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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 مهرماه 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمست آمده از سازماناخبار آشكار به د

صورت خالصه به ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به١گروهي
 شرح زير است:

 

  متحده آمريكا*اياالت
، 1400مهرماه  15شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

 جوياندر خصوص عقب ماندن دولت بايدن از سقف ظرفيت تعيين شده براي پذيرش پناه
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارتدر سال جاري. 

امپ، جويان از تصميم دانلد تراشاره به برانگيخته شدن خشم مدافعان حقوق پناه الف)
هزار نفر پناهجو براي  15 متحده، جهت تعيين سقف پذيرشجمهور سابق اياالترئيس

ليت كه ترامپ ميالدي و ابراز ناخرسندي فعاالن اين حوزه مبني بر اينكه ك 2021سال مالي 
ها نفر را در خاك اين كشور ميالدي تاكنون ميليون 1975برنامه پذيرش پناهجو كه از سال 

  اسكان داده، از هم فروپاشانده است؛
متحده، در ماه مه سال جاري ميالدي، جمهوري اياالتاشاره به اقدام جو بايدن، رئيس ب)

نفر در  62500به مورد تجديد نظر قرار دادن اين برنامه و افزايش سقف پذيرش پناهجو تا 
هاي زيادي را متحمل جويان سراسر جهان كه رنجراستاي رفع هرگونه ترديد در اذهان پناه

                                                            
شبكه خبري )؛ Deutsche Welleخبري دويچه وله ( )؛ شبكهHuman Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده 1

 Middle Eastتحليلي ميدل ايست آي ( -پايگاه خبري )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛Euronewsيورونيوز (

Eye( خبرگزاري آناتولي )؛Anadolu Agency( پايگاه خبري ؛– ) تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكاThe Hill ؛ روزنامه(
  ).CNN Newشبكه خبري سي.ان.ان ( و )The Guardianن (گاردي
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در اين كشور هستند: اين در حالي صبرانه در انتظار آغاز زندگي جديد خود شده و بي
  هايي در اين زمينه به وجود آمده است؛است كه ترديد

ميالدي  2021پناهجو در سال مالي  11411متحده به تنها پذيرش اشاره به اقدام اياالت ج)
ين تر از ميزاني كه دولت ترامپ تعيبسيار پايين –سپتامبر به پايان رسيد  30كه در روز 
توانست هزار جايگاه براي پذيرش پناهجو كه مي 51ديگر بيش از عبارتكرده بود: به

 فت؛وسيله از دست رها را نجات دهد بدينزندگي بسياري از انسان

متحده جو در اياالتهاي شديد وارد آمده به زيرساخت اسكان مجدد پناهاذعان به آسيب د)
بهبود  ولت بايدن براي بازسازي وعدم توانايي د جمهوري دانلد ترامپ ودر دوران رياست

  زمان كوتاه؛اين شرايط در مدت
اه پاياني ممهاجر در  1151اشاره به همچنين اقدام مثبت دولت بايدن به اسكان مجدد  ه)

ه دولت كميالدي  2020سال مالي جاري در قياس با ماه نخست اين سال، ماه اكتبر سال 
  را در اين مدت فراهم آورد؛ترامپ تنها مقدمات اسكان مجدد يك پناهجو 

ياني دوران هزار پناهجو در ماه، در سال پا 7حال اين رقم با اسكان مجدد بيش از بااين و)
ني دوران هزار پناهجو در ماه، در سال پايا 5جمهوري باراك اوباما و يا حتي حدود رياست
  بل قياس نيست؛جمهوري جورج دبليو. بوش قارياست

اين آمارها، تنها اعدام و ارقام نيستند، بلكه زندگي و حيات هزاران نفر كه تأكيد بر اين ز)
كنند و با تهديد مرگ در جهان به آن وابسته است كه در شرايط خطير زندگي مي

  ؛2اندمواجه
  
در  ،1400مهرماه  9انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز جمعه  -2

 . برخي از محورهاي اين گزارشيان آمريكاافزايش نرخ خودكشي ميان نظامخصوص 
 اند از:عبارت

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

 https://www.hrw.org/news/2021/10/07/biden‐administration‐falls‐far‐short‐us‐refugee‐
admissions‐cap 
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ر ) مبني بمتحده (پنتاگوناشاره به انتشار گزارش ساالنه از سوي وزارت دفاع اياالت الف)
هر صد  نفر در 28ميالدي ( 2020تن از نيروهاي نظامي اين كشور در سال  580خودكشي 

  ل گذشته؛سا 5ان نيروهاي نظامي در درصدي اين اقدام در مي 41,4هزار نفر) و افزايش 
ر قياس د 2020درصدي ميزان خودكشي در ميان سربازان طي سال  9,1اشاره به افزايش  ب)

  ميالدي؛ 2020تا  2018هاي درصدي آن در فاصله سال 15,3با سال گذشته و افزايش 
 الدرصدي ميزان خودكشي در ميان نيروهاي ذخيره طي س 19,2اشاره به افزايش  ج)

  درصدي آن در ميان نيروهاي گارد ملي؛  31,7ميالدي و افزايش  2020
متحده، در زمينه نتايج حاصل از اين اشاره به ابراز نگراني لويد آستين، وزير دفاع اياالت د)

  ؛3برآورد در رابطه با نيروهاي نظامي آمريكا
  
، 1400 مهرماه 8به شنبان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3

 متحده به پايان دادن به كار كودكان در داخلدر خصوص ضرورت اقدام دولت اياالت
  اند از:كشور. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

 1365متحده به انتشار گزارش ساالنه جهاني اشاره به اقدام وزارت كار اياالت الف)
در راستاي پايان  كشور و منطقه در جهان 131هاي اي خود، مبني بر ارزيابي تالشصفحه

  دادن به بدترين اشكال كار كودكان؛
كشور در  79هاي متعادل يا چشمگير هاي اين گزارش مبني بر پيشرفتاشاره به يافته ب)

هاي ناچيز يا فقدان كشور از پيشرفت 49راستاي پايان دادن به كار كودكان و برخورداري 
  پيشرفت در اين زمينه؛

