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

ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در مردادماه 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانبه دستاخبار آشكار 

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

 

  متحده آمريكا*اياالت
، در 1400مردادماه  19شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1

متحده به رفع اتهامات مبتني بر انگيزه سياسي هاي اياالتخصوص ضرورت اقدام مقام
ين گزارش ابرخي از محورهاي  ليكس.عليه جوليان آسانژ، مدير وبگاه افشاگر ويكي

  اند از:عبارت
 روز اشاره به برگزاري جلسه تجديدنظرخواهي بدوي در دادگاه عالي لندن، در الف)
گيري در زمينه عدم استرداد جوليان آسانژ به مردادماه، مبتني بر تصميم 20شنبه پنج

هاي آمريكا جهت رفع الملل از مقاممتحده و درخواست مجدد سازمان عفو بيناياالت
  تمامي اتهامات از او؛

 متحده به واداشتن دادگاه به معكوس كردنشمار آوردن اقدام دولت اياالتاشاره به به ب)
مثابه هاي جديد ديپلماتيك، بهدر زمينه عدم استرداد آسانژ بر اساس ضمانتتصميم خود 

  فريب آشكار حقوقي؛

                                                            
 United Nationsدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 High  Commissioner  for Office  of  the 

Human  Rights  (OHCHR)الملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  Internationalبان حقوق بشر سازمان ديده )؛
)Human  Rights Watchروزنامه گاردين ( )؛The  Guardian) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsخبرگزاري  )؛

 )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ()؛ The Globe and Mailه گلوب اند ميل (روزنام ؛)Anadolu Agency( آناتولي
  ).The Weekِد ويك ( نامههفته ) وCNN Newشبكه خبري سي.ان.ان (
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داشتن متحده در زمينه حفظ حق خود بر نگاهاشاره به حاكي بودن موفقيت اياالت ج)
، از دارياجوليان آسانژ در زنداني فوق امنيتي و قرار دادن او در معرض تدابير ويژه 

  ها؛د بودن ذاتي اين ضمانتاعتماغيرقابل
 و بايدن،نظرخواهي رياكارانه از سوي دادگاه و اقدام جتأكيد بر ضرورت رد اين تجديد د)

نگيزه اجمهور آمريكا، به استفاده از اين فرصت جهت رفع تمامي اتهامات مبتني بر رئيس
 آورند؛سياسي كه از آزادي مطبوعات و آزادي بيان ممانعت به عمل مي

دام انژ، اقن آساره به اقدام باراك اوباما به گشودن پرونده تحقيقات در زمينه جوليااش ه)
 و بايدن،جرو، فرا رسيدن زمان مناسب براي دانلد ترامپ به تفهيم اتهام عليه او و ازاين

آميز كه حكهجهت انجام اقدام صحيح در اين رابطه و كمك به پايان دادن به اين پيگرد مض
 گرفته است؛ي قرار مياجراد در جريان از ابتدا نباي

اد فشاء اسنمتحده بر اتهامات مرتبط با ااشاره به مبتني بودن درخواست استرداد اياالت و)
  ليكس؛عنوان بخشي از همكاري جوليان آسانژ با وبگاه ويكيمحرمانه به

مه در حاكمتحده بازگردانده شود با مگفتني است كه چنانچه جوليان آسانژ به اياالت ز)
اساس قانون جاسوسي و يك اتهام بر مبناي قانون جعل و  اتهام بر 17 - اتهام  18زمينه 
موارد نقض جدي حقوق بشر، ازجمله حبس  و خطر واقعي -استفاده از رايانه سوء

  رفتارها باشد؛تواند مصداق شكنجه يا ديگر سوءمدت مواجه است، كه ميانفرادي طوالني
كرد كه جوليان آسانژ نخستين ناشري است كه بر اساس قانون بايد خاطرنشان  ح)

  ؛ 2جاسوسي با اتهام مواجه شده است
  
، در 1400 مردادماه 16انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز شنبه  - 2

جهت  متحدهاياالتخصوص درخواست بستگان قربانيان حمالت يازده سپتامبر از دولت 
  از: اندعبارتربستان در اين حمالت. برخي از محورهاي اين گزارش آشكار ساختن نقش ع

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 2

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/usa‐uk‐president‐biden‐must‐drop‐
politically‐motivated‐charges‐against‐assange 
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ها و بستگان تن از اعضاي خانواده 1800اشاره به نگارش نامه از سوي نزديك به  الف)
جمهور ، خطاب به جو بايدن، رئيس2001قربانيان حمالت يازده سپتامبر سال 

رج شدگان، به خايادبود كشته ، مبني بر مشروط كردن شركت او در مراسممتحدهاياالت
ز ا ت،در اين حمال هاي سعوديو مقام گزارش تحقيقي كنگره درباره نقش عربستانكردن 
خالفت مدن با اين خواسته آقاي باي است كه چنانچهدر اين نامه آمده : بندي محرمانهطبقه
  نمايد؛نبايد در بيستمين سالگرد يادبود قربانيان شركت  ،كند
 15ميالدي توسط  2001وقوع اين حمالت در روز يازده سپتامبر سال اشاره به  ب)

فر در ن 3000شهروند عربستان سعودي، از اعضاء شبكه القاعده و كشته شدن نزديك به 
  ن حمله كرد؛در پي اين حمله به افغانستا متحدهاياالتخاك آمريكا: گفتني است كه 

در  كاجمهوري آمرييري استقبال از رئيسناپذاشاره به مفاد اين نامه مبني بر امكان ج)
 گان اينبه درگذشت ، با وجداني آگاه و احترامنيويورك، ويرجينيا و پنسيلوانياهاي ايالت

به  جمهور به عملحادثه يا بيماران و مجروحان ناشي از آن، مگر در صورت اقدام رئيس
 انتشار گزارش كنگره؛ –تعهد خود در اين زمينه 

بودن  هاي قربانيان حمالت يازده سپتامبر مبني بر آگاهفشاري خانوادهاشاره به پا د)
 به ممانعت به عمل هاآنهاي سعودي از برنامه حمله به آمريكا و عدم اقدام پيشاپيش مقام

اما اين  ،اندهاز دولت عربستان شكايت كردها آوردن از آن: گفتني است كه اين خانواده
  ؛كندرا رد مينقش در اين حمله  ءكشور ايفا

شهادت  ها، در ماه گذشته ميالدي (ژوئيه) بهاشاره به منجر شدن شكايت اين خانواده ه)
اندن م مهرومومها پس از چند مقام سعودي در برابر دادگاه و افزايش خشم اين خانواده

  ها؛متن شهادت
ودي در هاي سعاز شواهد مربوط به نقش مقام توجهيقابلاشاره به فاش شدن بخش  و)

 حالدرعينميالدي و  2004حمايت از اين حمالت، از زمان انتشار گزارش كنگره در سال 
در راستاي  متحدهاياالتهاي متعدد، وزارت دادگستري و پليس فدرال تالش فعاالنه دولت

  اين اطالعات و تمامي ابعاد حقيقت از مردم اين كشور؛ داشتننگاهپنهان 
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 ه بهانهترامپ هر سه ب انلدو د اوباماجورج بوش، باراك  هايدولتگفتني است كه  ز)
  ؛3اندممانعت به عمل آوردهاز انتشار اين گزارش اين اقدام براي امنيت ملي، تبعات 

  
، در 1400مردادماه  12شنبه ، در روز سه4نامه ِدويكانتشار گزارش از سوي هفته -3

ي فراهم آمدن امكان الزم متحده در راستاهاي مرزي اياالتخصوص گسترش سياست
جويان با توسل به قانون بهداشت عمومي. برخي از ها جهت اخراج پناهبراي مقام

  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت
، »42 عنوان«اشاره به تداوم توسل دولت بايدن به قانون بهداشت عمومي، موسوم به  الف)

هاي زم براي مقاموردن امكان الو فراهم آ 19–گير كوويدمربوط به شيوع بيماري همه
زم جهت متحده به بازگرداندن مهاجران بر سر مرزها، بدون برخورداري از فرصت الاياالت

  جويي؛ارائه درخواست پناه
سويه دلتا و به شدت مسري ويروس كرونا در به ابتالاشاره به افزايش موارد  ب)

