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

ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1400 مردادماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در تير ماه و 
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 1هاي گروهيرسانه
 خالصه به شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، 1400 مردادماهجمعه اول بان حقوق بشر، در روز انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

آمريكاي  جويانپناه ، به ترغيبمتحدهاياالتجمهوري در خصوص اقدام جو بايدن، رئيس
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مركزي به ماندن در كشور خود.

ين االملل، كه بر ناز نگاه حقوق بي جوپناهاشاره به اقدام جو بايدن به تغيير تعريف  الف)
رفتن گشود كه به دليل هراس از مورد آزار و اذيت قرار به فردي اطالق مي جوپناهاساس 

  ازگردد؛بتواند به آن و به همين دليل نمي از كشور خود خارج شده
رت ابطه، مبني بر ضرودر اين ر متحدهاياالتجمهوري اشاره به اظهارات اخير رئيس ب)

ا، در مرز آمريك جوييپناهي به عدم درخواست اقدام شهروندان كشورهاي آمريكاي مركز
 ديگرعبارتبهبلكه انتظار كشيدن در كشورهاي خود تا زمان طي شدن اين فرآيند: 

واست رت آمريكا درخاز طريق سفا جاهمانبايد در كشورهاي خود بمانند و از  جويانپناه
 خود را ارائه دهند؛ جوييپناه

                                                            
 Humanن حقوق بشر (باسازمان ديده 1 Rights  Watch( مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددسازمان  )؛‐Euro

Mediterranean  Human  Rights  Monitor ( خبرگزاري آناتولي)؛Anadolu  Agency(الملل سازمان عفو بين ؛
)Amnesty  International تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East Monitor  (MEMO)(؛ 

 Deutscheشبكه خبري دويچه وله ( ) وEuronewsشبكه خبري يورونيوز ( )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي (

Welle.(  
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ه بر دن، چرا كالميه جهاني حقوق بشر با اظهارات باي، تناقض اعحالدرعيناشاره به  ج)
اي در كشوره جوييپناهاساس اين اعالميه هر فردي حق ارائه درخواست و برخورداري از 

 ديگر، در صورت مورد آزار و اذيت قرار گرفتن در كشور خود را دارد؛

ه آزار و اذيت ها بهاي آناشاره به ناگزير شدن بسياري از مردم كشورهايي كه دولت د)
، استفاده ناكارآمد عمل كردهها در قبال سوءشهروندان خود پرداخته و يا در حمايت از آن

  گريز از كشور براي نجات جان خود؛به 
ها توصيه كرده اين شرايط را تاب آورده و در اين در حالي است كه جو بايدن به آن ه)

امكان انتظار  اندمواجهفراد با آن كشور خود بمانند، در شرايطي كه خشونتي كه اين ا
  ؛2دهدها نميكشيدن را به آن

  
شنبه وز پنجتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

ه ببان حقوق بشر، در خصوص اقدام دولت بايدن ، به نقل از سازمان ديده1400تير ماه  31
برخي از محورهاي اين  .كشور ناقض حقوق بشرهاي تسليحاتي با سه انجام معامله

  از: اندعبارتگزارش 
بان حقوق بشر در ، يكي از مسئوالن سازمان ديده3اشاره به اظهارات اليسا اپستين الف)

هاي پست، مبني بر اقدام دولت بايدن به انجام معاملهگزارشي براي روزنامه واشنگتن
تعهد آن به قرار  رغمبهمصر،  ازجملهشر، تسليحاتي با دست كم سه كشور ناقض حقوق ب
  دادن حقوق بشر در مركز سياست خارجي خود؛

سال جاري ميالدي،  اوايل، در متحدهاياالتاشاره به شدت يافتن انتقادها از دولت  ب)
موارد نقض  رغمبهميليون دالر موشك به مصر،  197پس از اقدام آن به تصويب فروش 

از سوي دولت اين كشور: خبر اين معامله يك روز پس حقوق بشر شديد مرتكب شده 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 2

 https://www.hrw.org/news/2021/07/23/biden‐tells‐central‐american‐asylum‐seekers‐stay‐
home 
٣ Elisa Epstein 
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، اعالم متحدهاياالتدستگيري خويشاوندان محمد سلطان، زنداني سياسي سابق و شهروند 
  شد؛
ه ه مصر، ببهاي نظامي ساالنه به ارائه كمك متحدهاياالتاشاره به همچنين، تداوم اقدام  ج)

رفته گاالن حقوق بشر مورد بحث قرار ميليارد دالر كه به شدت از سوي فع 1,3ارزش 
در  مالي است، ضمن طرح اين پرسش كه چرا آمريكا اقدام به قرار دادن اين ميزان كمك

 آيد؛كند كه يكي از سركوبگرترين كشورهاي جهان به شمار مياختيار كشوري مي

مضاء ه ابسازمان حقوق بشري، در ماه آوريل سال جاري ميالدي،  14اشاره به اقدام  د)
ت از آن جهت عدم استفاده از مبني بر درخواس متحدهاياالتاي خطاب به دولت نامه

 اوباماكه باراك  گونههمانهاي نظامي به مصر، ارائه كمك منظوربههاي امنيتي خود معافيت
 د؛و دانلد ترامپ، رؤساي جمهور سابق اين كشور، نيز از آن استفاده كرده بودن

يليارد م 1,3هاي امنيتي ساالنه به ارزش افتن فروش تسليحات و كمكاشاره به تداوم ي ه)
ي، وخامت شرايط حقوق بشري تحت حاكميت عبدالفتاح سيس رغمبهدالر، به مصر 

هاي متمادي، از ارتكاب به جنايات احتمالي جنگي در جمهور اين كشور، براي سالرئيس
دت مراي بحبس خودسرانه مخالفان  كارزار متداوم نظامي در شمال صحراي سينا گرفته تا

  رفتار؛ جه و سوءها در معرض شكننامحدود و قرار دادن آن زمان
ست پذيري ظاهري دولت مصر در قبال كشتار سيستماتيك دو) اشاره به همچنين مسئوليت

ميدان رابعه  عامتلقها در جريان ميالدي كه بيشتر آن 2013معترض در سال  1150كم 
  كشته شدند؛

يليون دالر م 2,5اشاره به اقدام دولت بايدن به طرح پيشنهاد فروش تسليحات به ارزش  )ز
 المللي كيفري تأييدن بيندادستان ديوا كهازاينپسبه فيليپين، در مدت كمتر از دو هفته 

بطه ر راآغاز تحقيقات رسمي در زمينه ارتكاب دولت اين كشور به جنايت عليه بشريت د
 بار آن با مواد مخدر را كسب كرد؛با مبارزه خشونت



  6                                                                                                                                   35گزارش راهبردي 

 

شونده ت هدايتبه تصويب فروش تسليحا متحدهاياالتاشاره به همچنين، اقدام دولت  ح)
ن رژيم هاي اخير غزه از سوي ايبمباران رغمبهميليون دالر به رژيم اسرائيل،  735به ارزش 

 ي؛ب منازل مسكونشونده جهت تخريو استفاده آن از مهمات هدايت

تواند از يك سو ادعاي نمي متحدهاياالتبان حقوق بشر، دولت به گفته سازمان ديده ط)
ارتقاء حقوق بشر را داشته باشد و از سوي ديگر اقدام به فروش تسليحات پيشرفته به 
كشورهاي ناقض حقوق بشر نمايد. اين امر نه تنها موجب تضعيف اعتبار بايدن، بلكه 

  ؛4شودر سراسر جهان ميتضعيف احترام به حقوق بشر د
  
، در 1400 تير ماه 26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -3

 خطر افتادن و به» داكا«عليه طرح فدرال دادگاه  رأيبايدن از » عميق«خصوص ابراز تأسف 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .آينده صدها هزار كودك مهاجر

قضات  ، از تصميم يكي ازمتحدهاياالتجمهور ره به نااميد شدن جو بايدن، رئيساشا الف)
، مااوباباراك انجام شده در دولت دادگاه فدرال آمريكا مبني بر ابطال اصالحات 

ان جواني كه در كودكي وارد براي محافظت از مهاجرجمهور پيشين اين كشور، رئيس
ي قاض رأيتجديدنظر در  ي گفت كه دولتش خواستارااو در بيانيهاند: شده متحدهاياالت

  ؛».كشانداي نامعلوم ميكه صدها هزار جوان مهاجر را به سوي آينده«فدرال شده 
كه  5در قبال برنامه داكا متحدهاياالتاز سوي دادگاه فدرال  رأياشاره به صدور اين  ب)

سالي تصويب شد  30ن زير مهاجرا ميالدي با هدف پايان دادن به سرگرداني 2012در سال 
و  بودند شده متحدهاياالتغيرقانوني وارد خاك  طوربهشان كه در كودكي توسط والدين

شوند و ناميده مي» 6روياپردازان«اين جوانان : اكنون در معرض خطر اخراج قرار دارند

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور، به نقل از سازمان ديده –گزارش پايگاه خبري  4

 https://www.middleeastmonitor.com/20210722‐hrw‐biden‐administration‐made‐arms‐
deals‐with‐3‐human‐rights‐abusers 
٥ DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals Program 
٦ Dreamers 
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از نو بنا  متحدهاياالتها بود تا زندگي خود را در هدف از اين برنامه، دادن فرصتي به آن
 نهند؛

اين ت كه هزار مهاجر جوان از اين طرح: گفتني اس 700مند شدن تا كنون اشاره به بهره ج)
اختصاص ها نآاجتماعي به  تأمينبلكه يك كد  ،شودها ميطرح نه تنها مانع از اخراج آن

 متحدهاياالتر د، اجازه رانندگي يا تحصيل اشتغالبراي در اختيار داشتن آن كه ، دهدمي
  ؛ضروري است

ر روز تگزاس، د ، اقدام يك قاضي فدرال در شهر هيوستون در ايالتحالباايناشاره به  د)
ت خود ختيارااز حدود ا اوباماتير ماه، به صدور حكم مبني بر فراتر رفتن باراك  25جمعه 

ر يك صدو هتنها باكتفا كردن وي پس از عدم موفقيت در تصويب اين طرح در كنگره و 
  ؛رمان براي اجرايي كردن آنف

، از اندكرده نامتثب» داكا«در طرح  ازاينپيشجواناني كه اشاره به هدف قرار نگرفتن  ه)
به تازگي  ممنوع به شمار آمدن آن براي جواناني كه حالدرعينجديد و  رأيسوي اين 

  در اين طرح را دارند؛ نامثبتصد ق
 2017در سال  جمهور سابق آمريكا،، رئيسرامپت انلدنيز د ازاينپيشگفتني است كه  و)

او با  فرمان  اما صادر كرده بود،خواندن اين طرح، دستور لغو آن را » غيرقانوني«ميالدي با 
  ؛7شد و، متوقفاي در سانفرانسيسكويليام السوپ، قاضي منطقه رأي
 

، 1400ير ماه ت 15شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -4
هاي صورت گرفته با حمايت آمريكا به شكست در استفادهدر خصوص منجر شدن سوء

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  افغانستان.
هاي وارد آمده به غيرنظاميان ناشي از موارد نقض شمار آوردن آسيباشاره به به الف)

هاي درگير، ز سوي تمامي طرفگسترده حقوق بشر و جنايات جنگي صورت گرفته ا

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 7

 https://per.euronews.com/2021/07/17/biden‐deeply‐disappointed‐court‐decision‐
invalidates‐migrants‐daca‐program 
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ترين ويژگي منازعه مسلحانه در افغانستان در طول دو دهه نخستين و شاخص عنوانبه
  گذشته؛

اشاره به منجر شدن موارد نقض گسترده حقوق بشر به برافروخته شدن آتش چرخه  ب)
خدمت گمارده شدن از سوي ترغيب مردم به به ازجملههاي متعدد، منازعه به شيوه
ها در جو، ناممكن ساختن ثمربخشي گفتگوهاي سياسي و تضعيف تالشنيروهاي ستيزه

  راستاي ارتقاء ثبات از طريق حكمراني بهتر؛
شمار آوردن حقوق بشر عمدتًا به به متحدهاياالت درپيپيهاي اشاره به اقدام دولت ج)
راستاي پاسخگويي به  ضروري، در ايهاي خود تا مؤلفهمانعي بر سر راه اقدام عنوانبه