حال قابل توجه بودن عدم انجام ارزيابي در رابطه با وضعيت اشاره به درعين ج)
نه كه اين كشور بايد با همان نگاه موشكافامتحده در اين زمينه، ضمن تأكيد بر ايناياالت

  معضل كار كودكان در داخل مرزهاي خود را نيز مورد بررسي قرار دهد؛

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: 3

https://b2n.ir/h12971 
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شري بان حقوق بشر و ديگر نهادهاي حقوق بهاي متعدد سازمان ديدهاشاره به گزارش د)
در زمينه مخاطرات پيش روي كودكان كار به هنگام فعاليت در بخش كشاورزي 

يزان ميالدي، بيشترين م 2018متحده كه بر اساس گزارش دولت اين كشور در سال اياالت
 مرگ كودكان كار در اين بخش، در قياس با صنايع ديگر به وقوع پيوسته است؛

متحده، كودكان در صورت كسب رضايت گفتني است كه بر اساس قانون كار اياالت ه)
زمان نامحدود در مزارع اين كشور با سالگي براي مدت 12توانند از سن والدين خود مي

راي ست كه بلي اهر اندازه و وسعتي كار كنند، تا زماني كه از تحصيل بازنمانند: اين در حا
اين  تر يا مزارع خانوادگي محدوديت سني وجود ندارد كهكار كردن در مزارع كوچك

 المللي است؛وضعيت كامًال خالف معيارهاي بين

اورزي بان حقوق بشر با برخي از كودكان كار فعال در بخش كشاشاره به مصاحبه ديده و)
هاي شان به انجام كارهاي شاق در مزارع براي ساعتها مبني بر ناگزير شدنو اظهارات آن

 هايشان؛فرسا به منظور كمك به وضعيت معيشتي خانوادهوالني، غالبًا در گرماي طاقتط

مربوط به حفظ ايمني خود  گونه آموزشاين در حالي است كه اين كودكان تحت هيچ ز)
بان حقوق بشر با وي مصاحبه گيرند و گفتني است كه يكي از نوجواناني كه ديدهقرار نمي

 ده است؛مزرعه تنباكو دو انگشت دست خود را از دست دااي در كرده، در حادثه

متحده در زمينه تصويب قوانين و مقررات الزم در مدت اياالتاشاره به تأخير طوالني ح)
رايي ه اجزمينه حمايت از كودكان كشاورز، ضمن تأكيد بر ضرورت اقدام كنگره آمريكا ب

هايي تهمانند حماي –رز ودكان كشاوهاي الزم به ككردن قانوني در راستاي اعطاء حمايت
ن در زمينه مواردي، چو ابتدا –آيد هاي ديگر به عمل ميكه از كودكان كار در بخش

  محدود كردن ساعات كاري و افزايش ميزان دستمزدها؛
 دارهاتأكيد بر همچنين ضرورت حصول اطمينان كنگره از برخورداري وزارت كار و  ط)

 ؛گراندجه الزم جهت اجرايي كردن قوانين حمايت از كارايمني و سالمت مشاغل از بو



  7                                     )13( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

هاي متحده، به اتخاذ اقدام، وزير جديد كار اياالت4اشاره به متعهد شدن مارتي والش ي)
الزم در راستاي پايان دادن به كار كودكان، از جمله اقدام وزارت كار، از اوايل سال جاري 

ها در زمينه: گفتني است كه اگرچه اين اقدامميليون دالر در اين  57ميالدي، به اختصاص 
هايي هماهنگ با آن در داخل آيد، اما بايد تالشالمللي ضروري به شمار ميسطح بين

  كشور نيز انجام پذيرد؛
تأكيد بر ضرورت اقدام وزارت كار به استفاده از اختيار قانوني خود در راستاي  ك)

 16به شمار آوردن آن براي كودكان زير روزآمد كردن فهرست مشاغل پر خطر و ممنوع 
گيرند، وسيله اطمينان حاصل كنند كه كودكان كشاورز مورد حمايت قرار ميسال تا بدين
متحده مدت مديدي است كه در زمينه پايان دادن به كار كودكان در بخش چراكه اياالت
  ؛5گونه پيشرفتي نداشته استكشاورزي هيچ

  
ر د، 1400مهرماه  8شنبه كه خبري سي.ان.ان، در روز پنجانتشار گزارش از سوي شب -4

ز امتحده به كاستن هاي فدرال اياالتخصوص مطالعه انجام شده در زمينه اقدام پايگاه داده
هاي انجام پذيرفته توسط پليس اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش آمار قتل
  اند از:عبارت
ه، مهرما 8شنبه پزشكي لَنِست، در روز پنج در نشريه اشاره به مطالعه انتشار يافته الف)

متحده در زمينه به هاي فدرال اياالتهاي دادهمبني بر برآورد ناكارآمدي يكي از پايگاه
هاي صورت پذيرفته هاي منتسب به خشونتدرصد از قتل 50شمار آوردن و ثبت بيش از 

  سال گذشته؛ 40از سوي مأموران پليس در نزديك به 
گفتني است كه نويسندگان اين مطالعه كه از الگوهاي آماري براي دستيابي به تعداد  )ب

متحده در هاي ثبت نشده استفاده نمودند، به اين نتيجه دست يافتند كه پليس اياالتمرگ

                                                            
٤ Marty Walsh 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 5
 https://www.hrw.org/news/2021/09/30/us‐government‐should‐end‐child‐labor‐home 
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هزار مرگ  30ميالدي در به وقوع پيوستن بيش از  2018تا  1980هاي فاصله سال
  مشاركت داشته است؛

به برآورد انجام شده از سوي پژوهشگران مؤسسه سنجش و ارزيابي سالمتي  اشاره ج)
ها در سامانه مورد) از مرگ 17100درصد ( 56دانشگاه واشنگتن، مبني بر عدم ثبت حدود 