هاي اين كشور به صدور بيانيه اريترل و پيشگيري از بيممتحده و اقدام مركز كناياالت
به  آمريكا، جويان از طريق مرز مكزيك يا كانادا بهمبني بر منجر شدن ورود مهاجران و پناه

 بروز خطر جدي اشاعه سريع اين بيماري؛ 

هاي وادهخان اشاره به اقدام دولت بايدن به بازگرداندن بسياري از بزرگساالن مجرد و ج)
 حال صدور مجوز براي ورود كودكان بدون سرپرست بهو درعين جو از مرز جنوبيپناه

  اين كشور؛
اشاره به تصميم دولت بايدن جهت لغو قانون بهداشت عمومي در مرزهاي اين كشور  د)

هاي حامي مهاجران به تحت فشار قرار دادن در تابستان سال جاري و اقدام برخي از گروه
با اين استدالل كه دولت ترامپ اين قانون را نه  تر به آن،دولت جهت پايان بخشيدن سريع

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://www.bbc.com/persian/world‐58125450 
٤ The Week 
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منظور تحديد ، بلكه به19 –به دليل تالش براي ممانعت از شيوع بيشتر بيماري كوويد 
 درآورد؛ اجراسوي اين كشور به روند مهاجرت به

مردادماه، به ارائه  12، در روز دوشنبه 5هاي مدني آمريكااشاره به اقدام اتحاديه آزادي ه)
  ي اين قانون؛اجرادخواستي در زمينه ممانعت از دا
بودن قانون مزبور، با  االجراالزماشاره به پاسخ دولت بايدن به اين دادخواست مبني بر  و)

نظام مهاجرتي كشور، انباشتگي اماكن مرزي از جمعيت و  داشتنتوجه به تحت فشار قرار 
  ؛196 –ري كوويد به بيما مبتالافزايش تعداد مهاجران و مأموران مرزي 

  
 ، در1400مردادماه  5شنبه بان حقوق بشر، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان ديده - 4

اي اين حورهخصوص اقدام ايالت نيويورك به پايان دادن به روند ازدواج كودكان. برخي از م
  اند از:گزارش عبارت

رك، به امضاء قانوني در زمينه پايان ، فرماندار ايالت نيويو7اشاره به اقدام اندرو كومو الف)
دادن به روند ازدواج كودكان و تبديل ايالت نيويورك به ششمين ايالت آمريكا كه در آن 

عنوان حداقل سن الزم براي ازدواج، بدون در نظر گرفتن هرگونه مورد سال به 18سن 
  استثناء، در نظر گرفته شده است؛

اند، دهشي اين قانون اجرابه  هايي كه موفقايالت اشاره به پيوستن نيويورك به ساير ب)
ذ ورت اتخاسوتا، نيوجرزي و پنسيلوانيا، ضمن تأكيد بر ضرازجمله رود آيلند، دالور، مينه

ن ايالت از كودك در اي 4890اضطراري قانون مزبور در نيويورك با توجه به ازدواج حدود 
ان اند كه به همسري مردا دختراني بودههميالدي كه تقريباً تمامي آن 2018تا  2000سال 

 اند؛بزرگسال درآمده

                                                            
٥ American Civil Liberties Union 

  نامه ِد ويك. قابل بازيابي در لينك:گزارش هفته 6
 https://theweek.com/us/1003294/us‐extends‐border‐policy‐allowing‐officials‐to‐expel‐
migrants 
٧ Andrew Cuomo 
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سال در سراسر  18هزار كودك زير  300اشاره به ازدواج قانوني نزديك به  ج)
 12ميالدي كه در سطح جهان اين عدد به  2018تا  2000هاي متحده، در فاصله سالاياالت

  رسد؛ميليون دختر در هر سال مي
، ك تحصيلها به تردواج زودهنگام براي كودكان، ازجمله ناگزير شدن آناشاره به عواقب از د)

هاي خانگي و قرار گرفتن در معرض زندگي در فقر، قرار گرفتن در معرض خشونت
 ي؛درپيپهاي زودهنگام و مخاطرات مربوط به سالمتي و حتي مرگ به دليل بارداري

ه ترك بناگزير شدن دختران بيشتر به  19 –اشاره به منجر شدن شيوع بيماري كوويد  ه)
ازدواج  ها خانواده به ورطه فقر، كه دو عامل اساسي خطير برايمدرسه و فروافتادن ميليون

 آيند؛كودكان به شمار مي

ودكان و هاي نيويورك در زمينه ممنوعيت ازدواج كاشاره به ارزشمند بودن اقدام مقام و)
شمار آمدن اين نوع ازدواج در بيشتر  بهحال هشدار در خصوص تداوم قانوني درعين

  ودن پيشرفت در اين رابطه؛متحده و تدريجي بمناطق اياالت
هاي آمريكا قانوني به ميالدي، ازدواج كودكان در تمامي ايالت 2018گفتني است كه تا سال  ز)

  ؛8ايالت اين كشور همچنان امري قانوني است 44آمده و در حال حاضر نيز در شمار مي
  
، در 1400مردادماه  4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري سي.ان.ان، در روز دوشنبه  -5

رخي بهاي مهاجران. خصوص اقدام دولت بايدن به ازسرگيري فرآيند اخراج سريع خانواده
  اند از:از محورهاي اين گزارش عبارت

دادماه، مر 4اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت امنيت داخلي، در روز دوشنبه  الف)
هاي مهاجري مبني بر تصميم دولت بايدن جهت افزايش سرعت اخراج برخي از خانواده

  اند؛همتحده با مكزيك عبور كردكه از مرز اياالت
جو در معرض فرآيند اخراج سريع، هاي پناهاشاره به قرار گرفتن برخي از خانواده ب)

دهد تا هر يك از اين امكان را مي هاي مهاجرتيكه به مقام» زدهحذف شتاب«موسوم به 
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 8
 https://www.hrw.org/news/2021/07/27/victory‐against‐child‐marriage‐new‐york‐state 
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اين افراد را پيش از طرح پرونده او در دادگاه و مقابل يك قاضي ويژه امور مهاجرتي 
شود كه بر اساس سياست هايي مياخراج نمايند: گفتني است كه اين فرآيند شامل خانواده
مرزها، اخراج در  19 –گير كوويد دولت در زمينه رعايت مقررات مربوط به بيماري همه

 نشده بودند؛

مينه عنوان آخرين نشانه از نگراني دولت بايدن در زشمار آمدن اين اقدام بهاشاره به به ج)
متحده وارد جويي كه از مرزهاي جنوبي اياالتموضوع مهاجران، ازجمله افراد خواهان پناه

مهوري آمريكا، جتر كاماال هريس، معاون رئيسشوند: گفتني است كه پيشاين كشور مي
 نيز در ايدنبدر پيامي به مهاجران گفته بود كه به اين كشور نيايند. عالوه بر اين، جو 

جويان به سخنان اخير خود ضمن اشاره به ضرورت عدم ورود مهاجران و پناه
 هاي اين معضل تأكيد نمود؛متحده، بر تالش دولت خود در زمينه مقابله با ريشهاياالت

تالش  وردنيانيه وزارت امنيت داخلي آمريكا، مبني بر نادرست به شمار آاشاره به ب د)
ز امتحده از طريق مسيرهاي بين گذرگاهي و يا گريز مهاجران براي رسيدن به اياالت

رها و مسي مراحل بازرسي در مبادي ورودي به اين كشور، با توجه به پرمخاطره بودن اين
  براي اين افراد؛مدت به همراه داشتن پيامدهاي طوالني

ظام اد ناشاره به اقدام دولت بايدن، به معاونت كاماال هريس، به تالش براي ايج ه)
هاي من گامهاجرتي ايمن، منظم و انساني و اقدام وزارت امنيت داخلي به تداوم برداشت

ها و گاهمتعدد در راستاي بهبود بخشيدن به فرآيند پردازش وضعيت مهاجران بر سر گذر
 جويي؛اصالحات الزم جهت تحكيم نظام پناهي اجرا

، رئيس گشت مرزي دره ريو گراند، در شبكه 9اشاره به اظهارات اخير برايان هيستينگز و)
هزار  20ها، ازجمله دستگيري بيش از اجتماعي توئيتر، مبني بر افزايش شديد دستگيري

  مهاجر در خالل يك هفته در اين منطقه؛
هاي هاي اخير، ازجمله اقدام گشتهاي مهاجر در ماهيري خانوادهاشاره به افزايش دستگ ز)

