

ت م سناشاره به منجر شدن موانع پيش روي تحقق حقوق بشر در اين جوامع به تداو ط)
ايي از دزتسانياعمال تبعيض كه مستقيماً با استعمارگري و تجارت برده مرتبط بوده و به ان

 تبار انجاميده است؛مردم آفريقايي

هاي جوامع اقليت و اشاره به عدم توجه كافي كشورها به تأثير منفي سياست ي)
 هاي آگاهانه و ناآگاهانه پديد آمده در پي آن؛انديشيجزم

تبار از بخشي از زندگي روزمره آفريقايي اشاره به ناشي شدن اين ميراث براي مردم ك)
 ؛حقوقشانزدايي، به حاشيه راندگي و انكار قعيت روزانه انسانيتها و واآن
س ر، پاشاره به در جريان قرار گرفتن گزارش كميسر عالي از سوي شوراي حقوق بش ل)

ر سال المللي در قبال قتل جورج فلويد، شهروند آمريكايي داز برانگيخته شدن خشم بين
 9يش از شووين، مأمور پليس، به مدت بميالدي كه در حالي به قتل رسيد كه درك  2020

  دقيقه بر گلوي او زانو زده بود و
اي در سال جاري ميالدي، اي شش هفتهمحاكمه ياجراگفتني است كه شووين، پس از  م)

  ؛7مقصر شناخته شده و محكوم به تحمل بيش از دو دهه حبس شد
 

، در 1400 تيرماه 7وشنبه بان حقوق بشر، در روز دانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -4
به  متحدهاياالتخصوص منجر شدن ِاعمال موارد استثناء در سياست اخراج مرزي 

  ز:تند ابرخي از محورهاي اين گزارش عبار ناكارآمدي در پرداختن به نواقص اين امر.
، مبني بر اقدام دولت 8اشاره به گزارش هفته گذشته روزنامه نيويورك تايمز الف)
هاي مهاجرِ در حال به لغو ممنوعيت مقررات سالمت عمومي براي خانواده دهمتحاياالت

، تداوم اعمال اين محدوديت براي بزرگساالن مجرد، حالدرعينعبور از مرز اين كشور و 
  تا پايان تابستان سال جاري ميالدي؛ كمدست

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://news.un.org/en/story/2021/06/1094912 
٨https://www.nytimes.com/2021/06/24/us/politics/biden‐title‐42‐migrants‐
coronavirus.html?referringSource=articleShare 
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هزار بار بر  262به اخراج بزرگساالن مجرد براي بيش از  متحدهاياالتاشاره به اقدام  ب)
پوستان، دگرباشان جنسي و افراد سياه ازجملهها، بسياري از آن كهدرحالياساس اين قانون، 

كه در حال حاضر اجازه ورود به –يك خانواده  يمبتال به معلوليت نيز به اندازه اعضا
  پذير هستند؛آسيب –خاك آمريكا را دارند

سرسختانه  حالدرعينها از اين ممنوعيت و انوادهاشاره به استقبال از معافيت كودكان و خ ج)
و مهمل به شمار آوردن تداوم آن براي افراد مجرد كه به گفته اين گزارش نمايانگر بيهودگي 

  اين سياست است؛
جمهوري دانلد ترامپ، بر اساس اشاره به بنيان نهاده شدن اين سياست در زمان رياست د)

تفويض مسئوليت قرنطينه به  منظوربهميالدي،  1944قانون خدمات بهداشت عمومي سال 
هاي بهداشتي كشور جهت ِاعمال آن براي تمامي افرادي كه قصد ورود به مقام

شهروندان آمريكايي: اما ِاعمال قرنطينه در اين قانون هرگز  ازجملهرا دارند،  متحدهاياالت
 كشور گزينش كرد؛ توان افراد را براي اخراج ازبه معناي اين نبوده است كه مي

اگر چه  اينكهاشاره به اقدام دولت ترامپ به تغيير دلخواهانه منطق سالمت عمومي و  ه)
ها مورد استقبال قرار گرفته، اما با ِاعمال اين مورد اقدام دولت بايدن در تسهيل محدوديت

ت، استثناء، اين سياست همچون سياست دوران ترامپ، اقدامي خودسرانه و نابخردانه اس
  ها را درباره آن مطرح كرد كه:چرا كه بايد اين پرسش

به بيماري  ابتالكند كمتر از فرد مجرد در معرض آيا فردي كه با خانواده خود سفر مي -
  گيرد؟ قرار مي 19 –كوويد 

شود، بيشتر از فردي كه با هواپيما به آمريكا سفر يا فردي كه از راه زميني وارد مي -
  به اين بيماري قرار دارد؟ ابتال كند در معرضمي
 دارد؟ 19 –ها به بيماري كوويد آن ابتاليا اينكه آيا وضعيت اقامتي افراد تأثيري بر  -

اشاره به ظاهري به شمار آوردن منطق علمي و سالمت عمومي اِعمال شده در اين  و)
ن آن از هاي بيشتر، ضمن حاكي بودها و منجر شدن اين اقدام به بروز تناقضاخراج

پوششي براي راهكارهاي  عنوانبهاستفاده دولت بايدن از مسئله سالمت عمومي 
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زده كه بيشتر نمايانگر دغدغه خاطر دولت از انتقادات حزبي است، تا تأمين سياست
  ؛9و يا پذيرش منطقي ساده جوييپناهسالمت عمومي، ِاعمال حق افراد براي 

 

، 1400 تيرماهشنبه اول بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5
هاي در خالل تنش متحدهاياالتدر خصوص افزايش حمالت ضديهودگرايانه در 

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: خاورميانه.
طين، فلس اشاره به اقدام گروهي از شهروندان آمريكا در حال به دست داشتن پرچم الف)

ر دتوراني ه سال جاري ميالدي، به حمله به افرادي كه در بيرون از رسماه م 18در روز 
پرسيدند كه آيا يهودي ها ميها از آنشهر لس آنجلس نشسته بودند و بر اساس گزارش

  هستند يا خير؟؛
رد ميك  اشاره به اقدام برخي از شهروندان اين كشور، دو روز بعد، به ضرب و شتم ب)

 ي دور ازچين بر سر داشت، در خياباني در شهر نيويورك كمكاله عرق كهدرحاليجوان 
  ودند؛بكنندگان طرفدار رژيم اسرائيل و فلسطين با يكديگر درگير شده جايي كه تظاهرات

 ويم اسرائيل منازعات، در ماه مه سال جاري ميالدي، ميان رژ زمانيهماشاره به  ج)
نيز رخ  ازاينپيشكه  گونههمان، متحدهاياالتستيزانه در فلسطين با افزايش حوادث يهود

عات ا دفداده بود: اما بنا بر اظهارات سخنگوي اتحاديه ضدافترا تفاوت اين حوادث ب
مراه هها با شماري از حمالت فيزيكي عليه يهوديان گذشته در اين بود كه اين بار، آن

 اند؛بوده

بشر اعمال شده از سوي اشاره به ضديهودگرايي نبودن محكوميت موارد نقض حقوق  د)
ضديهودگرايي بودن به  حالدرعينها عليه اين رژيم و رژيم اسرائيل و يا حمايت از تحريم

هايي كه به همدستان رژيم اسرائيل در آسيب عنوانبهشمار آوردن تمامي يهوديان 
بار به تهاي آسياييكه مورد حمله قرار دادن آمريكايي گونههمان –آورد فلسطينيان وارد مي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 9

 https://www.hrw.org/news/2021/06/28/exceptions‐us‐border‐expulsion‐policy‐fail‐
address‐flaws 
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پراكني به نفرت 19 –دليل نحوه عملكرد حاكمان خودكامه چين در زمينه بيماري كوويد 
 آيد؛شمار مي

 اعمالي عنوانبهاشاره به اقدام دولت بايدن به محكوم كردن اين حمالت ضديهودگرايانه  ه)
وزه حعدم اقدام وي به گزينش فرستاده ويژه جديد در  حالدرعينانزجارآميز و 

 ن بخشانتخاب مسئول اي اينكهودگرايي در وزارت خارجه اين كشور، با توجه به ضديه
ن در آتواند نقش مؤثري در راستاي آشكار ساختن حوادث ضديهودگرايانه و مقابله با مي

  و سراسر جهان ايفاء كند؛ متحدهاياالت
 ت بهتأكيد بر ضرورت حصول اطمينان بايدن از تعهد فرد منتخب او براي اين سم و)

اي از هاي دولت ترامپ در زمينه به شمار آوردن مجموعه گستردهمعكوس كردن تالش
گرايي با ضديهود ضديهودگرايي كه به آرمان مبارزه عنوانبهانتقادات از رژيم اسرائيل 