 آميز منجر شده است؛به رويكردي فاجعه Ĥنكهمعضالت افغانست

سال مقابله با تروريسم در افغانستان، شامل كشته و  20اشاره به عواقب ناشي از  د)
توسط حمالت هوايي پنتاگون (وزارت دفاع  ازجملهمجروح شدن غيرنظاميان، 

زده با هدف قرار دادن هاي شتاببه اعدام منجر شده شبانههاي )، يورشمتحدهاياالت
مردمي كه از بخت بد خود در منطقه مورد منازعه سكونت داشتند و شكنجه افراد در بند 

  ها و برانگيختن انتقام منجر شده است؛كه تنها به نابودي زندگي
خيزش مجدد طالبان به دليل  ازجملهاشاره به پيامدهاي ناشي از اين اقدامات،  ه)

ها و فساد موجود در دولت افغانستان، نارضايتي و سرخوردگي مردم افغانستان استفادهسوء
ميالدي، ظهور  2001منجر به از دست دادن اميد خود به بهبود وضعيت كشور پس از سال 

ساالران افغان حكمراني جنگگرايي اسالمي و سوءداعش، نتيجه گرايش پاكستان به افراط
 ور؛در مناطق شرقي اين كش

ساالران و فرماندهان در زمينه اتحاد با جنگ متحدهاياالتاشاره به منجر نشدن سياست  و)
نظامي جهت مقابله با طالبان به برقراري ثبات و امنيت در افغانستان، بلكه هاي شبهگروه

نقض دائمي حقوق بشر از سوي  ازجملهوقوع موارد متعدد نقض حقوق بشر، 
ها ي و بدتر از آن برانگيختن آتش بيزاري گسترده انجاميده، تالشبه ناامن آنكهساالرجنگ
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در راستاي برقراري حكمراني خوب در سطوح محلي و ملي را كاهش داده و به تقويت 
  طالبان جهت كسب حمايت و به خدمت در آوردن افراد بيشتر منجر شده است؛

را از  يالدي، طالبانم 2001كه در سال  –اشاره به اقدام نيروهاي ائتالف شمال  ز)
كه برخي در حال حاضر  –ها نظاميان آنغانستان بيرون راندند و شبههاي شمالي افبخش

 اوز بهبه انجام حمالت سيستماتيك عليه روستاهاي پشتون، تج –در مسند قدرت هستند 
  ها؛هاي آنزده غيرنظاميان و سرقت احشام و زمينشتاب زنان، اعدام

نقض گسترده حقوق بشر مرتكب شده از سوي ديگر متحدان  اشاره به موارد ح)
دي، به ميال 2001ل اقدام نيروهاي ژنرال دوستم، در ماه نوامبر سا ازجمله، متحدهاياالت
ا تسليم شده يهزار زنداني طالب كه خارج از ايالت قندوز دستگير و  2بيش از  عامقتل

شده  عامقتلهاي شدگان و هزاره بودند: گفتني است كه گورهاي دسته جمعي اين كشته
ه در سال ميالدي، در مكاني به نام دشت ليلي قرار داشته ك 1998توسط طالبان در سال 

 ينه وميالدي پس از امتناع سازمان ملل جهت حمايت از تحقيق جامع در اين زم 2006
  است؛نظاميان محلي نابود شده از بررسي اين مكان، توسط شبه متحدهاياالتخودداري 

ان از وقوع پيوستن جنايات جنگي عليه زندانيان طالب در جنوب افغانستاشاره به به ط)
ن طالعاتي بنياانهاد  –، همچنين اقدام فرماندهي ملي امنيتي متحدهاياالتسوي متحدان 

از  به حبس و شكنجه اعضايي –نهاده شده از سوي سازمان سيا پس از سقوط طالبان 
جمهور وقت اي به حامد كرزي، رئيسميالدي، در نامه 2002سال  ايلاودر  Ĥنكهگروه طالب

ا به رسميت را زمين گذارده و دولت ر هايشانسالحكشور، پيشنهاد داده بودند كه 
  بشناسند؛

آن اثبات  وسقمصحتكه  –اشاره به مرگ بسياري از افراد متهم به ارتباط با طالبان  ي)
ي اين نهاد امنيتي و اماكن مخفيانه سازمان سيا، هازير شكنجه در زندان –نشده است 

ها در زندان گوانتانامو و پيوستن مجدد برخي از افراد آزاد شده يا زنداني شدن برخي از آن
ها براي ظهور مجدد: گفتني است كه موفق به گريز از حبس، به طالبان و كمك به آن
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حمالت انتحاري،  ازجملهر، طالبان نيز در اين مدت مرتكب موارد مكرر نقض حقوق بش
 اند؛هاي غيرنظامي شدهحمله به غيرنظاميان و دختران مدارس و ترور مقام

ها در حال كه برخي از آن - و ناتو   متحدهاياالتاشاره به ارتكاب ديگر متحدان  ك)
به موارد جدي نقض  –هايي را در حكومت افغانستان بر عهده دارند حاضر نيز سمت

هاي مخفي براي شكنجه و صدها مورد نظارت بر بازداشتگاه جملهازحقوق بشر، 
  اي، شهروندان غيرنظامي و زندانيان؛ناپديدشدگي اجباري و اعمال شكنجه عليه رقباي قبيله

و مشخص  متحدهاياالتاشاره به تلفات قابل توجه غيرنظاميان ناشي از حمالت هوايي  ل)
وهاي نظامي اين كشور به انتشار اطالعات كامل در ها با توجه به امتناع نيرنشدن دليل آن

كشته بر  90زمينه تحقيقات خود در اين رابطه، حتي در مواردي كه اين حمالت بيش از 
، در ماه دسامبر متحدهاياالتتوان به حمله هوايي اند: از ميان اين حمالت ميجاي گذاشته

كودك در روز  9به كشته شدن  ميالدي به منطقه گَردِز اشاره كرد كه منجر 2003سال 
 100ميالدي، در ايالت فراه نزديك به  2009روشن شد و يا حمالت هوايي كه در سال 

  را به كشتن داد؛ –عمدتًا كودكان  –غيرنظامي 
و  متحدهاياالتاشاره به افزايش كشتار غيرنظاميان در افغانستان بر اثر حمالت هوايي  م)

، همچنين منجر 2008نفر در سال  500يدن آن به بيش از ميالدي و رس 2007ناتو در سال 
شدن تالش مذبوحانه اين نيروها جهت اخراج نيروهاي طالبان از شهر قندوز، در سال 

بيمار، پزشك  42ميالدي، به حمله به بيمارستان پزشكان بدون مرز كه به كشته شدن  2015
  و ديگر افراد كادر درمان انجاميد؛

اين حمله به دليل اطالعات نادرستي انجام پذيرفته كه نيروهاي زميني شود كه گفته مي ن)
هاي آمريكا كه تنها نهاده بودند و البته دعاوي مقام متحدهاياالتدولت افغانستان در اختيار 

 سازد؛دهند، با ترديد مواجه ميجو را مورد حمله قرار مينيروهاي ستيزه

در دوران رياست جمهوري دانلد ترامپ، پس از اشاره به افزايش تلفات غيرنظاميان  س)
اقدام وي به لغو دستورهاي مربوط به ممنوعيت حمله به منازل مسكوني و تسهيل مقررات 

 2020تا  2016هاي در فاصله سال كهطوريبههدف قرار دادن اماكن در اين كشور، 
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و  متحدهالتايادرصد از تمامي تلفات غيرنظامي ناشي از حمالت هوايي  40ميالدي، 
  نفر)؛  1600دادند (تقريباً دولت افغانستان را كودكان تشكيل مي

از  ميالدي، ميزان تلفات غيرنظاميان ناشي 2019گفتني است كه در اواسط سال  ع)
الت ز حمحمالت نيروهاي آمريكا و دولت افغانستان براي مدت كوتاهي از تلفات ناشي ا

  داعش و طالبان پيشي گرفت و
سازد كه اگر چه حمالت هوايي موجب تضعيف گزارش در پايان خاطرنشان مياين  ف)

چشمگير نيروهاي طالبان شده و مواضع داعش در ننگرهار را به شدت تضعيف نموده و 
هاي طالبان در مناطق شهري افزايش يافته، اما تأثير رواني اين تعداد كشتار اگرچه خشونت

وايي و وحشت ايجاد شده در مناطق روستايي و جراحت غيرنظاميان به دليل حمالت ه
هاي بسيار بيشتري را رقم زده و افغانستان به علت حمالت و عمليات ويژه دائمي، آسيب

 .8هاي نظامي آن را تضعيف كرده استحمايت از دولت افغانستان و موفقيت
  

  *كانادا
، 1400تير ماه  18بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

ر سابقه دبه معلوليت بر اثر گرماي بي مبتالدر خصوص آسيب ديدن سالمندان و افراد 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كانادا.
استان  ا دراشاره به منجر شدن تغييرات آب و هوايي اخير به افزايش شديد موج گرم الف)

  د؛نجاميامرگ صدها تن از شهروندان اين منطقه غربي بريتيش كلمبيا در كانادا كه به 
اشاره به آمار ارائه داده شده از سوي پزشكي قانوني استان بريتيش كلمبيا، مبني بر  ب)

ژوئن تا اول ژوئيه  25تن از شهروندان اين استان، در فاصله روزهاي  719مرگ ناگهاني  
ه تنها و با كمترين تجهيزات ها سالمنداني بودند كسال جاري ميالدي كه بسياري از آن

                                                            
  در لينك: بان حقوق بشر. قابل بازيابيگزارش سازمان ديده 8

 https://www.hrw.org/news/2021/07/06/how‐us‐funded‐abuses‐led‐failure‐afghanistan 
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ها براي دريافت كردند: اين در حالي است كه بسياري از مردم ساعتتهويه هوا زندگي مي
  هاي پزشكي اضطراري در انتظار ماندند؛كمك

هاي به حاشيه هاي مطالعاتي از آسيب ديدن نامتناسب گروهاشاره به حاكي بودن يافته ج)
  فرسا؛به معلوليت بر اثر گرماي طاقت مبتالافراد  سالمندان و ازجملهرانده شده، 

ها و اقوام اوليه در سراسر استان بريتيش كلمبيا، به برپايي مراكز اشاره به اقدام شهرداري د)
هاي اخير: اين در حالي است كه استقرار مجدد در محلي جديد، حتي كننده در هفتهخنك

به  مبتالخانمان و افراد ندان، افراد بيموقت، ممكن است براي بسياري از سالم طوربه
 كهاينمعلوليت يا برخوردار از شرايط پزشكي مزمن، دشوار به شمار آيد، با توجه به 

اي ها وابسته به دريافت خدمات متداوم هستند و از نيازهاي ويژهبسياري از آن
 د دشوارتر است؛كننبرخوردارند. اين امر براي افرادي كه خارج از مراكز شهري زندگي مي

اشاره به اقدام كانادا به گرم كردن هواي زمين به ميزان دو برابر نرخ جهاني كه موجب  ه)
  شود؛ها ميهاي گرما و شدت آنافزايش تعداد موج

هاي ناشي از درصدي مرگ 58,4اشاره به منجر شدن گرمايش سريع هوا به افزايش  و)
در  طورهمينل در كمتر از دو دهه در اين كشور و سا 65مرگ افراد باالي  ويژهبهاين امر، 
 آمريكا و آلمان؛ متحدهاياالت

اشاره به عدم انتشار گزارش در زمينه تأثيرات موج گرماي بسيار شديد سال جاري بر  ز)
درصد از كساني كه در  25ميالدي،  2018در سال  كهدرحاليبه معلوليت،  مبتالافراد 
به  مبتالشده در شهر مونتريال جان خود را از دست دادند، هاي گرماي شديد ايجاد موج

  بيماري اسكيزوفرني بودند؛
هاي به ناتوانايي مبتالاشاره به در مخاطره مرگ قرار داشتن دو يا سه برابري افراد  ح)

هاي گرما كه بخشي از آن به دليل تأثيري است كه اجتماعي در دوران وقوع موج –رواني 
 گذارد؛ها ميد در اين دما بر بدن آنداروهاي مصرفي فر

اقدام دولت  ازجملهتأكيد بر ضرورت پاسخگويي به معضل تغييرات آب و هوايي،  ط)
راهبرد آمادگي  نويسپيشاستان بريتيش كلمبيا به پذيرش بازخوردهاي عمومي براي تهيه 
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ناشي از  و سازگاري آب و هوايي خود: اين در حالي است كه راهبرد مزبور به تأثيرات
  پردازد؛به معلوليت نمي مبتالو گرماي هوا بر افراد سالمند 