هزار خانواده مهاجر در ماه ژوئن سال جاري ميالدي، در  50مرزي به دستگيري بيش از 
                                                            

٩ Brian Hastings 
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هاي اداره امور گمركي و نفري ماه مه، بر اساس جديدترين داد 40815قياس با آمار 
 متحده؛حمايت مرزي اياالت

 جهينتمتحده در ها هزار خانواده از مرزهاي اياالتانده شدن دهاشاره به بازگرد ح)
جمهوري ترامپ جهت مقابله با ويروس كرونا و هاي بهداشتي دوران رياستسياست
هايي كه از ماه مارس سال جاري ميالدي در معرض حال كاهش تعداد خانوادهدرعين
هاي ولت براي پردازش پروندهست كه دااند: اين در حالي ي اين سياست قرار گرفتهاجرا

هاي محلي با مشكالت متعددي هاي مستقر در مرزها و هتلها به كمك سازماناين خانواده
 كنند؛وپنجه نرم ميدست

ر تصميم بهاي دولت بايدن، در ماه مه سال جاري ميالدي، مبني اشاره به اظهارات مقام ط)
ه هايي كه به تازگي بها براي خانوادهگاهها در دادآن جهت تسريع روند رسيدگي به پرونده

 اند؛خاك آمريكا وارد شده و درخواست پناهندگي داده

اشاره به برخورداري مهاجران در حال مبارزه جهت ممانعت به عمل آوردن از اخراج،  ي)
ها جهت صدور از فرصت ارائه پرونده خود به دادگاه و درخواست از قضات اين دادگاه

شان براي دريافت متحده بر مبناي صالحيتها در اياالتمت يافتن آنمجوز براي اقا
تواند هاي پيشين ميهاي حقوقي كه با توجه به انباشتگي پروندهپناهندگي يا ديگر گزينه

ها براي سرعت بخشيدن به اين ها به طول انجامد و همين امر تالشها يا حتي سالماه
 .10فرآيند را رقم زده است

  
  *كانادا

، در 1400مردادماه  5شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گلوب اند مِيل، در روز سه -
 74اي جهت فروش تسليحات نظامي به ارزش خصوص اقدام كانادا به تصويب معامله

  اند از:ميليون دالر به عربستان سعودي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

                                                            
  ه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبك 10

 https://b2n.ir/n82829 
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 74ه اي جهت فروش نزديك بادا به تصويب معاملهاشاره به اقدام دولت فدرال كان الف)
هاي مكرر جهت متوقف ميليون دالر تسليحات به عربستان سعودي، به رغم درخواست

هاي برافروزاننده آتش ترين طرفساختن مبادالت تسليحاتي با اين كشور كه يكي از اصلي
  آيد؛جنگ در يمن به شمار مي

ك و پلماتينهادي دولتي كه به مديريت روابط دي – اشاره به گزارش نهاد امور جهاني ب)
مبني بر اقدام  –پردازد المللي از سوي اين كشور ميكنسولي كانادا و ترغيب تجارت بين

واد مميليون دالر  73,9كانادايي جهت فروش  اتاوا به صدور مجوز براي فرد يا شركتي
مينه زدر  جديد انتشار يافته منفجره به عربستان سعودي: گفتني است كه بر اساس گزارش

ي، اين ميالد 2020صادرات كاالهاي نظامي از سوي كانادا به كشورهاي ديگر، در سال 
 تسليحات ساخت فرانسه هستند؛

ني بر اعطاء اختيار ميالدي، به تصويب قانوني مب 2018اشاره به اقدام پارلمان كانادا در سال  ج)
ير مربوط به فروش يا انتقال سالح و يا سابه دولت اين كشور جهت تنظيم معامالت 

هاي معامله، فرد يا هاي محدود ميان دو يا چند كشور در شرايطي كه يكي از طرففناوري
ا يديگر انجام هرگونه معامله تسليحاتي خارجي از سوي افراد عبارتشركتي كانادايي باشد: به

 ز سوي اتاوا است؛كشور، نيازمند صدور مجوز ا هاي كانادايي خارج ازشركت

 ه پنهانزجملاشاره به اقدام كانادا به عدم ارائه اطالعات در زمينه اين مبادالت، ا د)
، »محرمانگي تجاري«كنندگان سالح تحت عنوان كنندگان و تأمينداشتن هويت معاملهنگاه

  همچنين آشكار ننمودن ماهيت دقيق كاالهاي فروخته شده؛
روپا، رلمان اي حقوق بشري و رهبران سياسي غربي، ازجمله پاهااشاره به درخواست گروه ه)

 ميالدي تاكنون 2015جهت متوقف ساختن فروش سالح به عربستان سعودي كه از سال 
گ ا در جنقا ررهبري ائتالف نظامي تشكيل يافته از برخي از كشورهاي خاورميانه و شمال آفري

 ت حمالتا تحه و در اين مدت بارها يمن ريمن و در مقابل نيروهاي انصارا... بر عهده داشت
  هوايي خود قرار داده است؛
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اشاره به ابراز نگراني در زمينه اقدام احتمالي كانادا به تسهيل انتقال تسليحات به  و)
كند، با توجه به المللي بشردوستانه را نقض ميطور مكرر حقوق بينكشوري كه به

به شمار آمدن تأمين تسليحات براي هر يك از اظهارات كارشناسان سازمان ملل مبني بر 
  مثابه تسهيل اين منازعه و مصداق احتمالي جنايت جنگي؛هاي جنگ يمن بهطرف

ها در زمينه دليل تصويب اشاره به امتناع وزارت خارجه كانادا به پاسخگويي به پرسش ز)
ين حاكم بر روند اي از قوانميليون دالري و در عوض ارائه چكيده 74انجام اين معامله 

  صدور مجوزهاي تسليحاتي؛
اشاره به اظهارات سخنگوي نهاد امور جهاني در پستي الكترونيكي مبني بر عدم اقدام  ح)

دولت كانادا به صدور مجوز در صورت باور آن به وجود احتمال خطر استفاده از موارد 
المللي حقوق بشر يا مورد معامله قرار گرفته در ارتكاب يا تسهيل نقض جدي قانون بين

المللي بشردوستانه و يا اقدامي جدي در راستاي اعمال خشونت جنسيتي يا حقوق بين
 خشونت عليه زنان و كودكان؛

اشاره به آمار ارائه داده شده از سوي دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل،  ط)
ميالدي تاكنون، شامل  2014هزار تن در جنگ يمن از سال  233مبني بر كشته شدن حدود 

هزار تن كه بر اثر عوامل غيرنظامي، همچون فقدان مواد غذايي، خدمات بهداشتي و  131
اند و منجر شدن اين منازعه به بروز بدترين بحران زيرساختي جان خود را از دست داده

 بشري جهان از نگاه سازمان ملل؛ 

عنوان ذشته ميالدي، براي نخستين بار بهشمار آمدن كانادا، در پاييز سال گاشاره به به ي)
اي از كارشناسان مستقل يكي از كشورهاي برافروزاننده جنگ يمن، از سوي مجموعه

سازمان ملل كه به نظارت بر اين منازعه و تحقيق در زمينه وقوع جنايات جنگي احتمالي از 
كه فرانسه و پردازند: گفتني است هاي درگير، ازجمله عربستان سعودي، ميسوي طرف

  متحده آمريكا از ديگر كشورهاي ذكر شده در اين فهرست بودند؛اياالت
عنوان كشور برخوردار از يكي از بدترين شمار آمدن عربستان سعودي بهاشاره به به ك)

 2020الملل در سال سوابق حقوق بشري در جهان، ضمن تأكيد بر گزارش سازمان عفو بين
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ي بر تشديد سركوب حقوق آزادي بيان و تشكيل اجتماعات و ميالدي در اين زمينه، مبن
 تجمعات در اين كشور و

ها جهت متوقف ساختن اشاره به عدم تمايل كشورهاي غربي به توجه به درخواست ل)
 .11تسليحات به كشورهاي ناقض حقوق بشر

  
  *بريتانيا

شنبه در روز سه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، -1
، در خصوص ابراز نگراني كارشناسان سازمان ملل در زمينه اجرايي 1400مردادماه  19

هاي ايرلند شدن طرح مصونيت از مجازات در رابطه با ميراث به جا مانده از درگيري
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت». 12ترابلز«شمالي، موسوم به 