هاي فدرال وابسته به مركز ملي آمار سالمتي كه يكي از پايگاه داده –آماري حياتي ملي 
  آيد؛ها در اين كشور به شمار مياز بيماريهاي مراكز كنترل و پيشگيري بخش

هاي گزارش شده در اين سامانه با ميزان گفتني است كه اين مطالعه به قياس ميان مرگ د)
نهاد پرداخته كه بر هاي مردمهاي مربوط به سازمانپايگاه داده 3هاي گزارش شده در مرگ

 اند؛دهآوري شهاي خبري و ساير آمارهاي عمومي گرداساس گزارش

 3,5هاي به دست آمده از برآوردهاي اين پژوهشگران مبني بر ميزان اشاره به يافته ه)
پوستان كشته شده توسط نيروهاي پليس در قياس با سفيدپوستان برابري تعداد سياه

تبارهاي كشته شده در قياس با برابري تعداد التين 1,8تبار و همچنين ميزان غيرالتين
هاي به دست آمده از مطالعه ديگري تبار كه اين نتايج مشابه با يافتهتينسفيدپوستان غيرال
پوستان كشته شده كه تعداد سياهميالدي انجام پذيرفته، مبني بر اين 2019است كه در سال 

 متحده ميزاني نامتناسب است؛توسط نيروهاي پليس اياالت

نشده است كه چه تعداد از گفتني است كه در اين مطالعه به اين موضوع پرداخته  و)
ي قانون بوده اجراهاي اين نهاد هاي مرگبار پليس، قانوني و در چهارچوب سياستاقدام

ها، از جمله دهي و تحقيق در زمينه مرگاست: الزم به ذكر است كه مسئوليت گزارش
هاي محلي است، به استثناء هاي انجام پذيرفته توسط نيروهاي پليس بر عهده مقامقتل

پردازند موارد نادري كه مأموران پليس فدرال به بررسي استفاده نيروهاي پليس از زور مي
تا موارد نقض احتمالي در رابطه با قانون اساسي و يا وقوع جرائم فدرال را مورد بررسي 

  قرار دهند؛
س هاي ملي براي ثبت ميزان استفاده مأموران پلياشاره به عدم وجود منبع جامعي از داده ز)

از زور و يا معيار الزم كه بر اساس آن هرگونه اقدام پليس به استفاده از زور مورد قضاوت 
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هاي اين مورد توجه مقام 2014قرار گيرد، كه از جمله در مورد مرگ مايكل براون در سال 
  كشور قرار گرفت؛

عنوان حت تماه پس از مرگ مايكل براون،  5اشاره به اقدام كنگره به تصويب قانوني  ح)
كرد كه ي قانون را موظف مياجراداشت، كه نهادهاي دهي قتل به هنگام بازقانون گزارش

هاي به وقوع پيوسته به هنگام بازداشت افراد از سوي هاي مرگمربوط به داده يا گزارش
  پليس را به دولت فدرال ارائه دهند و يا از بودجه فدرال محروم شوند؛

ان پايبندي ميالدي در زمينه ميز 2018سي انجام شده در سال اشاره به حاكي بودن برر ط)
 ي قانون به اين مصوبه كنگره، از اشباع شدن نهادهاي فدرال ازاجرانهادهاي 
دهي در اين زمينه و عدم اقدام وزارت دادگستري به گردآوري هاي گزارشدرخواست

 هاي ايالتي در اين رابطه؛داد

فتن اين معضل، پس از اقدام پليس به قتل جورج فلويد در اشاره به مورد توجه قرار گر ي)
المللي آن و در نتيجه هاي گسترده داخلي و بينويل و بازتابمينياپوليس و بريونا تيلر در لويي

ها، از جمله در زمينه ها به تصويب قوانيني در رابطه با تغيير سياستاقدام بسياري از ايالت
كه با توجه به ناكامي گفتگوهاي دوحزبي در زمينه ايجاد  دهي آمار جديدالزامات گزارش

  ؛6اصالحات در نيروهاي پليس همچنان در سطح فدرال مبهم و نامشخص باقي مانده است
  
وز رريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -5

ل در درصدي آمار قت 30سابقه ، در خصوص افزايش بي1400مهرماه  5دوشنبه 
 متحده بر اساس گزارش پليس فدرال اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارشاياالت
  اند از:عبارت
ايش افز اشاره به انتشار گزارش از سوي پليس فدرال آمريكا (اف.بي.آي)، مبني بر الف)

  كشور؛ اينميالدي در  2019در قياس با سال  2020درصدي آمار قتل در سال  30نزديك به 

                                                            
  گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك: 6

 https://edition.cnn.com/2021/09/30/us/study‐police‐deaths‐undercount/index.html 
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رائم زان جي قانون مبني بر افزايش مياجرااشاره به صدور بيانيه از سوي اين نهاد  ب)
  ن؛آبار در آمريكا براي نخستين بار در طول چهار سال در قياس با سال پيشين خشونت

ميالدي: اين در  2020تا  2019بار از سال درصدي جرائم خشونت 5اشاره به افزايش  ج)
 ت؛درصد كاهش يافته اس 6ان كلي جرم و جنايت در اين دوره زماني حالي است ميز

 2020بار در سال مورد جرم خشونت 1277696اشاره به برآورد اين نهاد مبني بر وقوع  د)
قت حدود مورد قياس قرار گيرد، ميزان جرائم سر 2019ميالدي كه چنانچه با آمار سال 

  ته است؛درصد كاهش ياف 12هاي جنسي حدود درصد و ميزان تجاوز 9,3
دي ميال 2020هاي به وقوع پيوسته در سال حال افزايش ناگهاني ميزان قتلاشاره به بااين ه)

بي.آي در ها در اين زمينه از سوي اف.آوري دادهكه بزرگترين ميزان افزايش از زمان گرد
مورد  21570آيد: گفتني است كه در سال گذشته ميالدي ميالدي به شمار مي 1960دهه 

 قتل در اين كشور به وقوع پيوسته است؛

 2020ل درصدي ميزان وقوع قتل در ميان هر يكصد هزار نفر در سا 6,5اشاره به نرخ  و)
 تر است؛ميالدي پايين 1990هاي اوليه دهه درصدي سال 9,8ميالدي كه البته باز هم از نرخ 