هاي كشور به مشورت فعاالنه با و در نظر گرفتن تأكيد بر ضرورت اقدام مقام ي)
هاي ساكن مناطق روستايي و به معلوليت و همچنين گروه مبتالهاي افراد سالمند و توصيه

هاي خود در اين زمينه و در راستاي رعايت ريزيدور دست و جوامع بومي در برنامه
  ؛9حقوق اين جوامع

  
، 1400تير ماه  13بان حقوق بشر، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2

ي حورهامبرخي از  به معلوليت در كانادا. مبتالدر خصوص حقوق ناچيز مهاجران زنداني 
  از: اندعبارتاين گزارش 

ر در ن نفدام نظام مهاجرت و پناهندگي كانادا به حبس ساالنه هزارااشاره به اق الف)
 به مبتالافراد  ازجملهتر، مندي از زندگي بهجستجوي دسترسي به حمايت و يا بهره

قبال از تري برخوردارند: اين در حالي است كه كانادا به استمعلوليت كه از شرايط وخيم
تنوع اي چندفرهنگي، معهداتي مبتني بر ايجاد جامعهت واردان و پناهندگان و پايبندي بهتازه

  و بردبار معروف است؛
 سيارباشاره به اقدام دولت كانادا به نگاه داشتن زندانيان مهاجر تحت شرايط  ب)

هاي ها در سلولهاي استاني و حبس بسياري از آنحبس در زندان ازجملهگيرانه، سخت
ي ورت قهرصاشته و به موالً دستبند و پابند به تن دها معانفرادي: اين در حالي است كه آن

  شوند؛از كودكان خود جدا مي
اشاره به مواجهه افراد مبتال به معلوليت با َاشكال منحصر به فردي از تبعيض در  ج)

هاي مسئول آن را قرار گرفتن در معرض فرآيندي كه مقام ازجملههاي مهاجرتي، زندان

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

 https://www.hrw.org/news/2021/07/09/record‐canada‐heat‐harms‐older‐people‐and‐
people‐disabilities 
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هاي به معلوليت به اتخاذ تصميم مبتالتواند از اقدام افراد ميناميده و در حقيقت » ضمانت«
  مستقل در زمينه موضوعات حقوقي ممانعت به عمل آورد؛

ز اام و فارغ تاين كشور از اختيار  جوييپناهاشاره به برخورداري هيأت مهاجرت و  د)
، ي، رشديهاي فكربه ناتواني مبتالنظارت در زمينه به شمار آوردن زندانيان مهاجر 

جهت » منتخبي نماينده«افراد فاقد صالحيت و تعيين  عنوانهباجتماعي،  - شناختي و رواني 
ها و بر اين ها: گفتني است كه اين روند بدون رضايت آنها از جانب آناتخاذ تصميم

 گيري در رابطه با خود را ندارند؛ پذيرد كه اين افراد توانايي تصميماساس انجام مي

كننده، ينهاي مهم و حتي تعيه به توانايي اين نمايندگان منتخب جهت اتخاذ تصميماشار ه)
ردن استخدام مشاور حقوقي براي آن فرد و آموزش به او، به جاي فراهم آو ازجمله
هاي مستقل از سوي فرد: گفتني است ها و امكانات الزم در راستاي اتخاذ تصميمحمايت

ليت در به معلو مبتالپيوندد كه زندانيان مهاجر وقوع ميكه تمامي اين تحوالت زماني به 
 هاي فردي الزم محروم هستند؛ها و مراقبتاماكني در حبس نگاه داشته شده و از حمايت

هاي مهاجرتي در خصوص احتمال حبس اشاره به تأييد صورت گرفته از سوي مقام و)
اد و رايط اين افربه دليل ش ويژهبهي، هاي استانهاي ذهني در زندانبه ناتوانايي مبتالافراد 

هاي ويژه: اين در حالي شان به مراقبتها يا تسهيل دسترسيمديريت مؤثر رفتار آن منظوربه
  د؛هاي اين چنيني برخوردار نيستنها از امكانات الزم براي ارائه حمايتاست كه اين زندان

سته از ددر خصوص اين » منتخبنماينده «اشاره به خطر منجر شدن استفاده از نظام  ز)
 مندي از فرآيند قضايي عادالنه و ظرفيتها در زمينه لزوم بهرهمهاجران به نقض حقوق آن
به  مبتالهاي شخصي، بر اساس كنوانسيون حقوق افراد گيريحقوقي و يا حق تصميم

 معلوليت سازمان ملل؛

از ِاعمال تبعيض  –تعيين نمايند منتخب  –اشاره به حاكي بودن اين سياست  ح)
سيستميك و تعصب اجتماعي عليه اين افراد كه در نظام مهاجرت و پناهندگي 

 شود؛ناميده مي» 10توانمندگرايي يا تبعيض عليه افراد داراي معلوليت«

                                                            
١٠ “ableism” 
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هاي الملل، مبني بر ارائه توصيهبان حقوق بشر و عفو بيناشاره به گزارش اخير ديده ط)
تر عليه هاي گستردهه نظام نماينده منتخب و اعمال تبعيضكليدي در راستاي پرداختن ب

 ؛11هاي مهاجرتيبه معلوليت در زندان مبتالافراد 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 11

، در 1400خرداد ماه  27شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجالملل و ديدهانتشار گزارش مشترك از سوي سازمان عفو بين*
  ز:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند ا هاي مهاجرتي كانادا.استفاده و تبعيض در بازداشتگاهخصوص وجود سوء

بان حقوق بشر در آستانه روز جهاني الملل و ديدهاي توسط سازمان عفو بينصفحه 100يه گزارش مشترك اشاره به ته الف)
حبس مهاجران در »: كردم كه انسان هستماحساس نمي««خرداد ماه)، تحت عنوان  30ژوئن (يكشنبه  20پناهندگان در روز 

  ؛»كانادا و تأثير آن بر سالمت روان
ر اغلب دهاجرتي و سائل ما به حبس هزاران تن در سال، از جمله افراد مبتالء به معلوليت، به دليل ماشاره به اقدام كاناد ب)

 ومورد مصاحبه با مهاجران و پناهجويان زنداني  90جويانه: گفتني است كه اين پژوهش شامل استفادهموارد در شرايط سوء
شود و محققان هاي دولتي ميكال، نمايندگان جامعه مدني و مقامه، وها، كارشناسان سالمت روان، اساتيد دانشگابستگان آن

  اند؛هاي مربوطه، اسناد سازمان ملل و اسناد منتشر نشده دولت پرداختهپژوهش مزبور همچنين به بررسي گزارش
مله ججرتي، از هاهاي ماشاره به اقدام اين گزارش به مستندسازي در اين زمينه كه چگونه به افراد محبوس در بازداشتگاه ج)

شود و از ده ميزاند، دستنبد و پابند افرادي كه از آزار و اذيت گريخته و در جستجوي دريافت حمايت به كانادا پناه آورده
شود: اين در حالي است كه شان فراهم آورده ميها با جهان خارج ممانعت به عمل آمده يا اين امكان به ندرت برايتماس آن

  ها در حبس نگاه دارند؛ها يا سالها را براي ماهتوانند آنها ميها مشخص نشده و از اين رو مقامادي آنتاريخي براي آز
شان رفتنگچنين قرار هاي استاني و در كنار ساير زندانيان، هماشاره به نگاه داشته شدن بسياري از اين پناهجويان در زندان د)

 –وحي خاص ر ني است كه افراد مبتالء به معلوليت يا برخوردار از شرايطدر اغلب موارد در معرض حبس انفرادي: گفت
  شوند؛رواني، در طول اين فرآيند با تبعيض مواجه مي

ار نظام الملل در كانادا، مبني بر متناقض بودن آشكاشاره به اظهارات كِتي نيويابندي، دبيركل سازمان عفو بين ه)
هاي برابري و عدالت كه اين كشور به هايي چون، غناي تنوع و ارزشا با ويژگيانادجويانه حبس مهاجرتي در كاستفادهسوء

  شود؛ها در جهان شناخته ميبرخورداري از آن
هاي كانادا جهت پايان دادن به رفتار غيرانساني با بان حقوق بشر از مقامالملل و ديدهاشاره به درخواست سازمان عفو بين و)

  ز طريق خاتمه دادن تدريجي به حبس اين افراد؛مهاجران و پناهجويان ا
 83تا  15ز افراد بين اتن  8825ميالدي، به حبس  2020تا ماه مارس سال  2019اشاره به اقدام كانادا، از ماه آوريل سال  ز)

 136زماني  ي است كه در همين برههاند: اين در حالهاي استاني محبوس شدهها در زندانتن از آن 1932سال، كه از جمله 
ال؛ س 6كودك زير  73ها زنداني شدند، از جمله شان به همراه آنكودك ديگر به منظور اجتناب از جدا شدن از والدين محبوس
ا براي مدت بيش از رمهاجر زنداني  300تا كنون بيش از  2016همچنين اين دو نهاد حقوق بشري دريافتند كه كانادا از سال 

  ؛يك سال محبوس كرده است
ر ر كانادا دبان حقوق بشر، مبني بر احساس غرواشاره به اظهارات سمر موسكاتي، معاون حقوق معلوالن در سازمان ديده ح)

واردان با آغوش باز: در حالي كه اين كشور كه يكي از معدود كشورهاي شمالي جويان و تازهخصوص استقبال خود از پناه
أثير تشوند و اين امر اند، به طور نامحدود محبوس ميافتن ايمني به آن پناه آوردهجهان است كه در آن افرادي كه در صدد ي

  ها دارد؛مخربي بر سالمت روان آن
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تأكيد بر ضرورت اقدام كانادا به متوقف ساختن حبس افراد داراي معلوليت در  ي)
 هاي مهاجرتي؛زندان

المللي از پيمان بينتأكيد بر ضرورت اقدام كانادا به كنار گذاردن بيانيه تفسيري خود  ك)
ميالدي در اين رابطه مبتني بر حق دولت كانادا به تداوم استفاده  2010سازمان ملل در سال 

                                                                                                                                                            
هاي ها و معلوليتهاي اين نهادهاي حقوق بشري مبني بر احتمال زياد حبس افراد مبتالء به ناتوانياشاره به ديگر يافته ط)

هايي چون، اُنتاريو در حبس انفرادي، در حالي كه به هاي مهاجرتي و حتي در استانداشتگاههاي استاني تا بازرواني در زندان
ها از سوي شان داده نشده و نمايندگان حقوقي تعيين شده براي آنگيري مستقل در زمينه مسائل حقوقيها امكان تصميمآن
  گيرند؛مي ها تصميمآن
تر از گيرانهاد با موانع قابل مالحظه براي آزاد شدن و ضرورت رعايت شرايط سختاشاره به مواجه شدن بسياري از اين افر ي)

ها منجر شود: به عبارت ديگر افراد مبتالء به تواند در صورت نقض به بازداشت مجدد آنها به هنگام آزادي، كه ميسوي آن
  وند؛شها با تبعيض مواجه ميهاي مهاجرتي در تمامي زمينهمعلوليت از سوي مقام

شناختي، حقوقي و ديگر خدمات حمايتي براي افراد مبتالء به تأكيد بر ضرورت اقدام دولت به فراهم آوردن خدمات روان ك)
شان در شان با حبسها در جامعه، به جاي مجازات كردنهاي رواني، در راستاي احترام به استقالل و كرامت آنمعلوليت

  هاي مهاجرتي؛بازداشتگاه
بان حقوق بشر، در خصوص برخورداري بسياري از مهاجران و پناهجويان الملل و ديدههاي سازمان عفو بينبه يافته اشاره ل)

با توجه به از دست دادن اميد براي آزاد شدن از اين  –خودكشي  –زندان از افكاري در زمينه آسيب رساندن به خود 
هاي ها و ناتوانايياز زندانيان سابق با آثار و پيامدهاي ناشي از آسيب ها و تداوم دست و پنجه نرم كردن بسياريبازداشتگاه

  شان به آن مبتال شدند؛هاي حبسها و حتي سالرواني كه در ماه –روحي 
به عنوان تنها نهاد اجراء قانون اين كشور كه هيچ نظارت مستقل مدني بر  شمار آمدن آژانس خدمات مرزي كانادااشاره به به م)