تانيا بري گراني جدي كارشناسان سازمان ملل در زمينه طرح دولتاشاره به ابراز ن الف)
و  يقاتجهت ممنوع اعالم كردن تمامي موارد پيگردهاي قانوني، ممانعت از انجام تحق

» زترابل«ه بهاي شمال ايرلند، موسوم جلوگيري از دعاوي مدني قربانيان در رابطه با درگيري
قض نمصونيت جامع از مجازات براي موارد  و تواند موجب رقم خوردن عفو بالفعلكه مي

  فاحش حقوق بشري شود كه در آن زمان به وقوع پيوسته است؛
اي مبتني بر ارائه اين طرح اشاره به اقدام وزارت خارجه بريتانيا به صدور بيانيه ب)

در مقابل پارلمان اين كشور در ماه » 13بررسي ميراث گذشته ايرلند«پيشنهادي تحت عنوان 
يه سال جاري ميالدي، مبني بر ممنوع اعالم كردن تمامي پيگردهاي حقوقي مرتبط با ژوئ

ها، از طريق تعيين محدوديت زماني براي تمامي حوادث مربوط به آن، به جز اين درگيري
 ها حكم صادر شده است؛هايي كه در مورد آنپرونده

                                                            
  گزارش روزنامه گلوب اند مِيل. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://www.theglobeandmail.com/politics/article‐canada‐approved‐brokered‐arms‐deal‐

to‐sell‐74-million‐of‐explosives‐to 
١٢ “the Troubles” 
١٣ "Addressing the Legacy of Northern Ireland's Past" 
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راي انجام هرگونه تحقيقات اشاره به منجر شدن اين طرح بهِ اعمال ممنوعيت قانوني ب ج)
از سوي نيروهاي پليس ايرلند شمالي و نهاد دادرسي آن در زمينه حوادث مربوط به 

هاي هاي قضايي در زمينه گستره پروندههاي اين كشور و پايان يافتن فعاليتدرگيري
هاي مربوط به هاي مدني جاري و آتي و همچنين بازجوييها و بازجوييكيفري و پرونده

 هاي مدني؛شك قانوني و دعاوي قربانيان در دادگاهپز

اشاره به ابراز نگراني خطير كارشناسان در زمينه منجر شدن اين طرح به ممانعت از  د)
پذيري براي موارد نقض فاحش حقوق بشر تالش جهت دستيابي به عدالت و مسئوليت

ن در زمينه دستيابي به ها و عقيم گذاردن حقوق قربانيامرتكب شده در دوران اين درگيري
ها و همچنين انجاميدن آن به هاي وارد آمده به آنحقيقت و جبران مؤثر خسارات و زيان

 المللي از سوي بريتانيا؛نقض آشكار تعهدات بين

اشاره به يادآوري اهميت اتخاذ رويكردي جامع در يك فرآيند قضايي انتقالي مشتمل بر  ه)
يابي، اجراي عدالت، پرداخت غرامت، يي، ازجمله حقيقتتمامي تدابير قضايي و غير قضا

  برگزاري يادبود و ضمانت براي عدم وقوع مجدد اين موارد؛
اشاره به مشتمل شدن طرح دولت به ايجاد نهادي مستقل جهت فراهم آوردن امكان  و)

هاي ايرلند هاي مربوط به درگيريها و جراحتجستجو و دريافت اطالعات در زمينه مرگ
 ها؛مالي و اتخاذ تدابيري در زمينه تدوين تاريخ شفاهي براي افراد و اعضاء خانوادهش

اشاره به اظهارات كارشناسان سازمان ملل در اين زمينه مبني بر مشتمل نشدن اين طرح  ز)
پيشنهادي بر تدابير الزم جهت بنيان نهادن تمامي جوانب حقيقت در زمينه موارد نقض 

هايي كه متوجه آن ها، داليل و مسئوليتدر اين دوران و موقعيتحقوق بشر مرتكب شده 
شود، همچنين عدم حصول اطمينان الزم از اين طرح مبني بر قابل دسترسي بودن مي

 حقيقت براي تمامي قربانيان و جامعه ايرلند در كل؛

 اشاره به همچنين ابراز نگراني كارشناسان در زمينه فقدان شفافيت مربوط به نقش ح)
و نظارت بر تمامي نهادها و تدابير اين عدالت  اجراقربانيان در اين طرح و چگونگي 
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انتقالي پيشنهادي، ازجمله در رابطه با برگزاري يادبود، آرشيو كردن حقايق و ضمانت 
  ها؛مشاركت كامل و مؤثر آن

هدات گرد در زمينه تعهاي بريتانيا جهت امتناع از عقباشاره به درخواست از مقام ط)
ط المللي خود از طريق رقم زدن محدوديت زماني براي پيگردهاي مربوحقوق بشري بين
ها و دعاوي بازجويي منوعيت جهت انجام تمامي تحقيقات،ها و اعمال مبه اين درگيري
  مدني مرتبط؛

هاي ايرلند شمالي به مدت سه دهه و تا زمان اتخاذ توافق گفتني است كه درگيري ي)
ميالدي (همچنين مشهور به توافق بلفاست) ادامه يافته و به  1998ر سال د 14جمعه نيك

  ؛15هزار تن ديگر انجاميد 40تن و مجروح شدن  3500كشته شدن بيش از 
  
، در 1400مردادماه  14شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -2

حال جويي و درعينهر در زمينه پناتگيرانهخصوص اقدام بريتانيا به وضع قوانين سخت
ش جويان از كانال مانش. برخي از محورهاي اين گزارسابقه عبور پناهمواجهه آن با موج بي

  اند از:عبارت
 نفر 482كم تاشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت كشور بريتانيا، مبني بر عبور دس الف)

وسيله به ترين خطوط كشتيراني جهان ومردادماه، از يكي از شلوغ 14طي روز چهارشنبه 
اي خطرناك با گونهشان سرنشين داشتند، كه بههاي كوچك بادي كه بيش از ظرفيتقايق

 كوردتعداد ر ايناند: گفتني است كه عبور از اين كانال آبي از فرانسه به سمت بريتانيا آمده
  ؛كستش ،تر به ثبت رسيده بودرا كه تنها چند هفته پيش پيشين

                                                            
١٤ Good Friday Agreement 

  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 15
 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27371&LangID=E 
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فر در كمتر از هزار ن 10جويان به بريتانيا از مرز اشاره به فراتر رفتن ميزان ورود پناه ب)
ولت دست كه طبق آمار رسمي ا اين در حاليميالدي:  2021ماه از آغاز سال  9گذشت 

  ؛بودند هوارد اين كشور شد جوپناه 500هزار و  8حدود  2020بريتانيا، در كل سال 
 وا در يك روز نفر به رساندن خود از فرانسه به بريتانيا تنه 482اين  اشاره به اقدام ج)

نفر ديگر  246زمان پليس فرانسه از ممانعت به عمل آوردن از رسيدن حال اقدام همدرعين
هاي قاچاق انسان را مقصر هاي بريتانيايي گروهمقامبه جنوب اين كشور: گفتني است كه 

  ؛اندخوانده» و خطرناك پذيرشغيرقابل«شرايطي  را دانند و آنشرايط كنوني مي
ي ن، همتاارمنداشاره به صدور بيانيه از سوي پريتي پتل، وزير كشور بريتانيا و ژرالد  د)

هاي ليساد پفرانسوي وي، در ماه گذشته ميالدي (ژوئيه)، مبني بر افزايش دو برابري تعد
رو ميليون يو 62,7پرداخت مبلغ  تعهد شدن بريتانيا بهمزني در سواحل فرانسه و گشت

ميالدي، به فرانسه جهت جلوگيري از مهاجرت  2021 – 2022كمك مالي در سال 
 غيرقانوني به اين كشور؛

و ارائه  جويانپناهكردن مسير گذر  عبورغيرقابلاشاره به وعده پريتي پتل مبني بر  ه)
ا ادي كه بجهت كاهش تعداد افر ازنگري در زمينه قوانين پناهندگيهايي در زمينه بپيشنهاد

صد دارد قلندن همچنين رسانند: گفتني است كه عبور از اين مسيرها خود را به بريتانيا مي
  ؛رددر نظر بگيدر اين رابطه  ،جويانپناهشامل حبس قاچاقچيان و  ،هاي شديدتريمجازات