  زند؛واقعي آسيب مي
 برايالش گران و محققان در سال جاري به تاشاره به اقدام دو ائتالف متشكل از تحليل ز)

  تعيين حد و حدود خردمندانه انتقاد از رژيم اسرائيل؛
ود خ حدومرزادها جايي از بر اساس اظهارات اين دو ائتالف اين انتق ديگرعبارتبه ح)

بخشي از توطئه  عنوانبهاي به تصوير كشيدن رژيم اسرائيل شوند كه تالش برخارج مي
و يا ديگر  بر مطبوعات، اقتصاد، دولت م كنترل يهوديانبار جهاني در راستاي تحكيشرارت

يا  ها، تصاويرهنهادهاي مالي، فرهنگي يا اجتماعي صورت پذيرفته و يا از اين رژيم با كليش
ر ني بانتقاد مبت هرگونهنمادهاي معمول ضديهودگرايانه ياد شود، در غير اين صورت 

يي به ن، ضديهودگرابودبرانگيز شواهد و مدارك از رژيم اسرائيل، حتي در صورت مجادله
  آيد؛شمار نمي

گرايانه هاي قومبايد خاطرنشان ساخت كه حمله به يك يهودي و يا استفاده از تهمت ط)
 .10آيدعليه او به دليل اقدامات رژيم اسرائيل، ضديهودگرايي به شمار مي

 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2021/06/22/spate‐antisemitic‐attacks‐us‐during‐recent‐
mideast‐tensions 
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  *كانادا
، 1400 تيرماه 10شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

برخي از  هراسي در كانادا.اقدامات عيني عليه اسالم ياجرادر خصوص ضرورت 
  محورهاي اين گزارش عبارتند از:

راهم آمدن فماه) و تير 10كانادا در اول ماه ژوئيه (اشاره به فرا رسيدن روز ملي  الف)
كاهش  ها جهت گردهم آمدن سرانجام، پس ازفرصتي براي دوستان و خانواده

ه كدر اين كشور: اين در حالي است  19 – هاي مربوط به شيوع بيماري كوويدمحدوديت
  كنند؛ميبرخي از مردم اين كشور با توجه به وقايع اخير اين روز را با شادي سپري ن

ماه گذشته ميالدي كه  اوايلبار و هدفمند صورت گرفته در اشاره به حمله خشونت ب)
اي ر اين كشور را در بهت و حيرت فرو برد و بر اثر آن خانوادهجوامع مسلمان در سراس

پراكنانه آشكار شدند: گفتني است كه در شهر لندن در استان اُنتاريو، قرباني يك جرم نفرت
ها بر اثر اين حمله جان خود را والدين اين خانواده (خانواده افضل)، مادربزرگ و دختر آن

 ؛11كندنرم مي وپنجهدستها همچنان با مرگ ساله آن 9از دست دادند و پسر 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 11

، در خصوص اقدام عامدانه يك راننده 1400خرداد ماه  18شنبه سي، در روز سهسوي شبكه خبري بي.بي.انتشار گزارش از *
  .چهار عضو يك خانواده مسلمان در كاناداكاميون به زير گرفتن و كشتن 

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:
رفتن اعضاء به زير گ تاريو)ا (يكي از شهرهاي جنوب استان اناشاره به اقدام عامدانه يك راننده كاميون در شهر لندن كاناد الف)

  ها؛يك خانواده مسلمان و كشتن چهار تن از آن
اده ه اين خانوعلي» نفرت«و با انگيزه ناشي از » عامدانه«راننده اشاره به اظهارات پليس استان انتاريو، مبني بر اين كه  ب)

  ؛مسلمان اقدام كرده است
 نام تحته كاميون رانندمعرفي اما ها، پليس به منتشر نكردن اسامي اين خانواده به درخواست بازماندگان آناشاره به اقدام  ج)

ل قدام به قتو يك فقره ا اهل شهر لندن در استان انتاريو كه در حال حاضر با اتهام چهار فقره قتل ،ساله 20» ناتانيل ولتمن«
  ؛مواجه است

به ها، ساله آن 15ساله و دختر نوجوان  46ساله به همراه يك مرد  44ساله و يك زن  74يك مادربزرگ به شمار آوردن  د)
ه به شدت آسيب ساله است ك 9تنها نجات يافته اين حمله يك پسر گفتني است كه : »حمله تروريستي«قربانيان اين عنوان 
  ؛زنده خواهد ماند كه گويندها مياما مقام ،ديده

ضمن هولناك خواندن اين واقعه از جامعه مسلمان مقيم شهر لندن  ،وزير كاناداترودو، نخستجاستين گفتني است كه  ه)
؛ از اين حمله، ابراز همدردي كرد بازماندهساله  9از جمله پسر بچه  ،انتاريو و مسلمانان كانادا حمايت و با بازماندگان قربانيان
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نماد ايمني،  عنوانبهشمار آمدن كانادا براي بسياري از مهاجران مسلمان اشاره به به ج)
هاي اخير برخي آغاز به زير سؤال بردن اين ديدگاه كرده و اين پرسش در سال كهدرحالي
دانه و بدون هراس به انجام اعمال توانند آزاشان نيز ميپيش آمده كه آيا فرزندان برايشان

 مذهبي خود بپردازند؟؛

هاي صورت گرفته از سوي سياستمداران كننده بودن شدت حمايتاشاره به دلگرم د)
طرح اين  حالدرعينقبال اين حادثه و  وزير كشور، درنخست ازجملهتمامي احزاب، 

تواند هاي مسلمان ميوادهاز خان اي  در راستاي حمايتهاي ويژهپرسش كه دولت چه گام
نان ه مسلماپراكني علياين حمله تنها يكي از موارد متعدد و فزاينده نفرت كهدرحاليبردارد، 

ين اراس در كانادا است و اكتفا كردن تنها به محكوميت اين حمالت تأثيري بر كاهش ه
  جوامع ندارد؛

ر اين زمينه، مبني بر اشاره به گزارش سال جاري شوراي حقوق بشر سازمان ملل د ه)
اين جوامع بر  اينكهپراكني عليه مسلمانان در سراسر جهان با توجه به گير شدن نفرتهمه

هاي آشكاري، همچون نام، رنگ پوست و لباس خود غالباً مورد هدف قرار اساس ويژگي
  گيرند؛مي
اقدام اشاره به تأكيد كارشناس حقوق بشر سازمان ملل در اين گزارش بر ضرورت  و)

ها به شناسايي و ارزيابي چگونگي منجر شدن ساختارهاي حكومتي به تداوم و دولت
  هراسي و اِعمال تبعيض فعاالنه عليه افراد و جوامع مسلمان؛مشروعيت بخشيدن به اسالم

                                                                                                                                                            
ساله و  46ساله، همسر او سلمان افضل،  44مديحه سلمان، كرد:  را اعالمخانواده مسلمان  ايناسامي چهار عضو وي همچنين 

   ؛ساله اين خانواده 74ها يمنا افضل و مادر بزرگ ساله آن 15دختر 
هراسي در جامعه كانادا، همچنين و) اشاره به اظهارات ترودو در پارلمان كانادا مبني بر تأكيد بر وجود نژادپرستي و اسالم

توانيد بگوييد با مشاهده چنين خشونتي چه طور مي«كه مله و قرار دادن منكران اين امر با اين پرسش تروريستي خواندن اين ح
  »هراسي (در كانادا) وجود ندارد؟كه اسالم

به يك مسجد در شهر كبك سيتي كانادا، ميالدي  2017رسد حمله مرگبار اخير، پس از حمله سال به نظر ميز) گفتني است كه 
متهم آن پرونده به حبس ابد و  شدند در حمله به مسجد شهر كبك شش نمازگزار كشته از اين دست باشد.بدترين حمالت 

  د.محكوم ش
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وزير كانادا به تشكيل اجالس اقدام ملي در زمينه اشاره به اقدام جاستين ترودو، نخست ز)
هاي صورت گرفته از سوي ماه جاري ميالدي، با توجه به درخواست هراسي دراسالم

  ؛12شوراي ملي مسلمانان كانادا
عينِي  ابيراشاره به منجر شدن اين اقدام به فراهم آمدن فرصتي حياتي جهت اتخاذ تد ح)

م برخوردار از منابع سطوح فدرال و استاني دولت، در راستاي پرداختن به جرائ
مان جهت براي جامعه مسل دستور كاريتر ايجاد مسلمانان و از آن مهم پراكنانه عليهنفرت

ن خشيدهاي خود و تبديل شدن به بخشي از گفتمان جاري در زمينه پايان ببيان نارضايتي
  شان؛به تبعيض و خشونت پيش روي