ود ندارد و اقدامات فاقد نظارت اين نهاد در زمينه دستور كار گسترده و اختيارات اجرايي آن، به كرات منجر به موارد آن وج
  هاي مهاجرتي شده است؛جدي نقض حقوق بشر در حوزه حبس

و در اغلب موارد پوستان، ظاهراً براي مدت زمان بيشتر پوست، به ويژه سياهاشاره به محبوس شدن مهاجران زنداني رنگين ن)
روز  90ميالدي بزرگترين بخش از مهاجران زنداني كه براي مدت زمان بيش از  2019هاي استاني: گفتني كه در سال در زندان

  نگاه داشته شدند، از كشورهاي آفريقايي آمده بودند؛
مردمي كه در جستجوي ايمني و  تأكيد بر ضرورت رفع كامل نژادپرستي، ظلم و موارد نقض حقوق بشر در كانادا در قبال س)

هاي كانادا جهت امضاء و تصويب پروتكل اختياري آورند و همچنين درخواست از مقامزندگي بهتر به اين كشور پناه مي
ها به روي كنوانسيون منع شكنجه در راستاي ممانعت به عمل آوردن از وقوع اين موارد نقض و گشايش بازداشتگاه

  ؛الملليهاي بينبازرسي
هاي هاي جسمي و رواني در زندانتأكيد بر ضرورت اقدام دولت كانادا به متوقف ساحتن حبس افراد مبتالء به معلوليت ع)

شان در سلول انفرادي و گونه با مهاجران و پناهجويان، از جمله حبسهاي مجازاتمهاجرتي و در واقع ممانعت وقوع رفتار
  ها و يا اماكن مشابه آن؛زندان

 ميالدي، به آزاد كردن ميزان 2020، در ماه مارس سال 19 –هاي كانادا از ابتداء شيوع بيماري كوويد اره به اقدام مقاماش ف)
  اي از مهاجران زنداني؛سابقهبي

گيري در اين كشور، جهت اشاره به فراهم آمدن فرصت الزم براي دولت با توجه به تحت كنترل قرار گرفتن اين همه ص)
ظام حمايت از مهاجران و پناهجويان در راستاي اولويت بخشيدن به سالمت روان و حقوق بشر، به جاي بازگشت به بازآماد ن

   هاي گذشته.تكرار رويه



  17                                     )8( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

به معلوليت  مبتالگيري جايگزين، به جاي حمايت به عمل آوردن از افراد از نظام تصميم
ه حقوق گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمين ديگرعبارتبهجهت انجام اين فرآيند شخصي: 

به معلوليت و ساير كارشناسان سازمان ملل، دولت كانادا را ملزم به كنار گذاردن  مبتالافراد 
  اند؛گيري جايگزين نمودهاين تفسير و حذف تمامي اشكال تصميم

ها زام آنق الاشاره به ضرورت اقدام كانادا به بازطراحي نقش نمايندگان منتخب از طري ل)
ارائه  هازجملهاي شخصي، گيريهاي الزم در زمينه تصميمبه فراهم آوردن حمايت
جر جهت اي زندانيان مهاايجاد امكان مقتضي بر منظوربه فهمقابلاطالعات به زبان ساده و 

  پيگيري اين فرآيند و مشاركت مستقيم در آن؛
 جهت تأكيد بر ضرورت حصول اطمينان از فراهم آمدن امكان الزم براي زندانيان م)

 گونههريا تأييد نماينده منتخب خود و ارائه درخواست تجديد نظر در زمينه گزينش 
  ها؛يم اتخاذ شده در رابطه با آنگزينش يا تصم

تأكيد بر ضرورت اقدام كانادا به انتخاب دادرس در راستاي ارائه نظارت مستقل بر  ن)
ام واقع شده و اراده زندانيان مورد احتر كهايننمايندگان منتخب و حصول اطمينان از 

  .12ها مورد حمايت قرار گرفته استحقوق آن
  

  *بريتانيا
 ، در1400مرداد  5شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -1

بر حقيقت به قرار گرفتن صدها كودك در  سرپوش گذاردنخصوص منجر شدن فرهنگ 
  از: اندارتعببرخي از محورهاي  جنوب لندن در معرض آزار جنسي.

تحقيق و تفحص مستقل «اقدام وزارت كشور بريتانيا به انجام تحقيقي تحت عنوان  الف)
هاي كارمندان و نمايندگان شوراي مبني بر منجر شدن اقدام» در مورد آزار جنسي كودكان

در جنوب لندن و فرهنگ سرپوش نهادن بر حقيقت در اين شورا، به قرار  لَمِبثمحله 
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 12
 https://www.hrw.org/news/2021/07/04/canadas‐immigration‐detainees‐disabilities‐even‐
fewer‐rights‐are‐afforded 
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رحمانه مركز نگهداري از كودكان در معرض رفتارهاي بي 5كودك در  700 گرفتن بيش از
  و آزار جنسي؛

استفاده قرار به دليل مورد سوء َلمبِثاشاره به انتقاد شديد اين تحقيق از شوراي محله  ب)
كنندگان به اين استفادهسوء يابيراهگرفتن كودكان در مراكز اين شورا و همچنين امكان 

ها و سرانجام گذاردن تأثيرهاي ويرانگر و بر عهده گرفتن موقت سرپرستي آنمراكز و يا 
به دليل  اين مركزشوراي لمبث از قربانيان العمر بر قربانيان خود: گفتني است كه مادام

عذرخواهي كرده  قيدوشرطبي» باردهشتدهنده و هاي هولناك و بسيار تكانسوء استفاده«
  ؛است
مركز  5ميالدي و اقدام آن به بررسي  2020تحقيق از تابستان سال  اشاره به آغاز اين ج)

ت گزارش آمده اساين در ميالدي:  1990تا  1960هاي نگهداري از كودكان در فاصله دهه
 ايبه گونهشان موارد، كارمندان شوراي لمبث با كودكان تحت مراقبت رخيب ءبه استثناكه 

  ؛زشي ندارندهيچ ار هاآنكردند كه گويي رفتار مي
شكايت در اين زمينه از سوي ساكنان پيشين اين مراكز توسط  705اشاره به دريافت  د)

  تنها مورد مؤاخذه قرار گرفتن يكي از كارمندان ارشد آن؛ حالدرعينشوراي لمبث و 
مبني بر تبديل شدن پروفسور الكسيس جِي، سرپرست اين تحقيق، اشاره به اظهارات  ه)

ها در ميانه بازي لت دست و گروگان مسئوالن اين مراكز و قرار گرفتن آناين كودكان به آ
  قدرت زهرآگين جاري در داخل اين شورا و ميان اين شورا و دولت مركزي؛

اشاره به درخواست مسئوالن اين تحقيق از پليس لندن جهت انجام تحقيقات كيفري در  و)
ميالدي، كه در آن شوراي لمبث  1977هاي اين شورا مربوط به سال زمينه يكي از پرونده

ز نگهداري پيدا كپسري كه جسدش در يكي از مرابه پزشكي قانوني اطالع نداده بود كه 
  قرار گرفته بود؛آزار جنسي مورد چند روز قبل طبق اظهارات خود ، هشد
رحم هايي خشن و بيمكان عنوانبهشمار آوردن مراكز نگهداري از كودكان اشاره به به ز)

كه در آن كودكان، حتي كودكان زير پنج سال، در معرض خشونت و آزار جنسي قرار 
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گذراندند گرفتند: گفتني است كه كودكان در اين مراكز اوقات خود را با مددكاراني ميمي
  شان انجام نشده بود؛كه بررسي دقيقي از سوابق

ي در تاهن به دليل كواشاره به انتقاد اين تحقيق همچنين از پليس متروپوليتن لند ح)
 پيگيري شواهدي كه ممكن بود منجر به كشف جرم شود؛

ر يان آزارباناشاره به كوتاهي نظام مراقبت از كودكان در ايفاء وظيفه خود در قبال ق ط)
  ر؛سال اخي 20هاي متعدد انجام پذيرفته طي تحقيقات و بازرسي رغمبهجنسي، 

به قربانيان پرداخت غرامت روند  ميالدي 2016سال  گفتني است كه شوراي لمبث از ي)
هزار پوند به هر  125حداكثر  -ميليون پوند غرامت  71,5را آغاز و تاكنون مبلغ اين مراكز 

  ؛13است كرده پرداخت – فرد
  
، در 1400 مردادماه 3انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز يكشنبه  -2

 .تانياگرفتن دو سوم زنان در نيروهاي مسلح بريخصوص مورد آزار و اذيت جنسي قرار 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

 ترينمهمز رساندن يكي ا اتمام بهاشاره به اقدام كميته فرعي پارلمان بريتانيا  الف)
ست كه ني اتحقيقات خود پيرامون نحوه برخورد با زنان در نيروهاي مسلح اين كشور: گفت

نان سرباز زن سابق و كارك 4106ارچوب تحقيقات مذكور، اظهارات هچاين كميته در 
  ه است؛را بررسي كردآن  كنوني

ر رار گرفتن ددرصد از اين افراد مبني بر تجارب خود در زمينه ق 62اشاره به اظهارات  ب)
 معرض رفتارهاي غيرقابل پذيرش در نيروهاي مسلح اين كشور؛

زار و آيزان متوصيف كردن  »بسيار شوكه كننده«ماني به اشاره به اقدام اين گزارش پارل ج)
 ازجمله هايي از اين اتهامات،تجاوز جنسي در نيروهاي مسلح بريتانيا و بر شمردن نمونه

  ؛»مقام ترفيعكسب  جهتها ها يا كشتيتجاوز گروهي و بدرفتاري در اردوگاه«

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 13

 https://www.bbc.com/persian/world‐57990601 
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به دليل  شدنواقعآزار و اذيت اشاره به اظهارات برخي از زنان در زمينه چگونگي مورد  د)
هاي مردان به ساير دوستان ها بر حمالت گروهامتناع از رفتارهاي جنسي و شاهد بودن آن

 اند؛زن خود كه به دليل هراس از عواقب پيش رو از گزارش كردن آن امتناع ورزيده

سبت نترافات اع ينپس از شنيدن ااشاره به ابراز نگراني جدي نمايندگان پارلمان بريتانيا  ه)
و  ز مردان استابرابر بيشتر  10زنان قرار گرفتن آزار و اذيت جنسي  مورد به اينكه احتمال

به  ناگزير شانشغلياز ترس آسيب رسيدن به وضعيت  اندكه مورد تجاوز قرار گرفتهزناني 
  هستند؛جرم  عواملبا ادامه فعاليت تحمل 

ار و ا آزبكالت جدي نيروهاي مسلح در برخورد اشاره به تأكيد گزارش پارلمان بر مش و)
 ديدگي قربانيان؛به افزايش آسيباذيت جنسي و منجر شدن اين وضعيت 

فرماندهي و جايگزيني  سلسله مراتبين گزارش خواستار حذف گفتني است كه ا ز)
  ؛14اختيارات جديد براي رسيدگي به شكايات جنسي شده است

 

، در روز يكشنبه 15مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيدد انتشار گزارش از سوي سازمان -3
رحمانه، غيرانساني و ناكارآمد بودن تدابير بريتانيا جهت ، در خصوص بي1400تير ماه  20

برخي از محورهاي اين گزارش  به اين كشور. جويانپناهممانعت به عمل آوردن از ورود 
  از: اندعبارت
خود در  رحمانه و غيرانسانيفهرست بلندباالي تدابير بياقدام بريتانيا به افزايش  الف)

ل مانش) نال آبي اين كشور (كانااز كا آنكههاي كوچك حامل مهاجرراستاي مقابله با قايق
  كنند؛عبور مي

اشاره به محكوم كردن شديد جديدترين پيشنهاد دولت بريتانيا در خصوص  ب)
زندان تنها به دليل شيوه اجباري ورود  سال حبس در 4به تحمل تا  جويانپناهمحكوميت 

ها تنها با هدف ِاعمال رفتاري متفاوت با سياست گونهاينها به اين كشور، چراكه آن
ها را كمتر مورد توجه قرار داده و حقوق آن كهدرحالياند، اتخاذ شده جويانپناه

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  14

https://b2n.ir/g24533 
١٥ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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وي يافتن پناهي افرادي كه در جستج –دهد هاي كمتري را در اختيارشان قرار ميضمانت
  اند؛ها شدهايمن ناگزير به گزينش اين شيوه