زمان با انتقاد شديد هم ها از سوي وزارت كشور بريتانيااشاره به پيگيري انجام اين تغيير و)
ست ا هاگويد همين مخالفتپريتي پتل مي حالبااين: 16هاهاي مدافع حقوق بشر از آنگروه

  ؛فتداخير بيأتا اين اندازه به ت گيرانهقوانين سخت اين ياجراتا شده  موجبكه 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 16

، در خصوص 1400تير ماه  20، در روز يكشنبه مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددانتشار گزارش از سوي سازمان *
رخي از ب ين كشور.ارحمانه، غيرانساني و ناكارآمد بودن تدابير بريتانيا جهت ممانعت به عمل آوردن از ورود پناهجويان به بي

  محورهاي اين گزارش عبارتند از:
هاي كوچك حامل قايق رحمانه و غيرانساني خود در راستاي مقابله باام بريتانيا به افزايش فهرست بلندباالي تدابير بياقد الف)

  كنند؛مهاجران كه از كانال آبي اين كشور (كانال مانش) عبور مي
سال  4ه تحمل تا اشاره به محكوم كردن شديد جديدترين پيشنهاد دولت بريتانيا در خصوص محكوميت پناهجويان ب ب)

ها تنها با هدف اِعمال رفتاري چراكه اين گونه سياست ها به اين كشور،حبس در زندان تنها به دليل شيوه اجباري ورود آن
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هاي كمتري را در ها را كمتر مورد توجه قرار داده و ضمانتاند، در حالي كه حقوق آنمتفاوت با پناهجويان اتخاذ شده

  اند؛ها شدهافرادي كه در جستجوي يافتن پناهي ايمن ناگزير به گزينش اين شيوه –هد داختيارشان قرار مي
از سوي  ين كشور كهارلمان اپبه » مليت و مرزها«اشاره به اقدام دولت بريتانيا، در هفته گذشته، به معرفي اليحه جديد موسوم به  ج)

شور در كبسامان اين يرات براي نظام پناهجويي ناردارنده شديدترين تغياي توصيف شده كه در بوزارت كشور بريتانيا به عنوان اليحه
  هاي متمادي است؛دهه
مي كيفري و ه عنوان جرشمار آوردن ورود غيرقانوني و آگاهانه پناهجويان به بريتانيا باشاره به اقدام اين اليحه جديد به به د)

  سال حبس تا حبس ابد؛ 14ن انسان از سال حبس و براي قاچاقچيا 4ماه تا  6ها از در نظر گرفتن بيشترين مجازات براي آن
 انوني پناهجويان بهي يا غيرققانون اشاره به اظهارات پريتي پَتِل، وزير كشور بريتانيا، در اين زمينه مبني بر، تأثير گذرادن ورود ه)

شان و تعهد به اين كه شدن دعاوي تهشان در صورت پذيرفها و همچنين وضعيتاين كشور بر روند درخواست پناهجويي آن
شان را به شدت با مخاطره كنند روند درخواست پناهجوييهاي غيرقانوني براي ورود به بريتانيا استفاده ميكساني كه از راه

 سازند؛مواجه مي

نجام اهاي مرزي جهت مقامسازي از پناهجويان، از جمله اعطاء اختيار به اشاره به تدابير دولت بريتانيا در راستاي مجرم و)
ها حتي در شرايطي كه  از سوي ساعت و حبس آن 24ها، اخراج و مسترد داشتن پناهجويان در مدت زمان يدستگير

 هاي تبهكار و مجرم نباشند؛قاچاقچيان ناگزير به عبور از كانال مانش شده باشند و خود عضو گروه

بيري چون، ز طريق تدااهاي رسيدن به بريتانيا ن زمينه، مبني بر دشوارتر كردن راهاشاره به اقدام ديگر دولت بريتانيا در اي ز)
زني ساحلي، افزايش هاي گشتها و مأمورامضاء قرارداد همكاري در اين زمينه با دولت فرانسه جهت افزايش تعداد پليس
ايي استاي شناسها و ... در ردارها، دوربينامنيت مرزي در بنادر و تقويت موانع ديجيتال، همچون استفاده از پهپادها، را

  اي رسيدن به بريتانيا؛ها از كانال برپناهجويان و ممانعت به عمل آوردن از عبور آن
راهبرد  جرايي كردناهاي ديگر در اين زمينه در سال گذشته ميالدي، از جمله اشاره به اقدام دولت بريتانيا به اتخاذ اقدام ح)

ها براي هاي مهاجران و ممانعت فيزيكي از آنبرانگيز دولت استراليا در زمينه بازگرداندن قايقدام بحثمحاصره، مشابه با اق
ها با استفاده از ها در دريا و بازگرداندن مستقيم آنهاي بريتانيا و همچنين راهكارهاي ديگري چون، شناسايي قايقورود به آب

 يكي؛تر به يكديگر جهت ايجاد موانع فيزهاي كوچكنقاط كانال و يا اتصال قايقتورهاي ماهيگيري، ايجاد موانعي در برخي از 

يدگي به مان رساشاره به پيشنهاد اخير دولت بريتانيا در زمينه انتقال پناهجويان به مراكزي خارج از كشور تا ز ط)
ه اروپا، ز محدود كشورهاي اتحاديشان و حتي مذاكره با دولت دانمارك در زمينه ايجاد مركزي مشترك خارج اهايپرونده

 احتماًال در روآندا، به اين منظور؛

ها به عنوان گيري از آنهاشاره به اقدام ديگر دولت بريتانيا در اين زمينه، مبني بر دشوارتر كردن قوانين مهاجرتي و بهر ي)
ريتانيا به م وزراء با اقدايعاوي تأييد نشده و عاملي بازدارنده، به عنوان مثال دشوارتر كردن شرايط اعطاء پناهجويي بر اساس د

اند، ها سفر كرديبور و تغيير مقررات مهاجرتي در راستاي ممانعت به عمل آوردن از اقدام پناهجوياني كه از كشور سوم امني ع
اين چنيني  جوييميالدي دعاوي پناه 2021از ارائه درخواست پناهندگي: اين بدان معنا است كه از روز اول ژانويه سال 

 پذيرفته نخواهد شد؛

ا بدين تين كشور، اوارد به اشاره به همچنين قصد دولت بريتانيا براي اصالح روند ارزيابي سن در رابطه با پناهجويان تازه ك)
  وسيله بزرگساالن جوان خود را به عنوان كودك يا نوجوان معرفي نكنند؛

در  ي جدي بودهاي ناكارآمد، غيرمؤثر و مملو از تأخيرهابه طور فزاينده اين در حالي است كه نظام پناهندگي بريتانيا ل)
ميالدي تا  2010ال سنفر در  3588شرايطي كه تعداد پناهجويان در اين دهه در مقايسه با دهه اخير ده برابر شده است (از 

دم درخواست خود هستند و اين عسال است كه منتظر نتيجه  5ز ها به مدت بيش ا) و صدها تن از آن2020در سال  33016
  ارد؛دها به همراه سمي و روحي آنالمت جسثباتي، پيامدهاي دهشتباري براي وضعيت اطمينان و بي
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به آتن، هاي يونان، در سفر خود اشاره به همچنين مالقات وزير كشور بريتانيا با مقام ز)
منظور ممانعت و پيشگيري از ها بهجهت در دستور كار قرار دادن گسترش همكاري

  ؛17مهاجرت غيرقانوني به اين كشور
  
، در 1400مردادماه  10انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -3

رخي از . برخصوص اقدام وزارت كشور بريتانيا به اخراج سريع اتباع ويتنامي از اين كشو
  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت

تباع اراج اشاره به به چالش كشيده شدن سياست وزارت كشور بريتانيا در زمينه اخ الف)
ها به كشورشان، نو استرداد آ -توانند قرباني قاچاق انسان به شمار آيند كه مي –ويتنامي 

ر چارتر، د از اين افراد را با پروازكه دولت بريتانيا دومين گروه ازايناز سوي وكال، پس
  فاصله چند هفته از گروه نخست، به ويتنام فرستاد؛

ل ر احتماببني ماشاره به ابراز نگراني شماري از وكال و نهادهاي خيريه در اين زمينه،  ب)
ش نظام پردازهباخراج شدن به اشتباه برخي از قربانيان قاچاق انسان از بريتانيا با توجه 