هاي عيني و معنادار در راستاي ممانعت به عمل گفتني است كه تنها با برداشتن گام ط)
  ؛13توان روز كانادا را جشن گرفتن از تكرار فجايع اين چنيني ميآورد

  

در  ،1400 تيرماه 10شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز پنج -2
برخي از محورهاي اين  .در كانادا جمعي كودكان بوميكشف سومين گور دستهخصوص 

  گزارش عبارتند از:
 حالرعيند) و تيرماه 10وز ملي كانادا در اول ماه ژوئيه (اشاره به فرا رسيدن ر الف)

به  افراشته باقي ماندن پرچم ملي اين كشور با توجهدستور جاستين ترودو، جهت نيمه
روزي نهكودك، در محل يك مدرسه شبا 182جديد از بقاياي  جمعيدستهكشف يگ گور 

اين  شدند: گفتني است كهمي سابق كليساي كاتوليك كه كودكان بومي در آن نگاه داشته
 ؛تاز كودكان بومي است كه در اين كشور پيدا شده اس جمعيدستهسومين گور 

اشاره به نيمه افراشته بودن پرچم كانادا از اواخر ماه مه سال جاري ميالدي، به دليل  ب)
روزي سابق كودكان بومي در در يك مدرسه شبانهكودك  215كشف بقاياي اجساد 

                                                            
١٢ National Council of Canadian Muslims (NCCM) 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 13
 https://www.hrw.org/news/2021/07/01/concrete‐action‐needed‐against‐islamophobia‐
canada 
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قبر  751و همچنين يافته شدن  ر كوچك كمپلوپس در ايالت بريتيش كلمبيانزديكي شه
  ؛روزي كاتوليك ديگر در ايالت ساسكاچوانمدرسه شبانهنشان در يك و  نامبي
اقوام بومي كانادا، مبني بر  ترينمهم، از 14اشاره به اظهارات اعضاء جامعه فرست نيشن ج)

در نزديكي شهر كرنبروك ايالت ك متري دفن شدن اجساد كودكان كشته شده در عمق ي
آموزان اين دانش كهدرحالي، 15روزي سنت اوژننزديك مدرسه شبانها، بريتيش كلمبي

 سال بودند؛ 15تا  7مدارس بين سنين 

 نزجار مردمابه برانگيخته شدن خشم و  جمعيدستهاشاره به منجر شدن كشف گورهاي  د)
 ؛خي از كليساهاي كاتوليك در اين كشوركانادا و همچنين به آتش كشيده شدن بر

مي از هزار كودك بو 150اشاره به اقدام دولت وقت كانادا به جدا كردن اجباري  ه)
  اتوليك؛كجهت اسكان و آموزش يافتن در مدارس و اماكن كليساي  هايشانخانواده

 ون مدارس استفاده جنسي قرار گرفتن اين كودكان در اياشاره به مورد بدرفتاري يا سوء و)
  ها؛تن) در نتيجه اين آزار و اذيت 4100ها (تن از آن 200هزار و  3كشته شده بيش از 

ايج ر نتاشاره به تحقيق شش ساله انجام شده توسط كميسيون حقيقت و آشتي و انتشا ز)
»: كشي فرهنگينسل« عنوانبهميالدي، مبني بر به شمار آوردن اين اقدام  2015آن در سال 

ت جنايا تغذيه و ديگرجسمي، تجاوز، سوء دهشتبارگزارش، جزئياتي از آزارهاي در اين 
ي ميالد 1990تا دهه  1840مدارس كاتوليك از سال . گفتني است كه بيان شده است

  ؛شدندتوسط كليساها اداره مي
كان، كود اشاره به منجر شدن اين جنايات به رقم خوردن سرنوشتي تلخ نه تنها براي ح)

عي ت اجتمامشكال ، در حال حاضر نيز اين جوامعكهدرحاليرگساالن جوامع بومي بلكه بز
  ؛است ش يافتهفزايميزان خودكشي نيز در ميان آنان ا و مانند اعتياد به الكل دارند ،فراواني

 وميالدي از اين بابت  2008اشاره به عذرخواهي رسمي دولت كانادا در سال  ط)
كليساي  مسئول اصلي اين فاجعه، اينكهدو مبني بر اظهارات جاستين ترو حالدرعين

 كاتوليك است و

                                                            
١٤ First Nation 
١٥https://b2n.ir/p87549 



  17                                     )7( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه به كارنامه حقوق بشري نگاهي
 

 

  

 

هاي جهان خواسته است از پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليكرسماً ترودو گفتني است كه  ي)
 .16عذرخواهي كند رسماً در اين رابطه به كانادا سفر كرده و كه 
  

  *بريتانيا
ر ، د1400 تيرماه 15شنبه سه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز -1

 تيضد مهاجرنين براي عبور از كانال مانش در سايه قوا جويانپناهاقدام گسترده خصوص 
  . برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:سابقهبي

وه از گر 7مهاجر (نزديك به  200اشاره به مورد بازداشت قرار گرفتن بيش از  الف)
و ورود به  - رز آبي بين فرانسه و بريتانيام - بور از كانال مانشدر تالش براي ع) جويانپناه

ماه: گفتني تير 13اين كشور، در روز يكشنبه  خاك بريتانيا، توسط نيروهاي رهگيري مرزي
 هاي نيروهاي مرزياين مهاجران در نزديكي شهر بندري دوور توسط كشتياست كه 

  ؛متوقف شدند
بني مزهاي اخير، در كانال مانش در رو جويانپناهه اشاره به دليل اصلي حضور گسترد ب)

 جويانهپناليه سابقه عمجازات بي تعيين مرتبط بابر اقدام دولت بريتانيا به ارائه اليحه جديد 
گويند ا ميهاي بريتانياين در حالي است كه رسانه: و قاچاقچيان انسان به پارلمان اين كشور

ر خاك ر موفق به عبور از درياي مانش و حضور دمهاج 6000در شش ماه گذشته بيش از 
  ؛اندبريتانيا شده

 رايطشاشاره به اقدام دولت بوريس جانسون، در يك سال اخير، به دشوارتر كردن  ج)
ها عليه يد مجازاتتشد ازجملههاي گذشته، جهت عبور از كانال مانش در قياس با سال

ر ليس مرزي در كردن ميزان مأموران پدو براب زمانهمقاچاقچيان انسان و مهاجران و 
 هاي اخير؛ماه

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 16

 https://b2n.ir/m75288 
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يشنهادي پاليحه  رائهااشاره به اقدام پريتي پَتِل، وزير كشور بريتانيا، در روزهاي اخير به  د)
تر كردن گيندر راستاي سن» مليت و مرزها«بخشي از اليحه موسوم به  عنوانبهخود، 

ست: ارفته در دستور كار پارلمان قرار گمجازات قاچاقچيان انسان، كه رأي به مفاد آن 
ند رو«ي ل براي اصالح به گفته وتِ اين اليحه بخشي از تعهدات خانم پَگفتني است كه 

  آيد؛به شمار ميبه مهاجران » پناهندگي ءاعطا معيوب
 عهد وي برايتو » مهاجرستيز«به  اشوزارتخانهدر  لتِپَاشاره به مشهور شدن پريتي  ه)

  ؛مهاجرت به بريتانيا» ساختار نيمه ويران«گفته وي  متحول كردن به
يتانيا انوني به برغيرق وروددر تالش براي  جويانپناهاشاره به محكوم شدن مهاجران و  و)

سيار سنگين، قاچاقچيان انسان با مجازات ب شدنمواجهسال حبس و  4 كمدستبه تحمل 
 ت كشور در پارلمان؛سال حبس، در صورت تصويب اليحه جديد وزار 14 ازجمله

هاي زمان، از سوي ساتانياقوانين جديد پيشنهادي وزير كشور بريشمار آمدن اشاره به به ز)
ور ناقض منش«و » سانيضد ان«قوانين  عنوانبه، جويانپناهحقوق بشري و حمايت از حقوق 

د ديقوانين ج«گويد كه اين در حالي است كه پريتي پَتِل مي»: حقوق بشر سازمان ملل
  ؛خواهد بود» مهاجرتي قاطعانه اما عادالنه

 مان عفوساز اشاره به اظهارت استيو والدز سيموندز، مدير حقوق پناهندگان و مهاجران ط)
تر به جران بيشالملل در بريتانيا، مبني بر منجر شدن قوانين جديد تنها به سوق يافتن مهابين

خواهد در كانال مانش ن جويانپناهحضور  اين قوانين مانع از اينكهسوي مرگ، با توجه به 
 هاي كوچك به خطرجان خود را در قايقتا خواهند كرد  تالشها همچنان شد و آن
  و بيندازند