يت مل«به  وسوماشاره به اقدام دولت بريتانيا، در هفته گذشته، به معرفي اليحه جديد م ج)
اي توصيف اليحه عنوانبهبه پارلمان اين كشور كه از سوي وزارت كشور بريتانيا » و مرزها

ن كشور در نابسامان اي جوييپناهت براي نظام شديدترين تغييرا دربردارندهشده كه 
  هاي متمادي است؛دهه
 جويانپناهه شمار آوردن ورود غيرقانوني و آگاهاناشاره به اقدام اين اليحه جديد به به د)

 4ا تماه  6ها از اي آنجرمي كيفري و در نظر گرفتن بيشترين مجازات بر عنوانبهبه بريتانيا 
  سال حبس تا حبس ابد؛ 14چيان انسان از سال حبس و براي قاچاق

 گذاردن ، تأثيري براشاره به اظهارات پريتي پَتِل، وزير كشور بريتانيا، در اين زمينه مبن ه)
ها و آن جوييناهپبه اين كشور بر روند درخواست  جويانپناهورود قانوني يا غيرقانوني 

كساني كه از  كهاينتعهد به  شان وشدن دعاوي شان در صورت پذيرفتههمچنين وضعيت
شان را كنند روند درخواست پناهجوييهاي غيرقانوني براي ورود به بريتانيا استفاده ميراه

 سازند؛به شدت با مخاطره مواجه مي

يار اخت يعطاا ازجمله، جويانپناهسازي از اشاره به تدابير دولت بريتانيا در راستاي مجرم و)
در مدت  جويانپناهترد داشتن ها، اخراج و مسينجام دستگيرهاي مرزي جهت ابه مقام
ز اها حتي در شرايطي كه  از سوي قاچاقچيان ناگزير به عبور ساعت و حبس آن 24زمان 

 هاي تبهكار و مجرم نباشند؛كانال مانش شده باشند و خود عضو گروه

هاي رسيدن شوارتر كردن راهاشاره به اقدام ديگر دولت بريتانيا در اين زمينه، مبني بر د ز)
قرارداد همكاري در اين زمينه با دولت فرانسه  يبه بريتانيا از طريق تدابيري چون، امضا

زني ساحلي، افزايش امنيت مرزي در بنادر هاي گشتها و مأمورجهت افزايش تعداد پليس
... در راستاي  ها وو تقويت موانع ديجيتال، همچون استفاده از پهپادها، رادارها، دوربين
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ها از كانال براي رسيدن به و ممانعت به عمل آوردن از عبور آن جويانپناهشناسايي 
  ؛16بريتانيا

 ال گذشتههاي ديگر در اين زمينه در ساشاره به اقدام دولت بريتانيا به اتخاذ اقدام ح)
 سترالياولت ابرانگيز داجرايي كردن راهبرد محاصره، مشابه با اقدام بحث ازجملهميالدي، 

هاي ها براي ورود به آبهاي مهاجران و ممانعت فيزيكي از آندر زمينه بازگرداندن قايق
م دن مستقيها در دريا و بازگردانبريتانيا و همچنين راهكارهاي ديگري چون، شناسايي قايق

ل تصايا ا ها با استفاده از تورهاي ماهيگيري، ايجاد موانعي در برخي از نقاط كانال وآن
 تر به يكديگر جهت ايجاد موانع فيزيكي؛هاي كوچكقايق

ز خارج ا به مراكزي جويانپناهاشاره به پيشنهاد اخير دولت بريتانيا در زمينه انتقال  ط)
يجاد ارك در زمينه و حتي مذاكره با دولت دانما هايشانپروندهكشور تا زمان رسيدگي به 

 ؛ن منظوره ايبتحاديه اروپا، احتماالً در روآندا، مركزي مشترك خارج از محدود كشورهاي ا
وانين دن قاشاره به اقدام ديگر دولت بريتانيا در اين زمينه، مبني بر دشوارتر كر ي)

شرايط  دشوارتر كردن مثالعنوانبهارنده، عاملي بازد عنوانبهها گيري از آنمهاجرتي و بهره
قررات به تغيير م بريتانيا يوزراو يا اقدام بر اساس دعاوي تأييد نشده  جوييپناهاعطاء 

مني اكه از كشور سوم  جويانيپناهمهاجرتي در راستاي ممانعت به عمل آوردن از اقدام 
ل ز روز اواند، از ارائه درخواست پناهندگي: اين بدان معنا است كه اعبور و يا سفر كرده

 د؛رفته نخواهد شاين چنيني پذي جوييپناهميالدي دعاوي  2021ژانويه سال 

ا ببطه اشاره به همچنين قصد دولت بريتانيا براي اصالح روند ارزيابي سن در را ك)
 كودك يا عنوانبهبزرگساالن جوان خود را  لهيوسنيبدوارد به اين كشور، تا تازه جويانپناه

  نوجوان معرفي نكنند؛
                                                            

كه اعالم كرد  در روزهاي اخيروزارت كشور بريتانيا ، 1400تير ماه  30خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  به گزارش شبكه 16
ين كشور پرداخت ميليون يورو به ا 62,7از عبور مهاجران از كانال مانش،  زمينه ممانعتبراي كمك به دولت فرانسه در 

جهيزات با خريد ت متداد ساحل دريا دو برابر كرده وموران خود را در اهاي فرانسوي تعداد مأبر اساس اين توافق، مقام. كندمي
نوني به هاجران غيرقامبخشي از اين بودجه براي بازگرداندن داوطلبانه . دهندمناسب، منطقه تحت نظر خود را افزايش مي

سه نيا و فرانتوافق بريتا. است گذاري در مراكز پذيرش در سراسر فرانسه در نظر گرفته شدهكشورهاي مبدأ و همچنين سرمايه
ركورد  ،تير ماه 28 بهپناهجو و مهاجر از كانال مانش در روز دوشن 430در حالي انجام شده است كه با عبور غيرقانوني حدود 

  .جديدي از عبور پناهجويان از اين كانال در يك روز ثبت شده است
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و  مؤثر غيراي ناكارآمد، دهفزاين طوربهاين در حالي است كه نظام پناهندگي بريتانيا  ل)
ه با ه در مقايسدر اين ده جويانپناهمملو از تأخيرهاي جدي بوده در شرايطي كه تعداد 

سال  در 33016ميالدي تا  2010نفر در سال  3588دهه اخير ده برابر شده است (از 
 دسال است كه منتظر نتيجه درخواست خو 5ها به مدت بيش از ) و صدها تن از آن2020

 سميبراي وضعيت سالمت ج باريدهشتثباتي، پيامدهاي هستند و اين عدم اطمينان و بي
  ها به همراه دارد؛و روحي آن

مديترانه از دولت بريتانيا جهت متوقف  –بان حقوق بشر اروپا درخواست سازمان ديده م)
 31 انگاري از ورود غيرمعمول مهاجران و احترام گذاردن به بندساختن روند جرم

قانوني جهت فراهم آمدن  سازوكارهايميالدي و معرفي  1951كنوانسيون مهاجرت سال 
هاي هاي بيشتر و مجازاتايمن براي مردم، به جاي اِعمال محدوديت جوييپناهامكان 
تر براي رسيدن به هاي جديدتر و پرمخاطرهها را ناگزير به گزينش راهتر كه آنگيرانهسخت

  ؛17كندبريتانيا مي
  
 25روز جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

ا به ، در خصوص افزايش سه برابري ميزان فروش سالح از سوي بريتاني1400تير ماه 
رخي از ب در اين زمينه در گذشته. شدهارائهعربستان سعودي در قياس با آمارهاي 

  از: دانعبارتمحورهاي اين گزارش 
تر ، مبني بر نقش گسترده18اشاره به گزارش جديد كارزار مقابله با تجارت تسليحاتي الف)

شده گمان برده مي ازاينپيشبريتانيا در برافروختن جنگ يمن بسيار بيشتر از آنچه كه 
  است؛

                                                            
  بل بازيابي در لينك:. قامديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددگزارش سازمان  17

 https://euromedmonitor.org/en/article/4507/UK‐measures‐to‐thwart‐asylum‐seekers‐are‐
draconian,‐inhumane‐and‐ineffective 
١٨ Campaign Against Arms Trade (CAAT) 
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ظامي به نبرابري تسليحات و تجهيزات  3اشاره به اقدام بريتانيا به فروش بيش از  ب)
ن يكي از بر اثر تجاوز عربستان سعودي به يم كهدرحاليسال گذشته  6ر خالل رياض د

  هاي بشري جهان، از زمان جنگ جهاني دوم تا كنون رقم خورده است؛بدترين بحران
خش انجام ب هاي گزارش اخير كارزار مقابله با تجارت تسليحاتي، مبني براشاره به يافته ج)

 اقعيس نظام مبهم مجوزهاي آزاد كه در آن ارزش واعظم فروش سالح به رياض بر اسا
  ماند؛قراردادها نامشخص باقي مي

يليارد پوند م 20اشاره به برآوردهاي انجام شده در اين زمينه مبني بر فروش بيش از  د)
 2015ها از سال ميليارد دالر) تجهيزات و خدمات نظامي از سوي بريتانيا به سعودي 27(

 9,25پوندي ( ميليارد 6,7برابر ارزش  3ني است كه اين رقم تقريبًا ميالدي تا كنون: گفت
ت هاي فروخته شده به اين كشور است كه آمار آن از سوي وزارميليارد دالري) سالح

 المللي بريتانيا براي همان برهه زماني ارائه داده شده است؛تجارت بين

 عربستان هاي صادراتي بها و موشكهاشاره به اقدام دولت بريتانيا به فروش بيشتر بمب ه)
براي هواپيماهاي  شدهارائهميالدي و بيشتر تجهيزات و خدمات  2015سعودي از سال 

مكان تي اجنگنده بر اساس مجوزهاي آزاد، كه بر خالف مجوزهاي استاندارد منفرد صادرا
 صادرات ميزان نامحدودي از تسليحات براي دوره زماني مشخص و حتي نامشخص را

ئه ش ميزان فروش ارااطالعاتي از حجم كلي صادرات يا ارز آنكهآورد، بدون راهم ميف
 دهد؛

هاي ساالنه اشاره به اقدام محققان كارزار مقابله با تجارت تسليحاتي به تحليل گزارش و)
كه حاكي از آن است  –بزرگترين كمپاني تسليحاتي بريتانيا  - 19كمپاني بي.اِي.ايي سيستمز

ميليارد  24,1ميليارد پوند ( 17,5ميالدي تا كنون، به تنهايي  2015ت از سال كه اين شرك
  دالر) تجهيزات و خدمات نظامي به نيروهاي نظامي عربستان سعودي فروخته است؛

هاي فروخته شده به اين كشور بر ها و موشكحال چنانچه اين رقم به ارزش بمب ز)
شود، ميزان تخميني كل ارزش صادرات اساس مجوزهاي استاندارد صادراتي، افزوده 

                                                            
١٩ BAE Systems 



  25                                     )8( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

ميليارد پوند  20,6ميالدي، به  2015مارس سال  26تسليحات از آغاز جنگ يمن، در روز 
 رسد؛ميليارد دالر) مي 28,4(

هاي ساخت بريتانيا بر ها و موشكهاي جنگنده، بمباشاره به تأثير ويرانگر جت ح)
 تانيا ودولت بري از نقش اساسي شدهارائهيد بمباران متداوم يمن و حاكي بودن آمارهاي جد

ل هاي بريتانيايي در دامن زدن به آتش اين جنگ، ضمن تأكيد بر ضرورت اعماكمپاني
 ع و ميزان تسليحات به فروش رفته؛شفافيت در زمينه نو

ميالدي، به صدور حكم  2019اشاره به اقدام دادگاه تجديدنظرخواهي بريتانيا، در سال  ط)
ضرورت متوقف ساختن فروش سالح از سوي دولت اين كشور به عربستان مبني بر 
ارزيابي در اين  گونههيچدولت  كه يكي از قضات اظهار داشت كه وزارتازآنپسسعودي 

المللي بشردوستانه در گذشته و زمينه كه آيا ائتالف سعودي مرتكب موارد نقض حقوق بين
  ؛20ام نداده و اقدامي در اين رابطه نيز نكرده استاند يا خير، انجدر جريان منازعه يمن شده