روند بررسي وضعيت «جويان در حبس، تحت عنوان ضعيت مهاجران و پناهسريع و
  ؛»پناهندگان محبوس

خراج هت ااشاره به اقدام وزارت كشور بريتانيا به تدارك پروازهاي فصل تابستان ج ج)
كا، اييويتنام، جام به كشورهاي زيمبابوه، –ازجمله قربانيان قاچاق انسان  –جويان پناه

 6به شود در يكي از اين پروازها كه در روز چهارشنيجريه: گفته ميپاكستان، غنا و ن
  جو اخراج و به كشورهايشان مسترد شدند؛پناه 21مردادماه، از فرودگاه برمينگام انجام شد، 

                                                                                                                                                            
انگاري از ورود مديترانه از دولت بريتانيا جهت متوقف ساختن روند جرم –بان حقوق بشر اروپا درخواست سازمان ديده م)

ميالدي و معرفي ساز و كارهاي قانوني جهت  1951كنوانسيون مهاجرت سال  31ردن به بند غيرمعمول مهاجران و احترام گذا
ها را تر كه آنگيرانههاي سختهاي بيشتر و مجازاتفراهم آمدن امكان پناهجويي ايمن براي مردم، به جاي اِعمال محدوديت

  كند.نيا ميتر براي رسيدن به بريتاهاي جديدتر و پرمخاطرهناگزير به گزينش راه
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 17

 https://per.euronews.com/2021/08/05/record‐number‐of‐refugees‐cross‐english‐channel‐
from‐france‐to‐uk‐in‐a‐single‐day 
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سان به چيان اناچاقاشاره به ناگزير شدن بسياري از قربانيان وارد شده به بريتانيا توسط ق د)
هاي گذشته هاي آرايش: گفتني است كه در ماهجوانا و سالنكار كردن در مزارع ماري

ند، تانيا شدهاي كوچك از طريق كانال مانش وارد بريتعداد اتباع ويتنامي تباري كه در قايق
  افزايش يافته است؛ 

ر اين داستقرار يافته  جوياناشاره به احتمال خودخواسته بودن اقدام برخي از پناه ه)
 جبار بهاجويان به پروازها براي بازگشت به كشورهايشان: اين در حالي است كه مابقي پناه

 13مثال در يكي از پروازهاي اخير، از ميان عنوانشوند. بهكشورهايشان بازگردانده مي
ر دني تن درخواست بازگشت داده بودند و مابقي براي مدت زمان طوال 6جو، تنها پناه

ه امضاء هاي مهاجرتي نگاه داشته شده، تا انگيزه خود را از دست داده و حاضر باردوگاه
  نامه بازگشت به ويتنام شوند؛درخواست

بان حقوق بشر، ، معاونت بخش آسياي سازمان ديده18اشاره به اظهارات فيل رابرتسون و)
استفاده در برداري و سوءض بهرهمبني بر تأييد قرار گرفتن بسياري از اتباع ويتنام در معر

توجهي دولت ويتنام در زمينه مسير طوالني كشورشان تا بريتانيا و ابراز نگراني در زمينه بي
مورد هدف قرار گرفتن اتباع خود از سوي قاچاقچيان انسان و اشتياق دولت بريتانيا جهت 

ها در طول اين مسير نهايي كه آبازگرداندن اين افراد به كشورشان بدون توجه به آسيب
 اند؛متحمل شده

ن به چاق انساداري مدرن و قااشاره به انتقال يافتن بسياري از بازماندگان ويتنامي برده ز)
هاي الزم به دليل ها به دسترسي به حمايتهاي مهاجرتي و عدم توانايي آنبازداشتگاه

مسير و منجر شدن ر دهاي متحمل شده موانعي چون، عدم آشنايي به زبان و آسيب
و همچنين كمك  ديده به آغوش قاچاقچيانپروازهاي چارتر به بازگرداندن اين افراد آسيب

  ها؛وكار آنبه كسب
اين در حالي است كه بنا بر اظهارات يكي از سخنگويان وزارت كشور، تنها افرادي به  ح)

ها كشور در مورد آنهاي شوند كه اين وزارتخانه و دادگاهكشورهايشان بازگردانده مي
                                                            

١٨ Phil Robertson 
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اطمينان حاصل كرده باشند كه به كمك دولت بريتانيا نيازي نداشته و هيچ دليل حقوقي 
  ؛19براي ماندن در اين كشور ندارند

  
، در 1400مردادماه  8انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  - 4

ي داراهگپس از بازديد از محل نگروهي از نمايندگان پارلمان بريتانيا خصوص شوكه شدن 
  از: اندعبارتدر اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش  جويانپناهتعدادي از 

محل  يد ازپارلمان بريتانيا پس از بازداشاره به شوكه شدن گروهي از نمايندگان  الف)
 ؛شانتاز مشاهدا هاآن نگراني عميقو ابراز در استان كنت،  جويانپناههداري موقت انگ

جو، ازجمله زنان و كودكان پناه 56اشاره به اظهارات اين نمايندگان مبني بر نگاهداري  ب)
از  جويانهپناكه اغلب  شهري - در شهر ساحلي دوور جوييپناهواحد در يك خردسال 

 هاي نازك؛در اتاقي كوچه و پوشيده از تشك – رسندمسير دريا از اروپا به آن مي

 ي پارلمانكميته امور داخل ءاعضا از كه –نمايندگان از اين گروه يف اشاره به توص ج)
 ر زمينهدگراني ناز اين مركز مبني بر وضعيت كامالً نامناسب آن و ابراز  –هستند  بريتانيا

 در اين واحد؛ 19 –خطر شيوع بيماري كوويد 

 حزب ءضاز اعا و ارئيس كميته امور داخلي پارلمان بريتانياشاره به اقدام ايويت كوپر،  د)
اهداري ب نگ، به نگارش نامه خطاب به پريتي پتل، وزير كشور، در مورد شرايط نامناسكارگر

  در اين مركز؛ جويانپناهاز 
را جدي  »جويانپناهرفاه حال «گويد كه وزارت كشور بريتانيا مياين در حالي است كه  ه)
  ؛20گيردمي
  

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2021/aug/01/����-office‐challenged‐over‐sped‐up‐
removal‐of‐vietnamese‐nationals 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 20
 https://www.bbc.com/persian/topics/c5qvp8gjv45t 
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، در 1400مردادماه  4ن، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردي -5
تواند مصداق شكنجه زنداني در واحدهاي نظارت نزديك كه مي 52خصوص نگاهداري 

  اند از:باشد. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
هاي انگليس و ولز، موسوم به زنداني در واحدهايي از زندان 52اشاره به حبس  الف)

تواند مصداق گاه كارشناس حقوق بشر سازمان ملل ميكه از ن 21مراكز نظارت نزديك
  شكنجه باشد؛

ترين مجرمان در اين مراكز كه واحدهايي كوچك و اشاره به محبوس شدن خطرناك ب)
هايي به شدت امنيتي هستند كه از باالترين ميزان به شدت تحت نظارت در زندان

 هاي انساني برخوردارند؛ها و كمترين تماسمحدوديت

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه، در 22اشاره به ابراز نگراني نيلس ملتزر ج)
هاي انزواي خصوص اقدام دولت بريتانيا به قرار دادن زندانيان در معرض دوره

الملل در اين كشور نيز مدت و نامحدود: اين در حالي است كه سازمان عفو بينطوالني
رحمانه، غيرانساني و در اين مراكز را مصداق رفتارهاي بيازاين، نگاهداري زندانيان پيش

 تزذيلي خوانده بود؛

اري جزنداني در اين واحدها از روز نخست ماه مه سال  52اشاره به محبوس شدن  د)
نيايي درصد از زندانيان) سفيدپوست و بريتا 40تن (حدود  20ها ميالدي كه از ميان آن

كشور:  درصد از كل جمعيت زندانيان 27يس و ولز و درصد از جمعيت انگل 14 –نيستند 
يت قوم گفتني است كه وزارت دادگستري بريتانيا از ارائه اطالعات در زمينه نژاد و

تواند ياقدام م پوست و بريتانيايي نبودند، سر باز زد با اين توجيه كه اينزندانياني كه سفيد
  ها شود؛منجر به شناسايي آن