اشاره به تأكيد اين مقام حقوق بشري بر ضرورت اقدام وزارت كشور بريتانيا به فراهم  ي)
 كشورهايشانال مهاجرت از در ح جويانپناهآوردن راهكارهاي قابل اطمينان جهت اسكان 

  ؛17لوايح اين چنيني ياجرا جايبهبه دليل گرسنگي، مرگ و جنگ، 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://per.euronews.com/2021/07/06/migrant‐will‐be‐punished‐in‐a‐different‐way‐if‐new‐
low‐voted‐in‐uk‐parliament 
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، در 1400 تيرماه 11انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -2
از  برخي .ادندددر آن جان خود را از دست  آموزدانش هامدرسه بريتانيايي كه دهزمينه 

  عبارتند از:محورهاي اين گزارش 
ر آموزان، والدين و كاركنان سابق يك مدرسه خصوصي داشاره به اظهارات دانش الف)

 ترينزرگبها در يكي از بريتانيا در يك دادگاه تحقيقي، مبني بر چگونگي گرفتار آمدن آن
 فجايع درماني در تاريخ نظام سالمت همگاني اين كشور؛

اي مدرسه(كودك، در كالج ترلوآر  120ش از اشاره به مورد درمان قرار گرفتن بي ب)
كه نامش را از شهردار خصوصي براي كودكان معلول در شهر همپشر در جنوب بريتانيا، 

: 18ميالدي، براي بيماري هموفيلي 1987تا  1974هاي بين سال )است سابق لندن گرفته
بوده، گفتني است كه مركز تخصصي درمان اين بيماري در محل اين مدرسه مستقر 

مديريت آن بر عهده نظام سالمت ملي بريتانيا قرار داشته و گروهي از پزشكان  كهدرحالي
  كردند؛متخصص آن را اداره مي

آموز اين مدرسه پس از تجويز دانش 72 كمدستاشاره به از دست رفتن جان  ج)
  (ايدز) و هپاتيت؛ ويآياچهاي داروهاي آلوده به ويروس

گفته  هاي آلوده به اين مدرسه، چرا كهنبودن فاجعه استفاده از خون اشاره به محدود د)
اين در حالي بيمار شدند.  هابر اثر اين خونشود در سراسر بريتانيا حدود پنج هزار نفر مي

هزار  30حدود تعداد اين بيماران بسيار بيشتر بوده و به ، برآوردها است كه بر اساس برخي
از : حال پس جان خود را از دست دادند نيزبه سه هزار نفر  نزديكرسيده است و مي نفر
ميالدي، مدارك و شواهد و  2019از سال  ي،ها كارزار و فشار، يك دادگاه تحقيقسال

  ؛19كندرا گردآوري مياند، كساني كه در اين رسوايي لطمه ديدهمستندات 

                                                            
لخته  به ميزان كافيشود. در اين اختالل، خون ها ديده ميهموفيلي يك اختالل ژنتيكي نادر است كه بيشتر در پسربچه 18

به اندازه كافي ساخته  ردر بدن فرد بيما، 9و فاكتور  8دو پروتئين ضروري براي انعقاد، به اسم فاكتور  ، چرا كهشودنمي
  .شوندنمي

به دادگاه ارائه خود را توانند شواهد و مدارك و شهروندان و نهادها مي هستند به روي عموم باز يهاي تحقيقهدر بريتانيا دادگا 19
  .يا در آن شهادت بدهند و در جلساتش شركت كنندداده، 
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  ؛8/9تور عروف به فاكماشاره به در دسترس قرار گرفتن درمان جديد بيماري هموفيلي  ه)
الدي، مي 1970ساخته شده از پالسماي خون انسان، براي نخستين بار، در اواسط دهه 

  عادي و بدون خطر خونريزي براي اين بيماران؛ يزندگجهت فراهم آوردن امكان 
 ن آن بهر شداشاره به خودكفا نبودن نظام سالمت ملي بريتانيا در اين زمينه و ناگزي و)

بيشتر اين  كهدرحالي متحدهاياالت ويژهبهسماي خون از كشورهاي ديگر، واردات پال
 و فروختندشد كه خون خود را ميزندانيان و معتادان گرفته ميافرادي چون از  هاپالسما

  بسيار باال است؛ها ين گروهاهاي ويروسي خوني در خطر ابتال به عفونت
ا بزه پزشكان در آن زمان و آشنايي تا ويآياچاشاره به شناخته شده نبودن ويروس  ز)

امي ن تمبيماري هپاتيت، همچنين اقدام ديرهنگام بريتانيا به مورد آزمايش قرار داد
داراي نشده اين پالسماي آزمايشيالدي: گفتني است م 1991هاي خوني از سال فرآورده
بيمار  و هزاران ودب ايدزبيماري  سي و هاي هپاتيت اِي، بي وشديد به ويروس هايآلودگي

  ؛هموفيلي در سراسر بريتانيا را گرفتار كرد
هاي يلي كه بين سالبه هموف مبتالآموز دانش 122نفر از  32اشاره به تنها زنده ماندن  ح)

ر آن (كه دها بر اثر ايدز يشتر آنب اينكهرفتند، با توجه به به آن مدرسه مي 1987تا  1974
آن  است كه در : گفتنيهپاتيت جان خود را از دست دادند ياآمد) زمان ننگ به شمار مي

 رياد ازكردند و با فمدرسه دنبال ميخارج از را به ايدز  مبتالآموزان خبرنگاران دانشهنگام 
  ؛كردندال ميؤس ويآياچها درباره آن
لي چرا خطرات احتما اينكهديده جهت دانستن هاي آسيباشاره به درخواست خانواده ط)
ا روش ها طول كشيده تا اين دارو بو چرا سال بودبه آنها اطالع داده نشده  8ريق فاكتور تز

  ؛ديگر پاك شود يهاو آلودگي هاحرارتي از ويروس
را از دست  جانشانآموزان سابق به همراه والدين كودكاني كه اشاره به اقدام دانش ي)

هويت برخي از  كهدرحاليادت، دادند، به حضور در اين دادگاه تحقيقي جهت ارائه شه
  ؛20ها فاش نخواهد شدآن

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 20

 https://www.bbc.com/persian/world‐features‐57666676 
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، در 1400 تيرماه 9انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز چهارشنبه  -3
برخي از  .اشهروندان اتحاديه اروپا در بريتاني پيش رويهاي جديد چالشخصوص 

  محورهاي اين گزارش عبارتند از:
درخواست اجازه ائه آخرين مهلت ار عنوانبهماه، تير 9شنبه شاره به مقرر شدن چهارا الف)

با  ان هنوزارفرمايبسياري از ك كهدرحالي ،اقامت در بريتانيا براي شهروندان اتحاديه اروپا
  ؛تندق خود هسو بسياري از متقاضيان نگران پايمال شدن حقو تطابق نيافتهجديد  سازوكار

يش پندين ماه چاز  كه  شهروندان اتحاديه اروپابه  دهياشاره به وقوع تأخير در پاسخ ب)
از يان و اين در حالي است كه متقاضكرده بودند جديد  سامانهدرخواست خود را وارد 

ه اين ب :رندارائه درخواست تا صدور اجازه اقامت امكان پيگيري پرونده خود را ندازمان 
تبري در عمل هيچ مدرك مع ،سخريتانيا تا دريافت پابكنندگان اقامت در ترتيب درخواست

موردي كه  قانوني در اين كشور اقامت دارند در دست ندارند؛ صورتبهكه نشان دهد 
  ؛ساز باشدها بسيار مشكلخانهصاحب وكارفرمايان  ،هاتواند در ارتباط با بانكمي
خواست رائه درميليون تن از شهروندان اتحاديه اروپا به ا 5,6اشاره به اقدام بيش از  ج)

ئه د با اراباين : اين در حالي است كه متقاضياتاكنونجهت دريافت اجازه اقامت در بريتانيا 
 ؛اندتهميالدي در اين كشور اقامت داش 2020مدارك ثابت كنند كه پيش از پايان سال 

حاديه اروپا هزار متقاضي از ات 400 تاكنونار هاي دريافتي مبني بر انتظاشاره به گزارش د)
هاي ي ماهها برادريافت اجازه اقامت بر مبناي اين سامانه اداري جديد، بسياري از آن جهت

  متمادي و حتي بيش از يك سال؛
هروندان كه براي حمايت از حقوق ش - »ميليون3«انجمن  ياشاره به اظهارات اعضا ه)

صوص خان در مبني بر ابراز نگراني متقاضي –اتحاديه اروپا در بريتانيا شكل گرفته است 
ري سال جا با پايان مهلت ارائه درخواست از ابتداي ماه ژوئيه وضعيت زندگي خود