  
 ،1400تير ماه  24شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5

ير در تغي در خصوص برخورداري راهبرد ملي غذايي بريتانيا از توان بالقوه براي ايجاد
  از: اندعبارتورهاي اين گزارش حبرخي از م ها و پيشبرد حق بر غذا.زمينه نابرابري

هاي غذايي بريتانيا از وجود اشاره به حاكي بودن بررسي مستقل عمده نظام الف)
  هاي عميق در زمينه دسترسي به مواد غذايي مغذي در سراسر اين كشور؛نابرابري

ينه هاي آشكاري در زماشاره به مشتمل شدن راهبرد ملي غذايي اين كشور بر توصيه ب)
 اقتصادي: گفتني –هاي اجتماعيگيري از سياست غذايي در راستاي مقابله با نابرابريهبهر

به  هاي بريتانيا در حركتتوانند به مقامدرآيند، مي كه چنانچه اين پيشنهادات به اجرااست 
 حق بر غذا براي تمامي افراد جامعه كمك كنند؛ تأمينسوي 

                                                            
  لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در  –گزارش پايگاه خبري  20

 https://www.middleeastmonitor.com/20210716‐uk‐arms‐sale‐to‐saudi‐arabia‐three‐times‐
higher‐than‐previously‐thought 
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توانند از ي، گسترش محدوده كودكاني كه مجملهازاشاره به سه توصيه مهم اين راهبرد  ج)
ها عيت اقامتي آنكودكاني كه وض ازجملهمند شوند، ههاي غذايي رايگان مدارس بهروعده

  هنوز مشخص نشده است؛
ه از درصد از كودكان برآمد 82مندي اين راهبرد به بهره ياجرااشاره به منجر شدن  د)

ن دارس: ايهاي غذايي رايگان مخانوارهاي برخوردار از امنيت غذايي بسيار پايين، از وعده
ايي در هاي ناايمن به لحاظ غذدر حالي است كه در حال حاضر نزديك به نيمي از خانواده

  گيرند؛اين مقوله جاي نمي
يالت ن تعطغذا براي كودكان در دورا تأمينرت طراحي برنامه دراز مدت تأكيد بر ضرو ه)

ن مد پاييهاي با درآدر راستاي حصول اطمينان از گرسنه نماندن كودكان برآمده از خانواده
 رس؛ي مداغذا براي فرزندانشان، در دوران تعطيل تأمينو فاقد منابع مالي الزم براي 

اي هاي غذايي برمت در راستاي فراهم آوردن يارانهطرح سال ياجراتأكيد بر ضرورت  و)
 از كودكان كم سن و سال؛ هاي برخوردارزنان باردار و خانواده

ايي ر زمينه عدم امنيت غذد ازجملههاي حوزه غذايي، تأكيد بر ضرورت مديريت داده ز)
 هاي بهتر در اين زمينه؛در راستاي اتخاذ سياست

ام بان حقوق بشر در زمينه چگونگي منجر شدن اقديدهاشاره به تحقيقات سازمان د ح)
 يك دهه ي دردولت بريتانيا به كاهش منابع رفاهي و ايجاد تغيير در سياست امنيت اجتماع

ن حق بر هاي غذايي و به مخاطره افتاداخير، به افزايش وابستگي مردم اين كشور به بانك
و در پي آن تعطيلي  19 –غذا، همچنين چگونگي منجر شدن شيوع بيماري كوويد 

برآمده از مدارس به رو به وخامت نهادن روند عدم امنيت غذايي براي كودكان 
  درآمد؛هاي كمخانواده

بان حقوق بشر از كارزارهاي اساسي در زمينه وارد كردن حق بر اشاره به حمايت ديده ط)
از منجر نشدن  غذا در قوانين بريتانيا و تأكيد بر وظيفه دولت جهت حصول اطمينان

  ؛21ها در اين كشورهاي خود به گرسنگي خانوادهسياست

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 21
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 ،1400تير ماه  17شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6

 از كشور. در مراكز خارج جويانپناهدر خصوص ضرورت عدم اقدام بريتانيا به حبس 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

هاي دريافتي مبني بر احتمال مشتمل شدن اليحه جديد مرزي دولت اشاره به گزارش الف)
در مراكزي در خارج از كشور كه نه تنها موجب بروز  جويانپناهبريتانيا بر گزينه حبس 

هاي مشروع در زمينه هاي سنگين شده، بلكه پاسخگوي دغدغههاي فراوان و هزينهآسيب
  ؛22در اين كشور نخواهد بود جوييهپناانسجام فرآيند 

                                                                                                                                                            
 https://www.hrw.org/news/2021/07/15/uk‐national‐food‐strategy‐has‐game‐changing‐
potential 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 22
ا به بررسي گزينه ، در خصوص اقدام بريتاني1400تير ماه  7انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه *

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: اعزام پناهجويان به مركزي در رواندا.
داشتن  ت نگاهپناهندگان سازمان ملل در خصوص تصميم احتمالي دولت بريتانيا جه اشاره به ابراز نگراني آژانس الف)

  شان؛پناهجويان در مركزي در خارج از كشور تا زمان رسيدگي به درخواست
شترك د مركزي مص ايجااشاره به گزارش روزنامه تايمز در اين زمينه مبني بر، گفتگوي بريتانيا با دولت دانمارك در خصو ب)
عرفي خواهد مانيني را نده قوهفته آي ،وزير كشور بريتانيا ،لتِپريتي پَنگاهداري پناهجويان در كشور رواندا: گفتني است كه  براي

  ؛شان به خارج از اين كشور بفرستدرسيدگي به درخواستزمان كرد كه دولت بتواند پناهجويان را تا 
ن، پناهجويا اهداريتالش براي تأسيس مركزي خارج از كشور جهت نگ اشاره به اقدام دولت بريتانيا براي نخستين بار به ج)

در مسيري خطرناك با  اري،ج، در سال پناهجو 5600كه بيش از  شود پس از آنگفته مي»: مليت و مرزها«بر اساس اليحه 
 نسبت يظر مساعدن، شوراين ك وزيرهاي كوچك از كانال مانش عبور كردند تا به بريتانيا برسند، بوريس جانسون، نخستقايق

  پيدا كرده است؛به اين اليحه 
اين  منجر شدن بني براشاره به در عين حال، اظهارات متيو سالتمارش، سخنگوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، م د)

هاي مؤثرتر شرو جوداقدام به انتقال مسئوليت مراقبت از پناهجويان به كشورهاي با امكانات بسيار كمتر، ضمن تأكيد بر و
هاي بيشتر و ها و محدوديتگيريبراي ممانعت از قاچاق انسان، از جمله افزايش ايجاد مسيرهاي قانوني به جاي اعمال سخت

  فراهم آوردن امكان سفر ايمن براي پناهجويان؛
اس دگي بر اسپناهن درخواستاشاره به اظهارات وزير كشور بريتانيا در چند ماه گذشته، مبني بر اقدام دولت به رسيدگي  ه)

ي ه از اروپاك بوده استوزير كشور بريتانيا به مهاجراني  اشاره: اندمسيري كه مهاجران براي رسيدن به اين كشور طي كرده
  ؛شوندهاي كوچك وارد سواحل جنوبي انگلستان ميروند و از آنجا با قايقمركزي يا اسپانيا به شمال فرانسه مي

ن خواهان رسيدن به استفاده از پناهندگاها براي سوءيافته و خطرناك بودن باندهاي قاچاق انسان و قصد آناناشاره به سازم و)
  خاك بريتانيا؛
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در مراكز  جويانپناهها و تلفات انساني ناشي از اسكان اشاره به قابل توجه بودن آسيب ب)
محبوس شده در مراكز ايجاد شده از سوي  جويانپناهخارجي، با توجه به تجارب دردآور 

به  جويانپناهتن از اقدام دست كم ده  ازجملهدولت استراليا در جزيره مانوس و نائورو، 
 خودكشي و همچنين مورد آسيب قرار گرفتن شديد كودكان در اين اماكن؛

ر د جويانپناهانتقال و حبس قهري  –اشاره به آشكار بودن تأثير معكوس اين اقدام  ج)
ها: گفتني است كه تجارب مشابه اين بر وضعيت سالمت روان آن –مناطق دوردست 

ن در ضرورت ماند«هايي شنيد كه بر اساس برنامه از خانواده توانموارد را همچنين مي
ن ، ناگزير به اقامت در ايمتحدهاياالتدر  هايشانپروندهتا زمان رسيدگي به » مكزيك

 اند؛كشور شده

ل اشاره به منجر شده عمليات خارج از كشور در اين زمينه، به هدر رفتن پو د)
 2016ها: گفتني است كه استراليا در سال اندهندگان و از دست رفتن جان انسماليات

ه است و اين در اين مراكز هزينه كرد جوپناههزار پوند براي هر  200ميالدي، بيش از 
 جويانپناهراليا به بود، چنانچه دولت است ترانسان دوستانهشد و مخارج بسيار كمتر مي

 يابند؛ سكونت شان در اين كشوررگزاري استماعبداد كه تا زمان اجازه مي

گيرانه به ايجاد بازدارندگي در هاي سختاشاره به همچنين منجر نشدن اين سياست ه)
هاي موجود در كشور خود فرار كرده و در جستجوي ايمني به قبال مردمي كه از آسيب

هاي پليسي سركوبگرانه پنج سال سياست ياجرا كهاين ازجملهآورند، اين كشورها پناه مي
به منطقه  جويانپناهلت فرانسه موجب ممانعت به عمل آمدن از تداوم هجوم از سوي دو

 متحدهاياالتها از سوي مأموران مرز َكلِه با اميد دستيابي به بريتانيا نشده و ميزان بازداشت
ها، سياست جداسازي قهري خانواده ياجراميالدي و پس از  2019با مكزيك در سال 

 ه بوده است؛سال گذشت 7بسيار بيشتر از 

                                                                                                                                                            
اند. ا را داشتهكه از راه كانال مانش قصد ورود به بريتاني اندايرانيان بيشترين پناهجوياني بودههاي اخير گفتني است كه در ماه ز)

ج نفره رق شدن يك خانواده پنغاين در حالي است كه شود. تمام مي هاآن جان بهاينيست و در مواردي به  خطرسفري كه بي
  ت.المللي داشحين تالش براي عبور از كانال مانش انعكاسي بيندر آبان ماه سال گذشته كرد 
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و  جويانپناهي با بر رفتار انسان جوييپناهتأكيد بر ضرورت بنيان نهاده شدن فرآيند  و)
مندي بهره منظوربهها جهت ارائه پرونده و شرايط خود فراهم آوردن فرصت الزم براي آن

  هاي الزم؛از حمايت
ن ، فراهم آوردهاي كليدي چونتأكيد بر ضرورت مشتمل شدن اين فرآيند بر مؤلفه ز)

هاي حقوقي به ، ارائه كمكجويانپناهمحل سكونت موقت جهت استراحت و بهبود حال 
ماعي ها در راستاي طرح پرونده و درخواست خود، ارائه حمايت از سوي مددكاران اجتآن

دابيري فرآيند و اتخاذ ت در مدت زمان طي اين هايشانخانوادهها و در راستاي كمك به آن
  افرادي كه نياز به حمايت ندارند؛ي كمك به بازگشت داوطلبانه در راستا

خورده استراليا و هاي وارداتي شكستسياست ياجراگفتني است كه بريتانيا به جاي  ح)
 ؛23آمريكا در اين زمينه، بايد راهكارهاي فوق را الگوي خود قرار دهد

  
شنبه وز پنجانيتور، در رتحليلي ميدل ايست م –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -7

حورهاي مبرخي از  ، در خصوص عمليات محرمانه ارتش بريتانيا در يمن.1400تير ماه  17
  از: اندعبارتاين گزارش 

، مبني بر اقدام نيروهاي 24انتشار گزارش تحقيقي از سوي پايگاه اينترنتي ديكلسيفايد الف)
  ر زمينه آموزش نيروهاي سعودي؛نظامي بريتانيا به انجام عمليات محرمانه در يمن د

، در يمن، 26در استان شرقي المَهره 25اشاره به استقرار اين نيروها در فرودگاه الغيضه ب)
بان حقوق بشر در سال گذشته، براي مدت چندين ماه كه به بنا بر گزارش سازمان ديده