  ل بوده است؛سا 29تا  20ان در اين مدت بين قرباني كه رده سني بيشتر مجرمان وز) اشاره به اين
ها از سوي نهادهاي كه ارائه دادهاشاره به جامع نبودن اين گزارش، با توجه به اين ح)
رش مشاركت درصد از اين نهادها در تهيه اين گزا 85ي قانون اختياري بوده و حدود اجرا

رها كه از ارائه اطالعات به هشاند. از ميان برخي ئه دادههاي خود را ارانموده و داده
 ؛توان به نيويورك، شيكاگو و نيواورلئان اشاره كرداف.بي.آي خودداري كردند، مي

ي اجراميليون دستگيري انجام شده از سوي نهادهاي  7,6اشاره به همچنين حدود  ط)
 .7قانون بر اساس گزارش پليس فدرال آمريكا

  
  

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  7

 https://thehill.com/policy/national‐security/574091-murders‐up‐30-percent‐in‐largest‐
increase‐on‐record‐fbi?rl=1 
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  *كانادا
، 1400مهرماه  13شنبه بان حقوق بشر، در روز سهديده انتشار گزارش از سوي سازمان -1

ر استان دبار گرماي شديد هوا بر سالمندان و افراد داراي معلوليت در خصوص تأثير فاجعه
  اند از:بريتيش كلمبياي كانادا. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

ش كانادا به افزايهاي كافي از سوي دولت اشاره به منجر شدن عدم ارائه حمايت الف)
 بيني گرمايشمخاطرات براي سالمندان و افراد داراي معلوليت در دوران موج اخير و قابل پي
  د؛جاميشديد در استان بريتيش كلمبيا كه به كشته شدن صدها تن از مردم اين منطقه ان

 2021ال وئيه سژوئن تا اول ژ 25اشاره به افزايش شديد دما در استان بريتيش كلمبيا، از  ب)
م در حال عدم برخورداري اين استان از برنامه اقدادرجه سانتيگراد و درعين 49,6ميالدي تا 

هاي هدفمند از سازي هوا و همچنين فراهم آوردن حمايتاين زمينه و فقدان تجهيزات خنك
 ها شد؛جوامع در معرض خطر كه منجر به رنج و درد غيرضروري و حتي مرگ آن

 هاي ژوئيه تا سپتامبر سالبان حقوق بشر، در فاصله ماهام سازمان ديدهاشاره به اقد ج)
 13، شامل تن از شهروندان استان بريتيش كلمبيا 31جاري ميالدي، به انجام مصاحبه با 

 ان و نهادهايشهروند سالمند و دو تن از اعضاء خانواده سالمند 7شهروند داراي معلوليت، 
ن به ازماسقوق بشر و رهبران جامعه، همچنين اقدام اين ارائه دهنده خدمات، مدافعان ح

ي ر و بررسهاي استان بريتيش كلمبيا و شهر ونكوومالقات يا برقراري ارتباط كتبي با مقام
هاي الزم در زمينه سازگاري با شرايط آب و هوايي و واكنش ريزياسناد مربوط به برنامه

 در برابر بروز گرماي شديد؛

شمگير اوج گرما فرد داراي معلوليت مبني بر تأثير چ 12فرد سالمند و  5هارات اشاره به اظ د)
  ها از ازدست دادن جان خود؛ها و حتي هراس برخي از آنبر سالمت جسمي و روحي آن

اشاره به آمار به دست آمده از نهاد پزشكي قانوني استان بريتيش كلمبيا، مبني بر تعيين  ه)
 445ژوئيه سال جاري، كه  29ژوئن تا  20اي هوا، از روز مورد مرگ ناشي از گرم 569

 65درصد  79مورد آن در زمان اوج گرما به وقوع پيوست: گفتني است كه از اين تعداد 
  تر بودند؛ساله و يا مسن
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اشاره به عدم برخورداري دولت استان بريتيش كلمبيا از آمارهاي مربوط به افراد داراي  و)
نداني كه جان خود را از دست دادند، همچنين عدم برخورداري آن معلوليت در ميان شهرو

از اطالعات مربوط به ساير پيامدها و آثار ناشي از گرما، همچون ميزان پذيرش در 
 ها و تأثيرات اجتماعي آن؛ بيمارستان

به  ابتالدر معرض خطر  ويژهبهاشاره به قرار داشتن افراد داراي معلوليت و سالمندان  ز)
به  مبتالها و مرگ ناشي از گرما، همچنين تأثير شدت گرما بر توانايي بدن افراد ريبيما

 بيماري و يا در حال مصرف دارو، در واكنش نشان دادن در قبال آن؛

 –اشاره به افزايش ميزان مخاطرات در اين زمينه بر اثر عواملي چون انزواي اجتماعي  ح)
و فقر:  –هاي حمايتي الزم دسترسي ندارند نظام كنند و بهشهرونداني كه تنها زندگي مي
نفري كه مورد مصاحبه قرار گرفته و آثار شديد اين گرما  17گفتني است كه دو تن از ميان 

كرده و به اي و يا واحدهاي بسيار كوچك زندگي ميرا تجربه كردند در منازل يارانه
عهده مخارج خريد اين  هوا دسترسي نداشتند و يا از سازي و تهويهتجهيزات خنك
 آمدند؛تجهيزات برنمي

كننده عمومي و هاي محلي و جوامع بومي به ايجاد مراكز خنكاشاره به اقدام شهرداري ط)
شونده، با توجه به عدم ناپذيري استفاده از اين مراكز براي افراد مصاحبهحال امكاندرعين

شان در معرض گرماي شديد ر گرفتنونقل و در نتيجه قراها از وسيله حملبرخورداري آن
 ؛19 –به بيماري كوويد  ابتالها از هوا در خارج از منزل و يا هراس آن

اشاره به عدم اقدام نهاد خدمات اضطراري سالمتي استان بريتيش كلمبيا به فعال نمودن  ي)
هاي دهي به درخواستمركز عمليات اضطراري خود در راستاي ايجاد هماهنگي در پاسخ