  ميالدي؛
بسياري از كارفرمايان با اين روند و مورد تبعيض و  شدنمواجهاشاره به با مشكل  و)

به دليل وجود سردرگمي ناامني قرار گرفتن شهروندان اروپايي متقاضي اقامت بريتانيا، 
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يد بر مهاجرستيز بودن اين بسيار در ارتباط با نحوه عملكرد اين سامانه ديجيتال، ضمن تأك
  سياست؛

در ميان شهروندان اتحاديه اروپا و ساكن بريتانيا بسياري معتقدند كه گفتني است كه  ز)
ر داده و فضاي اجتماعي را تغيي ،وزير اين كشوربوريس جانسون، نخست يهاسياست
  ؛21هاي نژادپرستانه را تقويت كرده استگرايش

  

، در 1400 تيرماه 7انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  - 4
ز ااندا. برخي به مركزي در رو جويانپناهخصوص اقدام بريتانيا به بررسي گزينه اعزام 

  محورهاي اين گزارش عبارتند از:
لي حتماز نگراني آژانس پناهندگان سازمان ملل در خصوص تصميم ااشاره به ابرا الف)

يدگي تا زمان رس در مركزي در خارج از كشور جويانپناهدولت بريتانيا جهت نگاه داشتن 
  ؛درخواستشانبه 

ولت دبا  اشاره به گزارش روزنامه تايمز در اين زمينه مبني بر، گفتگوي بريتانيا ب)
 در كشور رواندا: جويانپناهزي مشترك براي نگاهداري دانمارك در خصوص ايجاد مرك

د كه واهد كرخعرفي هفته آينده قوانيني را م ،وزير كشور بريتانيا ،لتِپريتي پَگفتني است كه 
  ؛رستداين كشور بف به خارج از درخواستشانرسيدگي به زمان را تا  جويانپناهدولت بتواند 

رج از ي خانخستين بار به تالش براي تأسيس مركز اشاره به اقدام دولت بريتانيا براي ج)
 آنكهشود پس از گفته مي»: مليت و مرزها«، بر اساس اليحه جويانپناهكشور جهت نگاهداري 

 هاي كوچك از كانال مانشدر مسيري خطرناك با قايق ، در سال جاري،جوپناه 5600بيش از 
نسبت  يظر مساعد، ناين كشور وزيرنخستعبور كردند تا به بريتانيا برسند، بوريس جانسون، 

  پيدا كرده است؛به اين اليحه 

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 21

 https://b2n.ir/a41414 
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ان ي پناهندگ، اظهارات متيو سالتمارش، سخنگوي كميسارياي عالحالدرعيناشاره به  د)
به  جويانهپناسازمان ملل، مبني بر منجر شدن اين اقدام به انتقال مسئوليت مراقبت از 

عت از هاي مؤثرتر براي ممانن تأكيد بر وجود روشكشورهاي با امكانات بسيار كمتر، ضم
ها و گيرياعمال سخت جايبهافزايش ايجاد مسيرهاي قانوني  ازجملهقاچاق انسان، 

  ؛جويانپناهآوردن امكان سفر ايمن براي  هاي بيشتر و فراهممحدوديت
لت به دوم اشاره به اظهارات وزير كشور بريتانيا در چند ماه گذشته، مبني بر اقدا ه)

ور مسيري كه مهاجران براي رسيدن به اين كشرسيدگي درخواست پناهندگي بر اساس 
كزي يا كه از اروپاي مر بوده استانيا به مهاجراني وزير كشور بريت اشاره: اندطي كرده

هاي كوچك وارد سواحل جنوبي روند و از آنجا با قايقاسپانيا به شمال فرانسه مي
  ؛شوندانگلستان مي

ها براي يافته و خطرناك بودن باندهاي قاچاق انسان و قصد آناشاره به سازمان )و
  نيا؛ن خواهان رسيدن به خاك بريتااستفاده از پناهندگاسوء

كه از راه كانال  اندبوده جويانيپناهايرانيان بيشترين هاي اخير گفتني است كه در ماه ز)
 بهايخطر نيست و در مواردي به . سفري كه بياندمانش قصد ورود به بريتانيا را داشته

در آبان كرد  نفرِغرق شدن يك خانواده پنج اين در حالي است كه شود. تمام مي هاآن جان
  ؛22المللي داشتحين تالش براي عبور از كانال مانش انعكاسي بينماه سال گذشته 

  
، در 1400 تيرماه 6انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه  -5

از  برخي خصوص اقدام بريتانيا به فروش سالح به دو سوم كشورهاي ناقض حقوق بشر.
  محورهاي اين گزارش عبارتند از:

 ها از به شمار آمدن دو سوم كشورهاي ناقض حقوقاشاره به حاكي بودن بررسي الف)
  ظامي بريتانيا؛رات تسليحات نمقصد صاد عنوانبههاي شهروندان خود، بشر و آزادي

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 22

 https://www.bbc.com/persian/world‐57642278 
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گروه حامي حقوق بشر كه با بودجه دولت  - 23اشاره به گزارش خانه آزادي ب)
كشوري كه توسط  53كشور از ميان  39مبني بر اقدام  –تأسيس شده است  متحدهاياالت

 به واردات سالح از بريتانيا؛ اند،اين نهاد به دليل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته

ري ق بشبرآورد ارزش صادرات سالح توسط بريتانيا از سوي اين نهاد حقو اشاره به ج)
تا  2011هاي ميليون يورويي) اين كشور در سال 19,93ميليارد پوندي ( 16,8مبني بر سود 

 ميالدي از اين مبادالت؛ 2020

شور ك 21دن ر آماشاره به گزارش پيشين كارزار مبارزه با تجارت تسليحاتي، مبني بر به شما د)
هاي سركوبگر شناخته رژيم عنوانبهكشوري كه توسط وزارت خارجه بريتانيا  30از مجموع 

از اين ميليارد يورو)  13,72(ميليارد پوند 11,8تسليحات به ارزش  واردكننده عنوانبهاند، شده
  كشور طي يك دهه اخير؛

 مصر، ازجمله كشور، 9هاي رسمي دولت بريتانيا مبني بر معرفي اشاره به گزارش ه)
ي اين سليحات نظامبازار اصلي ت عنوانبهبحرين، قطر، عربستان سعودي، تايلند و تركيه، 

هاي مدني كه به اعتقاد نهادهاي حامي حقوق بشر به نقض سيستماتيك آزاديكشور 
  پردازند؛ميشهروندان خود 

ان از بستري عراشاره به اعتراف دولت بريتانيا به استفاده نيروهاي ائتالف به رهب و)
بيش از نيمي از  اينكهيمن و  هاي اين كشور در جنگوسط شركتتهاي ساخته شده سالح

 از توليدات بريتانيا است؛هواپيماهاي جنگي مورد استفاده عربستان 

ساخت  هايسالحدر زمره ذينفعان فروش اشاره به همچنين به شمار آمدن روسيه  ز)
ميليون  51.16( ميليون پوند 44در اين مدت  كهوريطبه، طي يك دهه گذشته، بريتانيا

  ؛از بريتانيا خريداري كرده استو تجهيزات نظامي  يورو) مهمات
، اجزاي وسايل سالحميليون يورو)  10,81( ميليون پوند 9,3ليبي نيز گفتني است كه  ح)

يا اعالم كرده بريتان اين در حالي است كهنقليه نظامي و مهمات از بريتانيا وارد كرده است. 

                                                            
٢٣ Freedom House 
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هاي مداوم تسليحاتي عليه هر دو كه فروش سالح به روسيه و ليبي پيش از آغاز تحريم
  25؛24كشور انجام شده است

                                                            
  ونيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يور 24

 https://per.euronews.com/2021/06/27/uk‐arms‐sold‐countries‐human‐rights‐abusers 
  هاي پيشين:گزارش مرتبط در گزارش 25

ليت نيا از پذيرش مسئو، در خصوص طفره رفتن بريتا1400انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، در روز شنبه اول خرداد ماه *
اي خي از محورهبر زه.غدر زمينه صادرات تسليحاتي خود به رژيم اسرائيل پس از يافته شدن تجهيزات نظامي اين كشور در بمباران 

  اين گزارش عبارتند از:
به  ات خوداشاره به درخواست از دولت بريتانيا در خصوص متعهد شدن به بازرسي قاطعانه و دقيق فروش تسليح الف)

هاي اين كشور ، پس از آن كه پژوهش جديدي در اين زمينه حاكي از يافته شدن تجهيزات متعددي از ساختهكشورهاي ديگر
  اده از سوي ژريم اسرائيل در بمباران نوار غزه انجام شده است؛هاي مورد استفدر سالح