دند و در آن كربازداشتگاه و محل بازجويي استفاده مي عنوانبهها از اين مكان سعودي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 23

 https://www.hrw.org/news/2021/07/08/uk‐shouldnt‐detain‐asylum‐seekers‐offshore 
٢٤  Declassified 
٢٥ Al‐Ghaydah 
٢٦ Al‐Mahra 
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براي عربستان  جنايتكاران خارجي  يا  هاتروريستموارد شكنجه و بازجويي از سوي 
  ؛27پيوسته استسعودي به وقوع مي

اه و بر هاي شاهدان مبني بر حضور نيروهاي بريتانيايي در اين فرودگاشاره به گزارش ج)
ي تيك از نيروهاهاي لجسعهده گرفتن، تا كنون، وظيفه آموزش نظامي و ارائه حمايت

ها كه از اركان شوراي انتقالي جنوب نظاميان برخوردار از حمايت سعوديسعودي و يا شبه
ز تن ا 10نفر بوده كه  30تا  20شود كه تعداد اين نيروها بين آيند: گفته ميبه شمار مي

 ها دائمي هستند؛آن

در  29كه خبري المهريه، در مصاحبه با شب28اشاره به اظهارات ماه گذشته مايكل آرون د)
يمن و در پاسخ به اتهامات مربوط به حضور نيروهاي بريتانيايي در اين كشور، مبني بر 

ها در راستاي مبارزه با عدم انكار اين دعاوي، ضمن تأكيد وي بر حمايت بريتانيا از تالش
 تروريسم و قاچاق و برخورداري از روابط حسنه و عميق با دولت يمن (دولت عبد ربه

  منصور هادي)؛
وزش ه آمباشاره به متهم شدن نيروهاي بريتانيايي از سوي رهبران محلي اين منطقه  ه)

ظر تحت ن اركان جاسوسي به نيروهاي عربستان و نيروهاي تحت حمايت اين كشور جهت
  اي؛گرفتن فعاالن قبيله

 منظوربهد و دسترسي مستقيم به اقيانوس هن منظوربهشود كه نيروهاي سعودي گفته مي و)
اجتناب از وابستگي به  رونيازااي از استان شرقي اين پادشاهي به دريا و ايجاد خط لوله

  .30اندتنگه هرمز، استان المَهره را اشغال كرده
  

  *فرانسه

                                                            
ها براي اين كار كمتر دست و ها يا جنايتكاران خارجي براي بازجويي به كشورهايي كه قانون آنفرستادن پنهاني تروريست 27

  .پاگير است
٢٨ Michael Aron 
٢٩ Almahriah 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –ش پايگاه خبري گزار 30
 https://www.middleeastmonitor.com/20210708‐report‐british‐army‐secretly‐operating‐in‐
yemen 
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، در 1400 مردادماه 2انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز شنبه  -1
ز محورهاي ابرخي  .توسط پارلمان فرانسه گراييالماستصويب قانون مقابله با خصوص 

  از: اندعبارتاين گزارش 
، گرايياسالمقانون تشديد رويكرد دولت فرانسه در قبال اشاره به تصويب  الف)
هدف از تصويب اين قانون : ارلمان اين كشورپپراكني و تبليغ خشونت در نفرت

 هاي راست و چپ در فرانسهبه گرايشبا مخالفت نيروهاي وابسته  كه برانگيزمشاجره
  ؛شده است اعالمدر اين كشور  »هاي جمهوريتدفاع از ارزش« ،شده روروبه
 2020 اشاره به ترور ساموئل پتي، آموزگار يك از مدارس فرانسه، در پاييز سال ب)

ين اسه: گفتني است كه در فران گراياناسالميكي از حمالت تروريستي  عنوانبهميالدي، 
ر همين و د كاريكاتورهاي پيامبر اسالم را به شاگردانش نشان داده بود ،موزگار تاريخآ

 ؛به قتل رسيد گراياناسالمتوسط  باردهشت ايگونه رابطه به
انسه، ن فراشاره به فراهم آمدن اين امكان براي دولت، بر اساس قانون مصوب پارلما ج)

تر از گذشته و در صورت اقدام سريعهاي اسالمي، جهت تعطيل كردن مساجد و انجمن
  پراكني؛نفرت وها به تبليغ و ترويج خشونت آن
هزار  45سال حبس و جريمه نقدي  3اشاره به همچنين در نظر گرفته شدن مجازات تا  د)

اي براي افرادي كه به انتشار اطالعات شخصي، خانوادگي و همچنين حرفهيورويي 
ر شد ادآوبايد يشود:  ديد آمدن خطري جاني براي آناناشخاصي اقدام كنند كه منجر به پ

كرد، در اي كه ساموئل پتي در آن تدريس ميكه آدرس محل زندگي، نام و آدرس مدرسه
  ؛هاي مجازي منتشر شده بودشبكه

ي كشورها خالتداشاره به اقدام اين قانون، عالوه بر اين، به ممانعت به عمل آوردن از  ه)
  ، در مراكز اسالمي و مساجد فرانسه؛تركيه ازجملهديگر، 

اشاره به اظهارات ژرارد دارمنن، وزير كشور فرانسه، مبني بر منجر شدن تصويب اين  و)
سوءاستفاده از مذهب براي آسيب رساندن به قانون به فراهم آمدن امكان مقابله با 

  ؛هاي جمهوريت در فرانسهارزش
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ون با اين قان ر فرانسه، مبني بر عدم تضادوزياشاره به اظهارات ژان كاستكس، نخست ز)
 استفاده از اسالم؛و سوء گرايياسالمدين اسالم، بلكه مقابله آن با 

 جملهاز ،اين در حالي است كه نيروهاي چپ فرانسه و همچنين نهادهاي حقوق بشري ح)
 ساز تبعيض عليه شهروندان مسلمانالملل تصويب اين قانون را زمينهسازمان عفو بين

  ؛اندساكن فرانسه دانسته و از تصويب آن انتقاد كرده
در فرانسه بر اين باورند كه اين قانون در امر مقابله  گراراستاز سوي ديگر، نيروهاي  ط)
ننموده ممنوعيت حجاب در فرانسه اقدام به  مثالعنوانبهكافي نبوده و  گرايياسالمبا 

  ؛31است
  
در  ،1400تير ماه  31شنبه يورونيوز، در روز پنج انتشار گزارش از سوي شبكه خبري -2

 آميز هويتسازمان مردم نهاد از دولت فرانسه به اتهام كنترل تبعيض 6شكايت خصوص 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اين كشور. شهروندان

بشر به  بان حقوقالملل و ديدهسازمان عفو بين ازجملهنهاد، سازمان مردم 6اقدام  الف)
آميز دولت امانوئل مكرون، هاي تبعيضطرح شكايتي جمعي در راستاي پايان دادن به اقدام

  در زمينه كنترل هويت شهروندان؛
 3ت از ها، در ماه ژانويه سال جاري ميالدي، به درخواساشاره به اقدام اين سازمان ب)

 يت شهروندانترل هوآميز كنوزارتخانه اين كشور جهت خاتمه بخشيدن به روند تبعيض
، حالدرعينبراي پاسخگويي به اين درخواست و  وزرافرانسوي و ارائه زمان الزم به 

 ؛ها به اجرايي كردن شكايت خود به دليل عدم دريافت پاسخ مشخص از دولتتصميم آن
 تير ماه، مبني بر ارائه 28شنبه ها، در روز پنجاشاره به صدور بيانيه از سوي اين سازمان ج)

اصالحات ساختاري در زمينه روند كنترل  ياجراماهه به سه وزير جهت  4فرصت 
ها به شكايت از دولت به شوراي آميز هويت در اين كشور و ناگزير شدن آنتبعيض

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 31
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شوراي حكومتي : گفتني است كه شانيهادرخواستحكومتي به دليل ناديده گرفته شده 
  ؛بط با دولت استفرانسه باالترين مرجع حل دعاوي حقوقي مرت

 ها مبني بر اقدام نيروهاي پليس به هدف قرارهاي اين سازماناشاره به اظهارات مقام د)
ن يت و حاكي بودبه هنگام كنترل هو بار مهاجرتپوست و دادن غالباً شهروندان رنگين

 د؛رآينمطالعات اين نهادها از جاري بودن سركوب و تبعيض ساختاري حكومتي در اين ف

هاي شناسان در حال همكاري با اين سازمانهاي جامعهاره به حاكي بودن پژوهشاش ه)
ي پليس نهاد از به ندرت مورد كنترل هويتي قرار گرفتن سفيدپوستان از سوي نيروهامردم

  هاي اخير؛در خيابان، در سال
يخ اين نهاد از دولت فرانسه در تارسازمان مردم 6سابقه بودن شكايت اين اشاره به بي و)

هاي مختلفي صفحه مبتني بر نمونه 450ها بر كشور، همچنين مشتمل بودن دادخواست آن
تبار در پوست و عربدر زمينه مورد سركوب و تبعيض پليس قرار گرفتن شهروندان سياه

 جريان كنترل هويت روزانه؛

ترل هويت هاي متمادي، بر روند كنشناسان فرانسوي براي سالاشاره به تأكيد جامعه ز)
 حروم وها بين شهروندان ميكي از موانع اصلي كاهش تنش عنوانبهپليس فرانسه 

  ؛ها در سه دهه اخيرغيرسفيدپوست فرانسوي با دولت
هاي متعددي بان حقوق بشر در اين زمينه مبني بر نمونهاشاره به گزارش سازمان ديده ح)

هاي فيزيكي در ر معرض اهانت و آزارتبار داز قرار گرفتن كودكان و نوجوانان آفريقايي
  ؛32جريان كنترل هويت از سوي نيروهاي پليس

اصالحات  ياجراهاي دولت فرانسه جهت ها از مقاماشاره به درخواست اين سازمان ط)
  :ازجملهالزم در اين زمينه 

ضرورت اصالح اختيارات مربوط به كنترل هويت در راستاي ممنوع به شمار آوردن  -
هاي پيشگيرانه و تحديد اختيارات پليس جهت حصول اطمينان لغو كنترل هويتتبعيض، 

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز 32
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بر  –پذيرد هايي كه به دستور دادستان انجام ميآن ازجمله –از مبتني بودن اين روند 
  طرفانه؛هاي فردي و بيزمينه

توقف هدف قرار دادن  منظوربههاي ويژه ضرورت اتخاذ مقررات و دستورالعمل -
  كودكان؛

سابقه  هاي كنترل هويت و قرار دادنثبت و ارزيابي داده منظوربهاي لزوم ايجاد سامانه -
  گيرند؛اين روند در اختيار افرادي كه مورد كنترل هويتي قرار مي

  ومؤثر و مستقل براي شكايات مطرح شده در اين زمينه  سازوكارضرورت ايجاد  -
در  ازجملههاي نهادينه پليس، ها و آموزشلزوم ايجاد تغيير در اهداف، دستورالعمل -

  ؛33ارتباط با تعامل با عموم مردم جامعه
  
، در 1400تير ماه  31شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -3

 .ناشدر استخر » بوركيني«پوشيدن خصوص جريمه شدن فعاالن زن در فرانسه به دليل 
  از: اندعبارت برخي از محورهاي اين گزارش

  هرانسيكي از استخرهاي شهر گرونوبلِ ف اشاره به جريمه شدن چند فعال زن در الف)
به  به دليل به تن داشتن لباس شناي پوشيده طراحي شده براي زنان مسلمان موسوم

  ؛»بوركيني«
به ير ماه، ت 30 اشاره به اظهارات پليس فرانسه مبني بر اقدام پنج زن، در روز چهارشنبه ب)

ر اقدام مسئوالن به صدو حالدرعينتني با بوركيني و ورود به استخر براي شنا و آب
 دستور جهت تخليه همه افراد از استخر به دليل پوشش غيرمعمول اين افراد؛

ام بني بر اقدواقعه، م ازاينپساشاره به صدور بيانيه از سوي شهرداري گرونوبل،  ج)
 والن جهتاتخاذ تصميم از سوي مسئ روازاينتخر و فعاالن به سد كردن راه ورودي اس

 ها به اين مركز تفريحي به مدت دو ماه؛ها و ممانعت به عمل آوردن از ورود آناخراج آن

                                                            
33https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/france‐class‐action‐lawsuit‐against‐

ethnic‐profiling‐filed‐over‐systemic‐racial‐discrimination/ 
https://www.hrw.org/news/2021/07/22/france‐class‐action‐lawsuit‐against‐ethnic‐profiling 
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ر اريك پيول، شهرداير ميان هاي پرتنش اخاشاره به وقوع اين حادثه در پي بحث د)
 ؛ گرونوبل و دولت فرانسه بر سر لباس شناي كامل و پوشيده