هروندان تا زماني كه دماي هوا از ميزان اوج خود فروكش نمود: گفتني است كه برخي از ش
  شهروندان سالمند به هنگام انتظار براي رسيدن آمبوالنس جان خود را از دست دادند؛

وپنجه نرم ها به دستتن از شهروندان مبني بر ناگزير شدن آن 14اشاره به اظهارات  ك)
راب يا افسردگي ناشي از تجربه خود در اين دوران و احساس عدم ها، اضطكردن با آسيب
هاي آتي گرما بقا يابند: اين در حالي است توانند در مقابل موجكه چگونه مياطمينان از اين
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ازاين دوران رو به وخامت ها و اختالالت روحي پسبه بيماري مبتالكه وضعيت افراد 
 دادن جان خود هستند؛ ها نگران از دستنهاده و برخي از آن

 مبتالراد هاي فدرال و استاني كانادا به تضمين حمايت و ايمني افتأكيد بر تعهد دولت ل)
هاي به تبه معلوليت در دوران بالياي طبيعي و همچنين فراهم آوردن دسترسي به مراقب

از  ها در زمينه حمايتموقع و مناسب درماني براي اين افراد و سالمندان و تعهد آن
 بيني، از جمله تغييرات آب و هوايي؛هاي قابل پيششهروندان در قبال تهديد

زمينه  هاي استاني و فدرال به انجام تحقيقات درتأكيد بر ضرورت اقدام اضطراري مقام م)
مله از ويژه بر روي افراد در معرض خطر، از جگستره كامل تأثيرات ناشي از موج گرما، به

 ؛ن بحرانمتي ايا بر اساس ميزان معلوليت، درآمد و آثار اجتماعي و سالهطريق گردآوري داده
ت لوليتأكيد بر ضرورت حصول اطمينان تمامي سطوح دولت از شمول افراد داراي مع ن)

ازگاري ، در طرح سافراد برخوردار از تجارب مربوط به بالياي طبيعي ويژهبهو سالمندان، 
 گرماي هوا؛ تغييرات آب و هوايي و برنامه اقدام

اي هاي فدرال و استاني به كاهش سريع گازهاي گلخانهتأكيد بر ضرورت اقدام دولت س)
هاي فسيلي در راستاي ممانعت به عمل آوردن از وقوع و متوقف ساختن يارانه سوخت

  ؛8بارترين پيامدهاي آب و هوايي و حمايت از حقوق شهروندان در معرض خطرفاجعه
 

، در 1400مهرماه  3ز سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز شنبه انتشار گزارش ا -2
. يان بومسوءاستفاده تاريخي از كودك دليلعذرخواهي كليساي كاتوليك كانادا به خصوص 

  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
رسوايي و  دليلهاي كليساي كاتوليك كانادا به اسقفاشاره به عذرخواهي كتبي  الف)
وابسته به آن، پس از كشف  روزيتفاده اين كليسا از كودكان بومي در مدارس شبانهاسسوء

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 8

 https://www.hrw.org/news/2021/10/05/canada‐disastrous‐impact‐extreme‐heat 
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در محل مدارسي كه از اواخر دهه و نشان، در اوايل سال جاري ميالدي،  ناميبصدها گور 
  قرار داشتند؛كردند و تحت نظر كليساي كاتوليك فعاليت ميميالدي  1990تا  1800

ا، از پاپ جاستين ترودو، نخست وزير كاناد ي بومي وهااشاره به درخواست گروه ب)
هاي جهان و واتيكان جهت عذرخواهي در اين زمينه: الزم به فرانسيس، رهبر كاتوليك

كودك  215حاوي بقاياي  يجمعيك گور دسته سال جاريدر خردادماه يادآوري است كه 
بياي كانادا كشف شد روزي سابق در استان بريتيش كلمبومي در محوطه يك مدرسه شبانه

  ند؛برخي از اجساد كشف شده متعلق به كودكان سه ساله بودكه 
اشاره به درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت كانادا و واتيكان  ج)

جمعي، همچنين جهت انجام تحقيقات جدي در رابطه با كشف اين گورهاي دسته
ت مشابه در رابطه با ساير مدارس بوميان درخواست از دولت كانادا جهت انجام تحقيقا

  اين كشور؛ 
اشاره به درخواست ترودو از كليسا جهت انتشار علني اسناد و مدارك موجود در اين  د)

زمينه، ضمن تأكيد بر اين امر كه چنانچه كليسا از انجام اين اقدام سرباز زند، دولت وي 
  ؛ا اتخاذ خواهد كردتدابير شديدتري از جمله اقدام حقوقي عليه كليسا ر

ميالدي، توسط كليساي  1890روزي كملوپس، در سال اشاره به تأسيس مدرسه شبانه ه)
ممانعت به عمل اين مدرسه با هدف : گفتني است كه 1978كاتوليك و تعطيلي آن در سال 

 اعمال ممنوعيت در زمينهشان و فرهنگ و جوامع باكودكان بومي  آوردن از آشنايي
  ؛سيس شدأفرهنگي خاص ت هايهاي مادري يا انجام اقدامنصحبت به زبا

هاي جسمي، عاطفي و جنسي انجام استفادههاي متعدد در رابطه با سوءاشاره به گزارش و)
آموزان پذيرفته در اين نهادها عليه كودكان و حاكي بودن اسناد موجود از قرار گرفتن دانش

هاي مسري سل، آنفوالنزا و ساير بيماري چون سرخك، اين مدرسه در معرض بيمارهايي،
  ها شده است؛كه منجر به مرگ بسياري از آن
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شور ين كاشاره به گزارش منتشر شده از سوي دولت كانادا مبني بر مشاركت داشتن ا ز)
 برابري مرگ يا مفقود شدن زنان 12كشي زنان بومي آن، ضمن تأكيد بر خطر در نسل

  زنان اين كشور؛ بومي كانادا در قياس با ساير
ها تحقيق و سال حاصلاي، كه صفحه 1200گزارش  گفتني است كه بر اساس اين ح)