حاتي، و جارت تسليته با ارزار مبارزاشاره به گزارش روزنامه اينديپندنت در اين زمينه مبني بر انجام اين تحقيق از سوي ك ب)
ليكوپترهاي آپاچي كه از سوي و ه 16 –و اف  35 –هاي جنگده اف حاكي بودن آن از كاربرد قطعات ساخت بريتانيا در جت

مي يروهاي نظاناند: گفتني است كه اظهارات يك سخنگوي نيروهاي نظامي رژيم اسرائيل در اين جنگ مورد استفاده قرار گرفته
 م اسرائيل نيز استفاده اين رژيم از اين تجهيزات را تأييد كرده است؛رژي

 –است  35 –هاي جنگنده اف كه توليدكننده جت –كهيد مارتين هاي شركت هوافضاي آمريكايي الاشاره به اظهارات مقام ج)
سيستمز و رولز رويس در هاي بي.اِي.ايي شركت بريتانيايي، از جمله شركت 100مبني بر كاربرد قطعات ساخت بيش از 

ها از قطعات بريتانيايي درصد از اين جت 15زند كه حدود ها، به طوري كه نشريه دفاعي بريتانيا تخمين ميساخت اين جنگنده
 اند؛تشكيل يافته

وسط شده ت وليدتهاي راداري و تجهيزات مسيريابي ساخت بريتانيا در هليكوپترهاي آپاچي اشاره به همچنين كاربرد سامانه د)
 شركت بوئينگ در اياالت متحده؛

هاي ن مسئوليتشدت جدي گرفتاشاره به اظهارات يك سخنگوي دولت بريتانيا در اين زمينه مبني بر اقدام اين كشور به به ه)
  خود در زمينه صادرات تسليحاتي؛

اشتن در ه دغدغه در زميني بر ادعاي دولت داشاره به اظهارات اندرو اسميت، مسئول كارزار مبارزه با تجارت تسليحاتي، مبن و)
هاي شفاف رائه پاسخن از ااين زمينه و در عين حال ناكارآمدي آن در انجام كوچكترين اقدامات در اين راستا و امتناع متداوم آ

  رد تسليحات ساخت بريتانيا در اين منازعات؛هاي اوليه در خصوص كارببه پرسش
ستفاده اه به تأييد با توج –ها و تجهيزات ساخت بريتانيا عليه فلسطينيان استفاده از سالح –موارد اشاره به سابقه داشتن اين  ز)

ميالدي اين رژيم به نوار غزه، از  2009تا  2008هاي آميز سالرحمانه و خشونتنيروهاي نظامي رژيم اسرائيل در حمله بي
 يليبند، وزير خارجه وقت كشور؛يويد مدهاي برخودار از قطعات بريتانيايي، از سوي سالح

درنگ فروش سالح به رژيم اسرائيل و يا هر كشور الملل جهت متوقف ساختن بياشاره به درخواست سازمان عفو بين ح)
 هاي فراهم آمده براي اين رژيم استفاده كند؛تواند از قطعات ساخت بريتانيا در توليد سالحسومي كه مي

هپادهاي نامه ساخت پوزاري بريتانيا، همچنين در زمينه كاربرد فناوري اين كشور در بر سازياشاره به ضرورت شفاف ط)
  نظامي رژيم اسرائيل؛

ها در زمينه تحريم تسليحاتي ، نماينده حزب كارگر در پارلمان، از پشتيباني از درخواست25اشاره به پشتيباني ريچارد برگن ي)
شور كي كه اين ر شرايطدبودن گفتمان دولت بريتانيا در زمينه حمايت آن از صلح رژيم اسرائيل و اظهارات او مبني بر توخالي 

  فلسطين عمالً مشاركت داشته است؛ در جنگ اين رژيم عليه مردم
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وص ، در خص1400 تيرماه 3شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -6
ناس كارش گفته اليحه قانوني تهديدكننده حقوق بشر از سوي دولت بريتانيا، به 3معرفي 

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: سازمان ملل.
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و 26اشاره به اظهارات ديويد بويد الف)

اليحه قانوني  3محيط زيست، مبني بر منجر شدن اقدام دولت بوريس جانسون به معرفي 
اين حقوق، حتي  ياجرابشر و احتمال كمتر به افزايش احتمال وقوع موارد نقض حقوق 

  ها است؛در شرايطي كه ممانعت از بروز فاجعه آب و هوايي وابسته به آن
اشاره به منجر شدن اين قوانين به كاهش فضاي مدني در شرايطي كه بحران  ب)

  يده شدن صداي مردم است؛محيطي جهان نيازمند شنزيست
 ياجرا ت دره اليحه پليس، مبتني بر ايجاد تغييرااشاره به مشتمل شدن اين قوانين ب ج)

 مأموران ها، اليحه منابع پنهاني اطالعاتي انساني، مبتني بر حمايت ازقانون و محكوميت
ضعيف هاي مربوط به تدولتي مخفي در قبال پيگردهاي قانوني به هنگام وقوع جرم و طرح

در زمينه  ازجملهها، ارتخانهبه چالش كشيدن تصميمات وز هاي قضايي، مبتني بربررسي
 محيط زيست؛

ق اشاره به تناقض اين تحوالت با مسيري كه بايد در شرايطي طي شود كه حقو د)
حياتي  شدتبهمحيطي هاي زيستهاي تجمعات و اجتماعات و بيان براي پيشرفتآزادي

لت داع است: گفتني است كه يكي از حقوق بنياديني كه به مخاطره افتاده، دسترسي به
هاي قضايي، تهديدي براي اين حق اساسي به شمار است و ايجاد تغييرات در بررسي

 آيد؛مي

به نگارش نامه خطاب به  –مستقر در لندن  -» 27نات وان مور«اشاره به اقدام كارزار  ه)
حمايت از  باهدفسازمان ملل و درخواست از اين سازمان جهت مداخله در اين زمينه 

دهندگان اين بنا بر اظهارات سازمان ديگرعبارتبهجو در بريتانيا: لمتحقوق معترضان مسا
                                                                                                                                                            

ها در خصوص گفتني است كه دولت بريتانيا همچنين به دليل تأمين تسليحات براي عربستان سعودي، به رغم نگراني ك)
  در جنگ يمن، مورد انتقاد شديد قرار گرفته است. هااستفاده از اين سالح

٢٦ David Boyd 
٢٧ Not1More 
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شود كه خواستار پذيري افرادي ميكارزار هر يك از اين لوايح قانوني موجب آسيب
ها را در معرض آميز هستند و آندسترسي به حق دموكراتيك خود در زمينه اعتراض صلح

 دهد؛ و يا خشونت پليس قرار مي مورد، بازداشت خودسرانههاي بيمحدوديت

 پذيري و عدمتخواستار مسئولي اينكهاشاره به تقاضاي اين كارزار از سازمان ملل براي  و)
ا ياضي افزايش ميزان اختيارات مأموران پليس جهت تحديد يا بر هم زدن تجمعات اعتر

ان هاي موقت (چادر زدن) و همچنين پايان بخشيدن به خشونت عليه معترضتحصن
 كهطوريبهجويي شود كه بنا به گفته اين كارزار در بريتانيا افزايش يافته است؛ مسالمت
اخت ماه حبس يا پرد 3تحصن فاقد مجوز جرم به شمار آمده و مجازات تحمل  هرگونه
  پوندي را در پي دارد؛ 2500جريمه 

د به سازمان ي جديحادثه در گزارش 400اشاره به اقدام اين كارزار به مستندسازي وقوع  ز)
نده جهت پراك توجيهغيرقابلملل، مبتني بر استفاده ادعايي پليس از رفتارهاي تهاجمي 

نمودن معترضان و اقدام نيروهاي پليس به نقض حقوق معترضان بر اساس حقوق 
به  الملل، با توجه به هدف قرار دادن مردم بر مبناي جنسيت و ناتواني كه موجببين

  جان معترضان شده است؛مخاطره انداختن 
 ريتانياند باشاره به ابراز نگراني در خصوص عدم تالش كشوري ثروتمند و قدرتمند مان ح)

ز ساله جهاني حقوق بشر و ضرورت آگاه بودن ا 75جهت حركت در راستاي اعالميه 
ود عواقب اين امر چنانچه مردم اين كشور شاهد افزايش سركوبگري از سوي دولت خ

دهشتبار و  كه در آن مردم سرانجام دولتي با اقدامات متحدهاياالتن باشند، همچو
و  شروق بسركوبگرانه در زمينه حقوق بشر را با دولتي كه در بسياري از جهات حامي حق

  پايداري است، جايگزين نمودند؛
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اشاره به اظهارات يكي از سخنگوهاي دولت بريتانيا مبني بر به شمار آوردن حق  ط)
نقطه عطف دموكراسي اين كشور، ضمن تأكيد بر تطابق تدابير پيشنهادي  عنوانبهاعتراض 