به ممنوع  ميالدي، 2016هاي شهرداري در چند شهر فرانسه، از سال اشاره به اقدام مقام ه)
 كيني باه بوربا اين استدالل كاعالم كردن استفاده از اين پوشش مخصوص شنا براي بانوان 

 وست فعاالن ا اين در حالي: غايرت داردمهاي حاكم بر جمهوري اصل الئيسيته و ارزش
 ر اسالمديشه ي معتقدند كه منع استفاده از چنين پوششي توسط زنان بيشتر رحاميان بوركين
 ؛هراسي دارد

واست درخ اشاره به انتشار توئيت از سوي انجمن موسوم به اتحاد شهروندان مبني بر و)
 فتنيگهفت تن از فعاالن اين انجمن جهت برخورداري از حق انتخاب لباس شناي خود: 

داند مي» آميزتبعيض«مقررات فعلي را  ،در زمينه حق پوشش زناناين انجمن فعال است كه 
  ؛دهدو متعهد شده است كه به تالش براي دسترسي به استخرهاي شنا ادامه 

امش پرس، مبني بر با آراشاره به اظهارات معاون شهردار گرونوبل خطاب به فرانس ز)
ها از آن ن فعاالن و اخراجصورت پذيرفتن و عاري از خشونت بودن برخورد قانوني با اي

 استخر توسط مسئوالن؛

به پرداخت  واقعه و محكوم شدن از سوي پليس ازاينپساشاره به اقدام معترضان  ح)
 جريمه نقدي، به مالقات با مسئوالن شهرداري گرونوبل؛

ار قر» اتحاد شهروندان«دوازده زن ديگر كه تحت حمايت انجمن گفتني است كه  ط)
» نافرماني مدني« عنوانبهدر حركتي كه از آن ميالدي،  2019در ماه ژوئن  اينازپيشداشتند 

  ؛ياد شد، دست به اقدامي مشابه در همين استخر شهر گرونوبل زده بودند
اي به اريك پيول، شهردار گرونوبل سال گذشته ميالدي در نامهاين در حالي است كه  ي)

اي استفاده استه بود كه با صدور بخشنامهاز دولت خو ،فرانسه ريوزنخستژان كاستكس، 
  ؛34از بوركيني را در سطح ملي ممنوع اعالم كند

                                                            
  ه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبك 34
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، در 1400تير ماه  26انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -4

خصوص اقدام فرانسه به ناگزير كردن بيشترين تعداد مهاجران غيرقانوني به ترك قلمرو 
قانون مهاجرت  ياجرادر زمينه  شدهارائهدي، بر اساس كارنامه ميال 2020خود در سال 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اتحاديه اروپا.

در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  مهاجر غيرقانوني 500هزار و  557اشاره به حضور  الف)
كشورهاي خاك مهاجر غيرقانوني به  800هزار و  137 و ممانعت به عمل آمدن از ورود

  ميالدي؛ 2020عضو اين اتحاديه تنها در سال 
اشاره به انتشار گزارش از سوي اداره آمار كميسيون اروپا (يورواستات) در خصوص  ب)

عملكرد اتحاديه اروپا در زمينه قانون مهاجرت، مبني بر صدور دستور ترك خاك براي 
هاي عضو اتحاديه اروپا، طي ، از سوي يكي از كشورمهاجر غيرقانوني 400هزار و  396

 ؛درصد كاهش يافته است 19اين تعداد  2019كه در مقايسه با سال سال گذشته ميالدي، 
مهاجر غيرقانوني در سال  200هزار و  70هاي اين گزارش مبني بر انتقال اشاره به يافته ج)

 29شدن  و بازگردانده كشور عضو اتحاديه اروپا 27به خارج از مرزهاي ميالدي،  2020
اين ها به خاك ورود آن أتن ديگر به يكي ديگر از كشورهاي عضو كه مبد 100هزار و 

 است؛ اتحاديه بوده

از سوي اداره آمار كميسيون اروپا براي كاهش خروج مهاجران  شدهارائهاشاره به داليل  د)
 –كوويد  هاي مربوط به بيماريغيرقانوني از خاك اين اتحاديه، مبني بر اعمال محدوديت

  هاي مسافرتي؛و تعطيلي مبادي مرزي و وضعيت محدوديت 19
ها به درصدي شمار مهاجران غيرقانوني كه از ورود آن 79اشاره به همچنين كاهش  ه)

ميالدي: گفتني است كه  2019اتحاديه اروپا ممانعت به عمل آمده است، در قياس با سال 
مهاجر  800هزار و  670از ورود ميالدي،  2019در سال  ،عضو اتحاديه اروپا وهفتبيست

 به عمل آورده بودند؛غيرقانوني به خاك اين اتحاديه ممانعت 

                                                                                                                                                            
 https://per.euronews.com/2021/07/22/france‐female‐activists‐fined‐for‐wearing‐burkini‐in‐
a‐swimming‐pool 
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ه خاك ني باشاره به اختصاص يافتن بيشترين ميزان امتناع از ورود مهاجران غيرقانو و)
 ازآنپسو  فر)ن 500هزار و  36(مجارستان  يابتداميالدي، به  2020اتحاديه اروپا، در سال 

 600ار و هز 12( نفر) و روماني 100هزار و  14( نفر)، كرواسي 100هزار و  28( لهستان
از ورود دي، ميال 2020بيشترين تعداد مهاجران غيرقانوني كه در سال : گفتني است كه نفر)

 400هزار و  56(ن آنها به اتحاديه اروپا خودداري به عمل آمده، متعلق به كشورهاي اوكراي
 ؛اندنفر) بوده 200هزار و  10( نفر) و مولداوي 300هزار و  13( ينفر)، آلبان

شمار مهاجران غيرقانوني حاضر درصدي  11حاكي بودن گزارش يورواستات از كاهش  ز)
 73و كاهش حدود  2019نفر) در مقايسه با سال  500هزار و  557( در اتحاديه اروپا

شمار مهاجران غيرقانوني حاضر كه  ميالدي: گفتني است 2015در مقايسه با سال درصدي 
  ؛35نفر رسيده بود 500هزار و  85به ركورد دو ميليون و  2015در اتحاديه اروپا طي سال 

اشاره به قرار داشتن فرانسه در رتبه نخست اقدام به صدور دستور ترك خاك در ميان  ح)
بيشترين  اك،دستور ترك خ 400 و هزار 108 كشور عضو اتحاديه اروپا، كه با صدور  27

 50( ، اسپانياازآنپستعداد مهاجران غيرقانوني را وادار به ترك قلمرو خود كرده است و 
  ؛36نفر) قرار دارند 300هزار و  36( نفر) و آلمان 500هزار و  38( نفر)، يونان 300هزار و 

  
، در 1400تير ماه  18انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز جمعه  -5

ه ناپذيري فرانسه در قبال اسالم و مسلمانان بر اساس گزارش تهيص تداوم تحملخصو
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  شده در اين زمينه.

                                                            
س نفر) را در خاك خود شناسايي كرده و پ 900هزار و  117( بيشترين تعداد مهاجران غيرقانوني ميالدي، 2020آلمان در سال  35

. همچنين ) قرار دارندنفر 300هزار و  72( نفر) و اسپانيا 400هزار و  89نفر)، مجارستان ( 900هزار و  103( از آن، فرانسه
ها در ن از آنت 400هزار و  50ها هستند كه حدود بيشترين مهاجران غيرقانوني ساكن در اتحاديه اروپا، شهروندان اوكرايني

  ؛غيرقانوني حضور دارندكشورهاي عضو اتحاديه به طور 
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 36
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، در 37امين گزارش ساالنه از سوي كميسيون مشورتي ملي حقوق بشرانتشار سي الف)
تير ماه،  17شنبه ، در روز پنجهراسيزمينه مبارزه با نژادپرستي، ضديهودگرايي و بيگانه

قوانين  ياجراهاي ضد مسلمانان در سال گذشته، در ميانه مبني بر افزايش شديد اقدام
  ؛  19 –گير كوويد سرسختانه قرنطينه جهت مقابله با بيماري همه

قبال  ي دراشاره به همچنين، تداوم ميزان تعصبات به همراه سطوح پاييني از بردبار ب)
  يك دين؛ عنوانبهمانان و اسالم جامعه مسل

ه ثبت بكه  –اشاره به آمار ارائه داده شده از سوي نهاد اطالعات مركزي وزارت كشور  ج)
مبني  –پردازد هراسي ميهاي مربوط به نژادپرستي، ضديهودگرايي و اسالمها و تهديداقدام

: اين در ميالدي 2019مورد در سال  1983در قياس با  2020حادثه در سال  1461بر وقوع 
ي ميالد 2019درصدي، نسبت به سال  52هاي ضد مسلمانان با رشد حالي است كه اقدام

 حادثه رسيده است؛ 234به 

ر مع داشاره به همچنين افزايش قابل توجه حوادث به وقوع پيوسته عليه اين جوا د)
الت مهلك به وقوع اي از حمميالدي، با توجه به وقوع مجموعه 2020پاياني سال  ماههسه

ر ماه دبدو پيوسته در فرانسه، همچون حمله با چاقو به حوالي دفتر سابق نشريه شارلي ا
اي در پاريس (ساموئل پتي) به دليل نشان دادن سپتامبر، كشتن آموزگار مدرسه

كتبر ر ماه اس، دكاريكاتورهايي از پيامبر اسالم و كشتار به وقوع پيوسته در كليسايي در ني
 سال؛ اين

 هاي نژادپرستانه درهاي ضديهودگرايانه و ديگر اقدام، كاهش اقدامحالدرعيناشاره به  ه)
 اقدام)؛ 888درصد ( 22اقدام) و  339درصد ( 51اين سال، به ترتيب به ميزان 

اشاره به در كل وجود ميزان باالي نابردباري و عدم تحمل در ميان مردم فرانسه در قبال  و)
بررسي  –يت كه بر اساس شاخص ميزان تحمل افراد از امتياز صفر تا صد هاي اقلگروه

مبتني بر اين  - ها دهندگان در قبال اقليتتغييرات ساالنه در زمينه عقايد و احساسات پاسخ

                                                            
٣٧ National Consultative Commission on Human Rights (CNCDH) 



  39                                     )8( اياالت متحده امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

امتياز در قبال جوامع شمال  72پوستان و يهوديان، امتياز در قبال سياه 79امتيازها است: 
  ها؛امتياز در قبال جوامع روما يا كولي 36بال مسلمانان و امتياز در ق 60آفريقا، 

پوستان، هاي خاص در قبال يهوديان، سياهانديشياشاره به تداوم تعصبات و جزم ز)
 2019سال  مسلمانان، جوامع كولي و مهاجران، اگر چه كمي از ميزان آن در قياس با

 ميالدي كاسته شده است؛

  :كهاينر ميالدي مبني ب 2021انجام شده در ماه مارس سال اشاره به پيمايش مجازي  ح)
ه كميالدي) معتقدند  2019درصد در سال  62دهندگان (در قياس با درصد از پاسخ 59 -

  اسالم تهديدي براي هويت فرانسه است؛
كنند ميالدي) گمان مي 2019درصد در سال  48دهندگان (در قياس با درصد از پاسخ 45 -

  اي با پول دارند؛رابطه ويژه كه يهوديان
كنند ميالدي) گمان مي 2019درصد در سال  74دهندگان (در قياس با درصد از پاسخ 72 -

  آيند؛يبرداري از حمايت اجتماعي به فرانسه مبهره منظوربهكه بسياري از مهاجران تنها 
ه معتقدند ك ميالدي) 2019درصد در سال  40دهندگان (در قياس با درصد از پاسخ 33 -

  وي نيستند؛فرانس واقعاً آيند، مي به دنيا هاي مهاجري كه در فرانسهكودكان خانواده
كنند ميالدي) گمان مي 2019درصد در سال  67دهندگان (در قياس با درصد از پاسخ 58 -

 .38كنندكه جوامع كولي عمدتاً از طريق دزدي و قاچاق انسان امرار معاش مي
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 https://www.aa.com.tr/en/world/report‐shows‐muslims‐islam‐continue‐to‐be‐target‐of‐
intolerance‐in‐france/2299869 