 مصداقبررسي است، قتل و ناپديد شدن زنان و دختران بومي در چند دهه اخير در كانادا 
  .9ستا هاآن »نسل كشي مردمان بومي بر اساس نژاد«
  

  *بريتانيا
ر د، 1400مهرماه  20شنبه ي بي.بي.سي، در روز سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبر -1

بدترين تدابير  عنوانبههاي اوليه بريتانيا جهت مهار كرونا خصوص به شمار آوردن اقدام
ارش در تاريخ بهداشت عمومي از سوي پارلمان اين كشور. برخي از محورهاي اين گز

  اند از:عبارت
دولت  لكردعممان بريتانيا مبني بر توصيف اشاره به تهيه گزارش جديد از سوي پارل الف)

يكي  عنوانبه، يروس كرونادر مراحل اوليه شيوع و وزير بريتانيا،، نخستبوريس جانسون
ترين عملكردها در تاريخ بهداشت عمومي اين كشور، ضمن متهم كردن دولت باراز فاجعه

  ؛خير عامدانه در اعالم قرنطينه عموميأاهمال و تو دانشمندان به 
 در اين هاي دولتاشاره به اقدام اين گزارش به مورد ارزيابي قرار دادن نتيجه اقدام ب)

ت رفتن ز دسازمينه كه منجر به تأخير در اعالم وضعيت قرنطينه و اهمال ناشي از آن، به 
هاي امحال، در اين گزارش از گبااينجان بسياري از شهروندان اين كشور انجاميده است: 

د اريخي ياعنوان يك موفقيت تواكسن كرونا و توليد آن به تحقيق در زمينه تهيه اوليه براي
 است؛ شده

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 9

 https://www.bbc.com/persian/world‐58690675 
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و  علوم تهيو كم يبهداشت و خدمات اجتماع ونيسيدو كماشاره به اقدام مشترك  ج)
 – ها هستندنكشور عضو آ نيا يهر دو حزب اصل ندگانيكه نما -  ايتانيپارلمان بر يفناور

هاي متعدد آميز و ناكامياقدامات موفقيتاي مبتني بر صفحه 150جهت تهيه اين گزارش 
  ؛اين كشور ماه گذشته و از زمان آغاز شيوع كرونا در 20طي دولت 

 اين گزارشدر  هزار نفر در بريتانيا بر اثر ويروس كرونا كه 150اشاره به مرگ بيش از  د)
  ؛اد شده استي» الش قرن حاضر در زمان صلحچبزرگترين «عنوان از آن به

ر بردن اشاره به متهم شدن دولت بوريس جانسون در بخشي از اين گزارش به تكيه ك ه)
جاي اعالم سريع وضعيت قرنطينه جهت كنترل ويروس كرونا فرضيه مصونيت جمعي به

تقصير يدر جامعه كه البته بر اين اساس، دانشمندان مشاور دولت نيز در اين مسير ب
  اند؛نبوده

ادگي ر آمبه اظهارات سخنگوي دولت بريتانيا در واكنش به اين گزارش مبني ب اشاره و)
  گيري؛دولت براي درس گرفتن از اشتباهات به وقوع پيوسته در جريان اين همه

جامع درباره  يپارلمان بريتانيا سال آينده تحقيق و تفحصگفتني است كه قرار است  ز)
تواند مبنايي براي ونا انجام دهد و اين گزارش ميمقابله با كرزمينه نحوه عملكرد دولت در 

  ؛10باشدهاي آن تحقيق سرفصل
  
، در 1400ه مهرما 18انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه  -2

ها در مورد وزير بريتانيا، به مسدود كردن تالشخصوص اقدام بوريس جانسون، نخست
ين ار از جنسي زنان در اماكن عمومي و خشم وزير كشوجرم به شمار آوردن آزار و اذيت 

  اند از:تصميم. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
هاي ارشد امر مقاشاره به برانگيخته شدن خشم پريتي پَتِل، وزير كشور بريتانيا و ديگ الف)

 ها براياين وزارتخانه از اقدام بوريس جانسون به ممانعت به عمل آوردن از تالش
  آورد؛صويب قانوني كه آزار و اذيت جنسي در اماكن عمومي را جرم به شمار ميت

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

 https://www.bbc.com/persian/world‐58880217 
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 خانم پتل  هزار نفر به فراخوان اعالم شده از سوي 180اشاره به پاسخ دادن بيش از  ب)

فتن و شكايت از قرار گر ه زنان و دخترانهاي خياباني عليدربارة بررسي معضل خشونت
تل قانتشار اخبار مربوط به پس از  ويژهبهول روز، كه هاي مكرر در طدر معرض مزاحمت

  ؛توجهي افزايش يافتطور قابلسارا اورارد به
ك سوي ي از ،مارس سال جاري ميالديماه در  ،سارا اوراردالزم به يادآوري است كه  ج)
رفت و گرار قمور پليس بريتانيا، به بهانه نقض مقررات كرونا ربوده شد و مورد تجاوز أم

  ؛نهايت كشته شد در
 حال اظهارات بوريس جانسون مبني بر عدم حمايت از هيچ قانوناشاره به درعين د)

انين د قوجديدي در زمينه مقابله با خشونت عليه زنان با توجه به، به ادعاي وي، وجو
 س كشور؛هاي پليمتعدد در اين زمينه و عدم تمايل او به ايجاد موانع بيشتر براي فعاليت

ش از ت بيه به نظرسنجي انجام شده در اوايل سال جاري ميالدي مبني بر اظهارااشار ه)
 ه ازنيمي از زنان در خصوص مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفتن در جريان استفاد

 ونقل عمومي؛هاي حملسامانه

شان در هايهاي وزارت كشور مبني بر تداوم بخشيدن به تالشاشاره به اظهارات مقام و)
ل مشتم قانوني كه –اي تصويب قانوني جهت مقابله با آزار جنسي در اماكن عمومي راست