  ؛28دولت با قانون حقوق بشر و عدم تالش آن براي تضعيف حق اعتراض
 

، در 1400 تيرماه 2انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -7
  ا.اي نظامي بريتانيسال در نيروه 18خصوص ضرورت پايان يافتن خدمت افراد زير 

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از:
، جهت ي اين كشورراسازمان حقوق بشري از وز 20اشاره به درخواست ائتالفي از  الف)

 ايندگاننم كهدرحاليپايان دادن به خدمت كودكان و نوجوانان در نيروهاي نظامي بريتانيا 
  اليحه نيروهاي مسلح هستند؛پارلمان اين كشور در حال مباحثه در زمينه 

سال در  18ها از اقدام دختران زير اين فشارها با حاكي بودن آمار زمانيهماشاره به  ب)
رار گرفتن قشكايت رسمي به پليس نظامي در زمينه  16 كمدستنيروهاي مسلح، به ارائه 

 75كه اين به منزله يك شكايت براي هر  –سال گذشته  6در معرض حمالت جنسي در 
 دختر در حال خدمت در نيروهاي نظامي است؛

ازه به تنيروي  5سال بودن يك نفر از هر  18اشاره به حاكي بودن آمارها از زير  ج)
 يرويخدمت گرفته شده در نيروهاي مسلح كه به معناي يك نفر از هر چهار نفر در ن

، هر سن ديگريسال بيش از  16خدمت گرفتن سربازان زير زميني است، كه اقدام به به
 كند؛نظام، ميبراي نيروهاي پياده ويژهبه

هاي حقوق كودكان در نهاد و كميسرهاي مردمها، سازماناشاره به نامه مشترك خيريه د)
، وزير دفاع بريتانيا، مبني بر تناقض آشكار 29اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي به بن واِلس
خدمت گرفتن تنها ها به بهآنبا توجه به اقدام قوانين اين كشور با ساير كشورهاي جهان، 

  بزرگساالن براي نيروهاي مسلح خود؛

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 28

 https://www.theguardian.com/law/2021/jun/24/uk‐introducing‐three‐laws‐that‐threaten‐
human‐rights‐says‐un‐expert 
٢٩ Ben Wallace 
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و  المللي حقوق كودكان هماهنگ شدهكه توسط شبكه بين –اشاره به مضمون اين نامه  ه)
 بان حقوق بشر قرارالملل بريتانيا و ديدهمورد امضاء نهادهاي حقوق بشري چون، عفو بين

ها به نبر استدالل نيروهاي مسلح در خصوص منجر شدن اين اقدام آمبني  –گرفته است 
ن از ين كودكاچهار پنجم ا اينكهبا توجه به  كهدرحالينجات كودكان تنگدست از بيكاري، 

ها نها هستند، به خدمت گماردن آسالگي در حال ادامه تحصيل در مدارس يا كالج 16سن 
 شود؛شان ميعمالً موجب خاتمه يافتن تحصيل

مدت ناشي از آموزش نظامي از هاي شديد و طوالنياشاره به متحمل شدن اضطراب و)
ها و سال و منجر شدن آن به ارائه شكايات متعدد از سوي آن 16سوي نوجوانان زير 

  رفتار؛فتن در معرض سوءشان در زمينه قرار گروالدين
ده به ترك نيروي ن به خدمت گرفته شنفر نوجوانا 3اشاره به اقدام تقريباً يك نفر از هر  ز)

نه چند معنا است كه ساال كه اين بدان -نظامي در خالل اين مدت و يا اخراج شدن از آن 
ه ناند، حال صد جواني كه تحصيالت خود را براي پيوستن به نيروهاي نظامي ترك گفته

 باقي مانده است؛ برايشانامكان تحصيل دارند و نه شغلي 

ر دگامي كوچك  عنوانبهدن افزايش محدود روند به خدمت گرفتن بزرگساالن شمار آوربه ح)
مينه و ين زاراستاي تطابق نظام نيروهاي مسلح بريتانيا با موازين ساير كشورهاي جهان در 

تر كردن اِعمال ممنوعيت جهاني براي به خدمت واقعيت نزديكمنجر شدن آن به كمك به به
  امي؛گرفتن كودكان در نيروهاي نظ

نه هاي زنان شاغل در نيروهاي نظامي در زمياشاره به احتمال بيشتر بودن شكايت ط)
در  ها به ارائه شكايت رسمي در هنگام خدمتحمالت جنسي، با توجه به تمايل كمتر آن

و و مان ناتساز اين زمينه، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به دنبال كردن الگوي
 سال؛ 18خود در زمينه باال بردن سن نيروهاي مسلح به  متحدان اروپايي

اشاره به بيانيه وزارت دفاع در اين زمينه، مبني بر منافع به خدمت گماردن نوجوانان  ي)
هاي بسيار ارزشمند براي آن فرد، نيروهاي مسلح و جامعه، با توجه به فراهم آمدن فرصت

  خدمت در اين بخش هستند؛ اي براي افرادي كه مايل به ادامهآموزشي حرفه
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ن رخورداري ايبودن وقوع حمالت جنسي در نيروهاي مسلح و ب پذيرشغيرقابلتأكيد بر  ك)
از فراهم  حصول اطمينان منظوربهستقل معتبر هاي مستحكم، كارآمد و منيروها از ضمانت

گماردن  متسال، همچنين متذكر شدن اين نكته كه به خد 18آمدن حمايت كافي از افراد زير 
  ها صورت پذيرد؛سال بايد با رضايت رسمي والدين آن 18تمامي افراد زير 

آميز سال در عمليات خشونت 18تأكيد بر عدم به خدمت گماردن نيروهاي نظامي زير  ل) 
ها را در معرض خشونت قرار دهد، مضاف عملياتي كه آن هرگونهدر خارج از بريتانيا و يا 

شان، نظر از سنن تمامي افراد تازه به خدمت گمارده شده، صرفمطابق با قانو اينكهبر 
  .30توانند در سه ماه يا شش ماه نخست، از خدمت منفصل شوندمي
  

  *فرانسه
، 1400 تيرماه 8شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

يان خشونت شغلي از قربانهاي در خصوص تأخير فرانسه در زمينه فراهم آوردن حمايت
  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: خانگي.

 –ويد هاي ناشي از قرنطينه به دليل شيوع بيماري كواشاره به منجر شدن محدوديت الف)
ها در زمينه افزايش گزارش حالدرعينترين جرائم در فرانسه و باربه كاهش خشونت 19

  هاي خانگي و تجاوز؛خشونت
 ياجراهاي خانگي گزارش شده در مدت درصدي موارد خشونت 30اره به افزايش اش ب)

درصدي  50ميالدي و افزايش  2020اي قرنطينه در ماه مارس سال هاي دو هفتهمحدوديت
 هاي پليس در اين موارد؛مداخله

هاي مهم در راستاي ارائه جهت برداشتن گام اشاره به وجود امكان الزم براي دولت ج)
شان: اين در حالي است هاي خانگي بدون از دست دادن شغلك به بازماندگان خشونتكم

هاي اين كشور هنوز به اين مرحله نرسيده و نامه هاي شركتكه قانون فرانسه و سياست

                                                            
  مه گاردين. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنا 30

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2021/jun/23/�����������-of‐under‐18�-to‐british‐
military‐should‐end‐ministers‐told 
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كه در ماه گذشته در روزنامه ليبراسيون به  –تن از طرفداران سرشناس حقوق زنان  34
 ها در اين زمينه است؛آن حاكي از سرخوردگي –چاپ رسيد 

اشاره به قصد فرانسه به تبديل شدن به قهرماني در عرصه تساوي جنسيتي در جهان،  د)
 2ژوئن تا  30در شهر پاريس، از  31از طريق پذيرش ميزباني مجمع تساوي نسلي ازجمله

ها، جوامع مدني و تير) جهت گردهم آوردن دولت 11تا جمعه  9ژوئيه (چهارشنبه 
در زمينه تساوي جنسيتي، شامل پايان » برنامه تسريع«تحكيم تعهد به  منظوربها هشركت

هاي جنسيتي: اين در حالي است كه فرانسه براي تبديل شدن به رهبر بخشيدن به خشونت
 جهاني كارآمد در اين زمينه بايد به آغاز اين روند از داخل كشور اقدام نمايد؛

ت اذي وانجام به تصويب كنوانسيون خشونت و آزار اشاره به نزديك شدن فرانسه سر ه)
زار و و آ سازمان جهاني كار مبتني بر موازين جهاني در راستاي ممانعت از وقوع خشونت