                                                            
٢١ Close Supervision Centres (CSCs) 
٢٢ Nils Melzer 
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تن از  10ي، تن به مجروح كردن افراد با قصد قبل 52تن از ميان  6ت اشاره به محكومي ه)
ها به تالش براي قتل: اين در حالي است كه محكوميت ديگر تن از آن 32ها به قتل و آن

  مجرمان در اختيار اين رسانه قرار نگرفته است؛
مسلمان بودن ميالدي، مبني بر  2015، در سال 23هااشاره به گزارش بنياد اصالح زندان و)

درصد از جمعيت  4كه مسلمانان تنها نيمي از زندانيان مراكز نظارت نزديك درحالي
دهند: درصد از كل جمعيت زندانيان در سال گذشته را تشكيل مي 16انگليس و ولز و 

 ماه بوده است؛ 40گفتني است ميزان متوسط حبس تمامي زندانيان در اين واحدها 

ي انفراد حبس تزر مبني بر قابل قياس خواندن شرايط اين مراكز بااشاره به اظهارات مل ز)
ي ساعت از روز بدون برخورداري از تماس انساني: اين در حال 22كم حبس براي دست –

تار با ي رفاست كه بر اساس مقررات نلسون ماندال (حداقل مقررات معيار سازمان ملل برا
ز (بيش ا ي مدت طوالني، هيچ زنداني نبايد براآور استزندانيان) كه معيارهايي غير الزام

 روز متوالي) در حبس انفرادي نگاه داشته شود؛ 15

شناسي دانشگاه آكسفورد و يكي ، پژوهشگر مركز جرم24اشاره به اظهارات شارون شالِو ح)
ها مبني بر متفاوت بودن شرايط مراكز نظارت هاي گزارش بنياد اصالح زنداناز نويسنده
 –زنداني را دارند  54كه ظرفيت نگاهداري  –زندان برخوردار از اين مراكز  5 نزديك در

ضمن تأكيد بر اين نكته كه در هر صورت حبس انفرادي موجب آسيب زدن به زندانيان 
 كه براي مدت زمان طوالني و يا نامحدود اعمال شود؛ويژه اينشود، بهمي

سال  11كه در  25دادن پرونده كِوان تاكراراشاره به اقدام ملتزر به مورد توجه قرار  ط)
گذشته در اين مراكز نگاهداري شده و از نگاه اين گزارشگر، شرايط او مصداق شكنجه و 

رو غيرمشروع و رحمانه، غيرانساني و تزذيلي است و ازاينهاي بيها يا مجازاتديگر رفتار
 آيد؛غيرقانوني به شمار مي

ويژه به نگارش نامه خطاب به دولت بريتانيا در مورد  اشاره به اقدام اين گزارشگر ي)
ي شرايط مراكز نظارت نزديك، مبني بر درخواست از دولت طوركلبهپرونده تاكرار و 

                                                            
٢٣ Prison Reform Trust 
٢٤ Sharon Shalev 
٢٥ Kevan Thakrar 
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هاي ارائه شده در راستاي حصول اطمينان از قرار نگرفتن جهت آشكار ساختن ضمانت
غيرضروري و تدابير هاي طوالني يا حبس انفرادي زندانيان اين مراكز در معرض حبس

به شرايط روحي و  مبتالاتخاذ شده جهت پايان بخشيدن به حبس انفرادي و انزواي افراد 
 اجتماعي و در حال تجربه بحران سالمت روحي؛ –هاي رواني ناتوانايي

ا يد باشاره به اظهارات يكي از سخنگويان وزارت دادگستري، مبني بر مخالفت شد ك)
ها تنها نتن آاكز نظارت نزديك با توجه به مورد استفاده قرار گرفتصوير ارائه شده از مر

  آيند؛براي زندانياني كه خطري جدي براي ديگران به شمار مي
وي در ادامه افزود كه اين زندانيان بايد از مشاوره ماهانه حقوقي، همچنين آموزش،  ل)

تارهايشان پزشكان جهت پرداختن به رفورزش و حمايت كاركنان متخصص و روان
 .26ها به بند عمومي برخوردار شوندمنظور بازگرداندن آنبه
  

  *فرانسه
، در 1400مردادماه  15انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -1

توسط شوراي قانون اساسي » گذرنامه سالمت«ييد نهايي اليحه جنجالي أتخصوص 
  از: اندارتعب. برخي از محورهاي اين گزارش فرانسه
تأييد  ، بهمردادماه14شنبه اشاره به اقدام شوراي قانون اساسي فرانسه، در روز پنج الف)

  ؛ده بودسناي اين كشور به تصويب رسيمجلس تر توسط پارلمان و كه پيش» گذرنامه سالمت«
ي اين قانون به تنها امكان يافتن افراد واكسينه شده يا اجرااشاره به منجر شدن  ب)
شهري و هاي بينها، قطارها، رستورانوردار از آزمايش كروناي منفي به ورود به كافهبرخ

اي را برانگيز دولت كه اعتراضات گستردهاين اقدام بحثپروازهاي هوايي: گفتني است كه 
در اين كشور قابل ، مردادماه 14شنبه در افكار عمومي فرانسه برانگيخته است، از روز پنج

  ؛وداجرا خواهد ب
                                                            

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 26
 https://www.theguardian.com/society/2021/jul/26/52‐held‐close‐supervision‐prison‐units‐
may‐amount‐torture 
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ظاهرات هاي گذشته به دست زدن به تاشاره به اقدام هزاران شهروند فرانسوي در هفته ج)
ي هرهاشدر اعتراض به تدابير قانوني دولت جهت همگاني كردن واكسيناسيون كرونا در 

  ؛مختلف اين كشور
دمات خبراي استفاده از ام برخورداري از گذرنامه سالمت شمارآمدن الزاشاره به به د)
آميز و مخل يضبعاقدامي ت عنوانبه ،از امكانات تفريحي و فرهنگي منديمومي و بهرهع

 161از سوي وزارت كشور  هاآنكه شمار  كنندگان، از سوي تظاهراتهاي فرديآزادي
 بود؛ اعالم شده نفر هزار

وران هاي پراكنده با مأماشاره به منجر شدن اين تظاهرات در پايتخت فرانسه به درگيري ه)
پاش و پرتاب هاي آبپليس و نيروهاي انتظامي و ناگزير شدن پليس به استفاده از ماشين

 11در اين شهر بيش از  هاآنآور جهت متفرق كردن بخشي از معترضان كه شمار گاز اشك
  ؛27هزار نفر برآورد شده است

ل به ان به توسجمهوري فرانسه از سوي منتقداشاره به متهم شدن امانوئل مكرون، رئيس و)
الم كرد دادگاه قانون اساسي اع حالبااينهاي سالمتي: ديكتاتوري در زمينه اِعمال محدوديت

ها پيرامون سالمت نگراني ميان» توازن متعادل«دهنده يك هاي وضع شده نشانمحدوديتكه 
  ؛هاي فردي استعمومي و آزادي

يحه اجباري المردادماه، به تصويب  4ه اشاره به اقدام مجلس سناي فرانسه، در روز دوشنب ز)
هاي عمومي و واكسيناسيون كادر درماني و الزام ارائه گواهي واكسن براي ورود به مكانشدن 

 نظير در اين اليحه آورده شده است كه اگر كاركنان مراكز عمومي و بهداشتي: تفريحي
تواند پرداخت د، كارفرما ميودداري كننها از زدن واكسن خها و رستورانها، كافهبيمارستان

  ؛را براي دو ماه معلق كند هاآنحقوق 
ميليون نفر در فرانسه حداقل يك دوز واكسن را  43بيش از  تاكنونگفتني است كه  ح)

، دولت را بر آن 19- نگراني از بروز موج جديد بيماري كوويد حالباايناند. دريافت كرده

                                                            
٢٧  https://per.euronews.com/2021/07/24/anti‐health‐pass‐demonstrations‐161‐000‐
demonstrators‐in‐france 
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شهروندان را به دريافت واكسن ترغيب  ترانهريگهاي سختداشته تا با اتخاذ سياست
  ؛28كند

  
، در 1400ه مردادما 11انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز دوشنبه  -2

خصوص اقدام پليس فرانسه به تشكيل گروه ويژه برخورد با خشونت خانگي براي 
  اند از:حمايت از زنان جامعه. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