ومي ي عمتعيين مجازات براي تمامي رفتارهايي شود كه موجبات ناراحتي زنان در فضاها
  آورد؛را فراهم مي

اشاره به تأكيد مدافعان حقوق زنان بر ارتباط آزار و اذيت زنان و دختران در اماكن  ز)
چراكه بسياري از دختراني كه مورد چنين آزارهايي قرار ا معضل نژادپرستي، عمومي ب

  ؛11بودندرنگين پوست  ،اندگرفته
  

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://per.euronews.com/2021/10/10/sexual‐harassment‐uk‐public‐places‐home‐
secretary‐patel‐outraged‐by‐johnson‐decision 
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 10به تحليلي ميدل ايست آي، در روز شن –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
متحده به ، در خصوص ارتباط پايگاهي بريتانيايي با حمله پهپادي اياالت1400مهرماه 

  اند از:ر قاسم سليماني. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتسردا
ن هاي حقوق بشري از دولت بريتانيا جهت توضيح در اياشاره به درخواست گروه الف)

ورهاي اي از ترزمينه كه آيا پايگاه اطالعاتي اين كشور در منطقه يوركشاير در مجموعه
  ست يا خير؛ر، مشاركت داشته اهاي اخيانجام شده از طريق حمالت پهپادي در سال

مهرماه، تحت  10ها پس از انتشار گزارشي، در روز شنبه اشاره به آغاز اين درخواست ب)
كه » 12ها و حمالت پهپاديويت هيل در نگاهي سه بعدي، گنبدها، دادهمن«عنوان 
سردار كشتن  ويژهبهمتحده، هايي را در زمينه مشاركت بريتانيا در حمالت اياالتنگراني

اي كه تهران و واشنگتن را حادثه –ميالدي برانگيخته است  2020قاسم سليماني در سال 
  تا آستانه منازعه نظامي پيش برد؛

، به سفارش 13نگاري به نام بارنيبي پيساشاره به نگاشته شدن اين گزارش توسط روزنامه ج)
كه ويت هيل، مبتني بر ايننپذيري ماي يوركشاير و كارزار مسئوليتكارزار خلع سالح هسته

اند كه طرح حمله به سردار سليماني احتماالً با استفاده از پژوهشگران به اين نتيجه دست يافته
  ويت هيل انجام پذيرفته است؛اطالعات به دست آمده از پايگاه اطالعاتي من

هاي ولتده ب گفتني است كه اين پايگاه به ارائه خدمات حمايتي ارتباطاتي و اطالعاتي د)
هاي نيروي هوايي پردازد و اگرچه در ظاهر يكي از پايگاهمتحده ميبريتانيا و اياالت

متحده تسلطنتي است، اما بزرگترين پايگاه شناخته شده خارجي آژانس امنيت ملي اياال
ن غيرنظامي تن از كاركنا 500تن از كاركنان آمريكايي و  600آيد كه داراي نيز به شمار مي

 تانيايي است؛بري

كه آيا كاركنان اشاره به طرح اين پرسش از سوي پژوهشگران اين گزارش مبني بر اين ه)
متحده در مناطق جنگي ويت هيل در حمالت پهپادي اياالتبريتانيايي مستقر در من

                                                            
١٢ Menwith Hill in 3D, Domes, Data and Drone Strikes 
١٣ Barnaby Pace 
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گونه مجوزي براي انجام عمليات مناطق جنگي كه بريتانيا هيچ –اند يا خير مشاركت داشته
 نداشته است، از جمله يمن، پاكستان و سومالي؛ هادر آن

ويت هيل در هاي اطالعاتي منها در زمينه ايفاء نقش كليدي برنامهاشاره به گزارش و)
هاي رانعنوان بخشي از كارزار بمباعمليات انجام شده در يمن در زمينه كشتار مردم، به

 –ست ادر اين كشور شده  اميانها تن از غيرنظپهپادي مرگبار كه منجر به كشته شدن ده
 متحده به آن اعالم جنگ نكرده بودند؛ كشوري كه نه بريتانيا و نه اياالت

ر اساس متحده به توجيه مشروعيت حمالت پهپادي خود در يمن باشاره به اقدام اياالت ز)
ازده يدي و پس از حمالت ميال 2001قانون مجوز (به كارگيري) نيروي نظامي در سال 

  ر بريتانيا وجود ندارد؛دكه چنين قانوني سپتامبر، درحالي
يي در ريتانيابي و اشاره به ابراز ناخرسندي نويسنده اين مقاله از اقدام نيروهاي آمريكاي ح)
  پذيري عمومي؛ ويت هيل به انجام عمليات نظامي وراي هرگونه موشكافي يا مسئوليتمن
هاي تعاليفرورت اقدام بريتانيا به مسئول به شمار آوردن عامالن هر يك از تأكيد بر ض ط)

كه در  ين زمينهويت هيل انجام پذيرفته، ضمن هشدار در انظامي يا امنيتي آمريكا كه در پايگاه من
ده هاي نظارتي اوروِلي (موسوم به جورج اورول نويسنصورت فقدان فشارهاي خارجي، نظام

  يابد؛هاي اخير فاش شده، همچنان ادامه ميهاي فراقضايي كه در سالانگليسي) و اعدام
ز تجهيزات اكه به برخورداري  –ها اشاره به مطرح شدن نام اين پايگاه در رسانه ي)

نودن در زمان درز اسناد مربوط به پرونده ادوارد اس –راداري گسترده معروف است 
ل ويت هيدر آن زمان آشكار شد كه من (پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي آمريكا) كه

ماس بخشي از شبكه شنودي با قابليت جاسوسي از صدها ميليون پست الكترونيكي و ت
  آمده است؛مي هاي خاص به شماريابي تلفنتلفني و همچنين مكان

ويت هيل در اشاره به مورد استفاده قرار گرفتن اطالعات گردآوري شده در من ك)
ده و ميالدي ش 2011هاي طالبان در افغانستان در سال به رهگيري هدفعملياتي كه منجر 