يد آيد: اما باگويي به آن، كه اقدامي مثبت در اين مسير به شمار مياذيت در مشاغل و پاسخ
وع ه وقباقعي اين پيشرفت زماني خاطرنشان كرد كه اين تنها آغاز راه است و آزمون و

هاي جديد در مشاغل خود پيوندد كه زنان فرانسوي قرباني خشونت، از حمايتمي
اليا، ين، استرر كشورهاي ديگر، مانند ايتاليا، نيوزيلند، فيليپدموازيني كه  - برخوردار شوند 

 در آمده است؛ اجراپورتوريكو و اسپانيا به 

ها، مجموعه جامعي از حمايت كهيدرصورتهاي خانگي ونتاشاره به مرگبار بودن خش و)
 : گفتنيگيردنفراهم آوردن سرپناه، ايمني، سالمت و اشتغال در اختيار زنان قرار  ازجمله

ندگي زن به دست شركاي ز 90، 2020زن و در سال  146ميالدي،  2019است كه در سال 
 خود در فرانسه كشته شدند؛

رائه فرانسه به پيروي از الگوي ساير كشورها در زمينه اتأكيد بر ضرورت اقدام  ز)
پذير در محل كار، در راستاي هاي با حقوق و قائل شدن ديگر ترتيبات انعطافمرخصي

هاي تحمايت از بازماندگان خشونت به يافتن سرپناه و برخورداري از مشاوره يا حماي
 دادن مشاغل خود؛ از دستحقوقي بدون هراس 

                                                            
٣١ Generation Equality Forum  
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ت درياف اين موازين پيش از ياجراضرورت اقدام كارفرمايان فرانسوي به اشاره به  ح)
مايت هاي الزم جهت افزايش حاز طريق، برداشتن گام ازجملهدر اين زمينه،  دستور كاري

جويانه در قبال هاي تالفيعدم اتخاذ اقدامني، رسااز زنان به كمك آموزش و آگاهي
شان در محل كار حاضر هاي آشكار بر چهرهآسيب روند، بابازماندگاني كه به مرخصي مي

استفاده كرده به محل كارشان آمده و ايجاد مزاحمت ها سوءشوند و يا فردي كه از آنمي
ها از نقبال اخراج آكند و ارائه حمايت موقت از كاركنان مواجه با خشونت خانگي در مي

  محل كارشان؛
ري از تمامي نمايندگان پارلمان فرانسه اشاره به درخواست اين سازمان حقوق بش ط)

جهت پشتيباني از موازين حمايتي الزم در مشاغل براي بازماندگان خشونت خانگي در 
تسريع «هايي به لوايح توانند اين امر را با اقدام به افزودن اصالحيهقانون فرانسه، كه مي

ل حاضر در مجلس كه در حا» تحكيم سالمت در مشاغل«و » ايتساوي اقتصادي و حرفه
  ؛32سنا در جريان تصويب قرار دارد، محقق نمايند

  
ر ، د1400 تيرماه 3شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -2

برخي از  ها در فرانسه.خصوص ابراز نگراني عميق شوراي اروپا از وضعيت زندان
  محورهاي اين گزارش عبارتند از:

يط ز شراااروپا به انتشار يك گزارش تحقيقي مبني بر انتقاد شديد اقدام شوراي  الف)
ر زمينه دها و وضعيت بازداشت متهمان در مراكز پليس فرانسه و ابراز نگراني عميق زندان

مسئول اصلي تحقيقات اين وضعيت كنوني، به لحاظ حقوق بشري: گفتني است كه 
  بوده است؛ه شوراي اروپا نهاد وابسته ب ،»كميته پيشگيري از شكنجه«گزارش 

هاي اين كميته در گفتگو با برخي از متهمان و مجرمان فرانسوي مبني بر اشاره به يافته ب)
قرار گرفتن شماري از اين افراد در معرض ضرب و شتم عامدانه پليس، بالفاصله پس از 

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

 https://www.hrw.org/news/2021/06/29/france‐lags‐workplace‐protections‐against‐
domestic‐violence 
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زندان مقر پليس، چهار  12بازرسان براي تهيه اين گزارش از بازداشت: گفتني است كه 
  ؛نداهبزرگ و همچنين يك واحد روانپزشكي ديدار كرد

 پليس اين گزارش در زمينه استفاده برخي از مأموران يافشاگراشاره به همچنين  ج)
  ؛گرايانه در قبال شماري از متهمانهاي گاه نژادپرستانه و گاه ضدهمجنسفرانسه از توهين

ضاي يزان اشغال فسه و فراتر رفتن مهاي فراناشاره به انباشتگي جمعيت در زندان د)
ه زنداني ب 1500درصد و ناگزير شدن نزديك به  200ها در برخي از مراكز از زندان

  خوابيدن روي تشك و زمين؛
ضعيف بودن  ازجملهها، هاي موقت و زنداناشاره به نامناسب بودن شرايط بازداشتگاه ه)

 ريغ ا از نور طبيعي، همچنين كوچك وهها و برخوردار نبودن آنبندي اغلب سلولعايق
  ها؛بودن اماكن ورزشي آن مجهز

  نسوي؛يان فراندانه سالمت رواني زاشاره به ابراز نگراني اين كميته شوراي اروپا در زمين و)
كه در  اظهار داشت دولت فرانسه در واكنش به گزارش شوراي اروپاگفتني است كه  ز)

وجود داشته كه ها در زندانمشكالتي  ميالدي، 2020و  2019 هايسالدر زمان تحقيقات، 
اين  در حال حاضر شرايط، اما داليل آن شيوع ويروس كرونا بوده است ترينمهميكي از 
  ؛33تغيير كرده است اماكن

  
، در 1400 تيرماه 3شنبه انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري مهاجر نيوز، در روز پنج -3

برخي از  هاي شهر َكِله.ران به دليل تخليه اردوگاهپذيري بيشتر مهاجخصوص آسيب
  محورهاي اين گزارش عبارتند از:

هاي مهاجران در اين شهر و اطراف آن هر هاي شهر َكِله به تخليه اردوگاهاقدام مقام الف)
در يك محل  جويانپناهممانعت از تجمع  منظوربه -ها غالباً در صبح – باريكساعت  48
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 رخي مواقع با خشونت همراه است: گفتني است كه برخي مواقع مهاجرانثابت كه در ب
ترك كنند و خود  وسايلبه همراه ، محل را مأموران پليساز رسيدن  شوند پيشموفق مي

  بازگردند؛مانند تا عمليات پايان يابد و دوباره بكمي دورتر منتظر 
ه اين فته گذشته، به تخليهچند از حدود  هاي اين شهر،اقدام مقام حالدرعيناشاره به  ب)

رتيب تو به اين  جويانپناهز و حتي بردن چادرهاي ها در ساعات مختلف رواردوگاه
  شان؛وسايل شخصي شدنگممواجهه مهاجران با خطر 

 جويان كه موجب آسيبها مبني بر غافلگير كردن مهاجران و پناهاشاره به هدف اين اقدام ج)
 دهد؛ها را به لحاظ جسمي و روحي تحت تأثير قرار ميده و آنها شرساندن بيشتر به آن

تر شدن زندگي ها به پيچيدهاشاره به منجر شدن اقدام مأموران پليس به تخليه اردوگاه د)
و  ها با توجه به از دست دادن چادرهاي خودها به خوابيدن در جادهمهاجران، ناگزير كردن آن
 ها؛اي جديد به آناز امكانات الزم جهت ارائه چادره هاي خيريهعدم برخورداري سازمان

حل كردن م سدودم ازجملهاشاره به انجام اقدامات ديگر در اين زمينه از سوي مأموران پليس،  ه)
ق، هاي سنگي و يا تغيير كاربري اين مناطاقامت مهاجران با موانع مختلف، همچون صخره

 خه؛بوده به ايستگاه دوچر جويانپناهحل تجمع تبديل منطقه زير يك پل كه م مثالعنوانبه

زارها و با مشكل ها و درختاشاره به ناگزير شدن مهاجران به پناه بردن به جنگل و)
  جهت دسترسي به آب و غذا؛ شدنمواجه

 1500سوم از هاي خيريه به محقق ساختن نيازهاي تنها يكاشاره به اقدام سازمان ز)
 ي كه دراجراناز طريق توزيع آب و غذا: اين در حالي است كه مهمهاجر ساكن منطقه َكلِه، 

 نياز بيشتري به آب و غذا دارند؛ كنند،انزوا زندگي مي

گفتني است كه تنها راه نجات براي اين مهاجران با وجود خستگي مفرط، آمادگي  ح)
يد چادرت آيند باهنگامي كه مأموران پليس مي«گويند: ها ميهميشگي براي گريز است، آن

 .34»را برداري و فرار كني.
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