ر دهاي جديد دولت اظهارات ژرالد دارمنن، وزير كشور فرانسه، مبني بر اقدام الف)
رسي دن بردر اولويت قرار دا ازجملهراستاي ممانعت از وقوع خشونت خانگي عليه زنان، 

هاي ويژه جهت مقابله با اين نوع هاي زناشويي، ايجاد گروهشكايات مربوط به خشونت
 تخصص خشونت در هر ادارهامي كشور و تعيين يك مأمور مها در نهادهاي انتظخشونت

  پليس و پاسگاه ژاندارمري؛
ي زن به دست شريك كنوني يا پيشين زندگ 101قتل رسيدن در مجموع  اشاره به به ب)

بار،  هزار 400ميالدي و ناگزير شدن پليس اين كشور به بيش از  2020خود، در سال 
 هاي خانوادگي در سال گذشته؛نزاع بار در ساعت، مداخله در 45معادل 

يس ن پلاشاره به همچنين وعده وزير كشور فرانسه در زمينه تسهيل استخدام افسرا ج)
  قضايي جهت پيگيري شكايات پرشمار در اين زمينه؛

راد اشاره به درخواست وزارت كشور فرانسه جهت اقدام پليس به كنترل منظم اف د)
 شونتم و مقايسه آن با نام افراد برخوردار از خبرخوردار از سوابق حمل سالح گر

  اند؛ه شدهزنان جان باخته با سالح گرم كشت سومككه يخانگي، با توجه به اين
ساله در شهر مرينياك فرانسه  31زني سال جاري، ماه مه  31روز گفتني است كه در  ه)
ود، زنده در تر به ارتكاب خشونت خانگي متهم شده بدست شوهر سابقش، كه پيشبه

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 28

 https://b2n.ir/f81058 
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ها به مسئله خشونت خانگي سبب افزايش توجه بار ديگرآتش سوخت. اين حادثه ناگوار 
  ؛29در اين كشور شد

  
، در 1400 مردادماه 6انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز چهارشنبه  -3

ر ي داسالم هراسخصوص اظهارات فعال حقوق بشري فرانسوي در زمينه نهادينه شدن 
  اند از:رانسه. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتف

با خبرنگار  وگوگفتاظهارات ماريا دي كارتنا، فعال حقوق بشر فرانسوي، در  الف)
» وريها و اصول جمهتحكيم احترام به ارزش«خبرگزاري آناتولي، در زمينه تصويب اليحه 

  يحه؛ين الشور با تصويب اي در كاسالم هراسدر پارلمان فرانسه، مبني بر نهادينه شدن 
ي اشاره به گسترش اسالم هراسي و تبعيض در فرانسه، همچنين وجود نژادپرست ب)

ده در پدي سيستماتيك و اسالم هراسي حكومتي در اين كشور و نهادينه و قانوني شدن اين
  آن با تصويب اين اليحه؛

 با دين منيهراسي و دش اشاره به منجر شدن مفاد اين قانون، نه تنها به گسترش اسالم ج)
زادي ا اصول آعنوان قانوني تحقيرآميز و مغاير باسالم در فرانسه، بلكه به شمار آمدن آن به

  آورد؛كه از دستيابي مسلمانان به بسياري از حقوق خود ممانعت به عمل مي
قانون  يب اينديگر با تصوعبارتتأكيد بر مورد هدف قرار گرفتن تنها مسلمانان در اين قانون: به د)

خود  اساسيتوانند از تمام حقوقشوند، يك بخش ميشهروندان در فرانسه به دو دسته تقسيم مي
 توانند از حقوقبخش ديگر، شهروند درجه دو محسوب شده و نمي كهدرحالي شوند،برخوردار 

  شوند؛ مندبهرهمشابه 
نب امي جوان تمثير قرار گرفتاشاره به آثار منفي اين قانون بر زندگي روزمره و تحت تأ ه)

فتني گويژه زنان محجبه: زندگي مسلمانان در فرانسه، مانند تجارت، آموزش و ورزش، به
  ؛داردرا فرانسه بيشترين تعداد مسلمانان در اروپا كه است 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 29
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كسب  هاي مسلمان بهاشاره به برخي از مفاد اين قانون، ازجمله موظف شدن خانواده و)
لتي از ركنان دوفرانسه براي ايجاد مدارس خانگي، لزوم برخورداري كا هاياجازه از مقام

 وطرفي مذهبي و مبارزه با ضرورت دريافت گواهي سالمت براي دختران، چندهمسري بي
  ازدواج اجباري؛

 داده و قرار دولت فرانسه به دليل اينكه قانون مذكور مسلمانان را هدفگفتني است كه  ز)
د ل مورد انتقاسازمان مل ويژهبهالمللي هاي بينراند، از سوي سازمانرا به حاشيه مي هاآن

 ؛قرار گرفته است
ها در پي اعالم اليحه اين قانون، حمالت به مساجد و نمازخانهاين در حالي است كه  ح)
  30.31افزايش يافته است اين كشور نيزدر 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 30

 https://b2n.ir/s76350 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش ٣١

قابله با متصويب قانون ، در خصوص 1400مرداد ماه  2انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز شنبه *
  اي اين گزارش عبارتند از:برخي از محوره .اسالمگرايي توسط پارلمان فرانسه

ين پارلمان ا پراكني و تبليغ خشونت درقانون تشديد رويكرد دولت فرانسه در قبال اسالمگرايي، نفرتاشاره به تصويب  الف)
 به انسه روهاي راست و چپ در فربا مخالفت نيروهاي وابسته به گرايش كه برانگيزهدف از تصويب اين قانون مشاجره: كشور

  ؛اعالم شده استدر اين كشور  »هاي جمهوريتدفاع از ارزش« ،رو شده
كي از حمالت يميالدي، به عنوان  2020اشاره به ترور ساموئل پتي، آموزگار يك از مدارس فرانسه، در پاييز سال  ب)

داده  ردانش نشانشاگبه  كاريكاتورهاي پيامبر اسالم را ،اين آموزگار تاريختروريستي اسالمگرايان در فرانسه: گفتني است كه 
 ؛توسط اسالمگرايان به قتل رسيد دهشتبار ايگونه بود و در همين رابطه به

د و ن مساجاشاره به فراهم آمدن اين امكان براي دولت، بر اساس قانون مصوب پارلمان فرانسه، جهت تعطيل كرد ج)
  پراكني؛و ترويج خشونت و نفرتها به تبليغ تر از گذشته و در صورت اقدام آنهاي اسالمي، سريعانجمن

دي كه به انتشار براي افراهزار يورويي  45سال حبس و جريمه نقدي  3اشاره به همچنين در نظر گرفته شدن مجازات تا  د)
 بايدشود:  اي اشخاصي اقدام كنند كه منجر به پديد آمدن خطري جاني براي آناناطالعات شخصي، خانوادگي و همچنين حرفه

هاي مجازي منتشر كرد، در شبكهاي كه ساموئل پتي در آن تدريس ميكه آدرس محل زندگي، نام و آدرس مدرسه يادآور شد
  ؛شده بود

ز اسالمي و ه، در مراكه تركياشاره به اقدام اين قانون، عالوه بر اين، به ممانعت به عمل آوردن از دخالت كشورهاي ديگر، از جمل ه)
  مساجد فرانسه؛

ابله با امكان مق م آمدنظهارات ژرالد دارمنن، وزير كشور فرانسه، مبني بر منجر شدن تصويب اين قانون به فراهاشاره به ا و)
  ؛هاي جمهوريت در فرانسهسوءاستفاده از مذهب براي آسيب رساندن به ارزش

گرايي و مه آن با اسالم، بلكه مقابلوزير فرانسه، مبني بر عدم تضاد اين قانون با دين اسالاشاره به اظهارات ژان كاستكس، نخست ز)
 استفاده از اسالم؛سوء
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الملل تصويب اين از جمله سازمان عفو بين ،اين در حالي است كه نيروهاي چپ فرانسه و همچنين نهادهاي حقوق بشري ح)

  ؛اندساز تبعيض عليه شهروندان مسلمان ساكن فرانسه دانسته و از تصويب آن انتقاد كردهقانون را زمينه
كافي نبوده و به عنوان  گرايياز سوي ديگر، نيروهاي راستگرا در فرانسه بر اين باورند كه اين قانون در امر مقابله با اسالم ط)

  ننموده است.ممنوعيت حجاب در فرانسه مثال اقدام به 