 تن از شهروندان اين كشور انجاميده است؛  30به مرگ حدود 
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پ كه جمهوري دانلد تراماشاره به عمليات ديگر منسوب به اين پايگاه در زمان رياست ل)
رو اينشده است: از كودك 28شهروند غيرنظامي، از جمله  86منجر به كشته شدن دست كم 

ن ويت هيل احتماالً در كشتاند كه پايگاه منپژوهشگران اين گزارش به اين نتيجه دست يافته
 ميالدي نيز ايفاء نقش كرده است؛ 2020سردار سليماني در ماه ژانويه سال 

دولت بريتانيا از هرگونه توضيح در رابطه با اين موارد امتناع  گفتني است كه وزاري م)
گاه جزئيات عمليات انجام شده در پايگاه نيروي ها هيچاند، با اين توجيه كه آنيدهورز

ويت هيل را آشكار نخواهند كرد كه از نگاه نويسنده گزارش، خود هوايي سلطنتي من
پذيري در زمينه عمليات اين هاي جدي در اين زمينه و مسئوليتمنجر به ايجاد پرسش

  ؛14شودپايگاه مي
  
، 1400مهرماه  6شنبه بان حقوق بشر، در روز سهر گزارش از سوي سازمان ديدهانتشا -4

ن هاي حياتي براي كودكادر خصوص ضرورت اقدام دولت بريتانيا به تداوم تأمين كمك
  اند از:اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

براي  هاي پيش روي اواشاره به اظهارات يك مادر مجرد بريتانيايي مبني بر چالش الف)
اني كه در طول مدت يك هفته غذاي چندتأمين غذا براي خود و فرزندش و اذعان به اين

اشت كه ار دنخورده و تنها با خوردن آب خود را زنده نگاه داشته است. وي در ادامه اظه
غذيه كند تا فرزندش بتواند از تهاي غذايي امتناع مياز خوردن برخي از عده طورمعمولبه

  الزم برخوردار گردد؛
هاي ع كمكمهرماه، به قط 14حال، تصميم دولت بريتانيا در روز چهارشنبه اشاره به درعين ب)

زرگترين هاي مبارزه با فقر به مثابه بها كه از نگاه سازماناعطايي دولت به اين قشر از خانواده
  آيد؛شمار ميميزان كاهش نرخ تأمين اجتماعي در نظام رفاهي اين كشور به 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  14

 https://www.middleeasteye.net/news/uk‐base‐linked‐us‐drone‐strike‐iranian‐general‐
qassem‐soleimani‐report 
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ه كدرآمد در اين كشور ها خانواده كماشاره به تأثير عمده اين اقدام بر زندگي ميليون ج)
هاي ناكافي تأمين اجتماعي است، تا از اين طريق شان پيشاپيش وابسته به حمايتمعيشت

هاي معيشتي هاي پرداختبتوانند غذايي براي خانواده خود فراهم آورده و از عهده
 رج اوليه برآيند؛بهاي خانه و ديگر مخا، اجارههمچون

خواست از دولت سپتامبر سال جاري، به در 16اشاره به اقدام پارلمان بريتانيا، در روز  د)
  هاي معيشتي؛جهت لغو تصميم خود در زمينه كاهش كمك

، ، كارشناس سازمان ملل در زمينه فقر و حقوق بشر15اشاره به اظهارات اوليويه دو شوتر ه)
سپتامبر سال جاري، مبني بر خالف وجدان خواندن اين تصميم دولت و  17در روز 

كه اين طرح اي خطاب به دولت بريتانيا مبني بر اينهمچنين اقدام وي به علني كردن نامه
وپنجه نرم كردن با تأمين مخارج ها تن از مردم اين كشور را كه براي دستتواند ميليونمي

هستند، به » 16اعتبار جهاني«هاي موسوم به برنامه به دريافت كمك روزمره خود ناگزير
 حال خود رها كند؛

 ها از زمان آغاز شيوعكننده اين كمكاشاره به افزايش دو برابري تعداد افراد درخواست و)
ه كمتر از كميليون نفر: اين در حالي است  6و رسيدن آن به نزديك به  19 –بيماري كوويد 

 سال هستند؛ 5ها نيز داراي فرزندان زير خانوارها داراي فرزند بوده و نيمي از آننيمي از اين 

ثير هاي حمايتي به تحت تأاشاره به منجر شدن اقدام دولت در زمينه قطع اين كمك ز)
درآمد، از جمله حق برخورداري از هاي كمقرار گرفتن حقوق اقتصادي و اجتماعي خانواده

ز ااعي: اين در حالي است كه در حال حاضر نيز بسياري غذا، مسكن و تأمين اجتم
هاي غذايي هاي دولتي، نيازمند مراجعه به بانكدريافت كمك رغمبهدرآمد هاي كمخانواده

 محلي جهت تأمين نيازهاي روزمره خود هستند؛

 ها مختص دوران مقابله باكه اين كمكاشاره به توجيه دولت در اين زمينه مبني بر اين ح)
بوده و در حال حاضر دوره آن به پايان رسيده است: اين در  19 –شيوع بيماري كوويد 

                                                            
١٥ Olivier De Schutter 
١٦ Universal Credit 
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هاي معيشتي (اعتبار جهاني) پيش از هاي وابسته به دريافت كمكحالي است كه خانواده
گيري نيز همچنان دست به گريبان معضالت تأمين نيازهاي روزمره خود آغاز اين همه

 اند؛بوده

المللي آن در راستاي قض اين اقدام دولت بريتانيا با تعهدات حقوق بشري بيناشاره به تنا ط)
بان به رسميت شناختن حق مردم در زمينه برخورداري از معيار كافي معيشت كه سازمان ديده

حقوق بشر به نمايندگان پارلمان اين كشور متذكر شده و كارشناس سازمان ملل در زمينه فقر 
  ؛17خصوص آن با دولت گفتگو كرده است شديد نيز به صراحت در

  
ر خصوص ، د1400مهرماه  3انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز شنبه  -5

 رهاي اينهاي ناايمن. برخي از محواقدام دولت بريتانيا به اسكان كودكان پناهجو در هتل
  اند از:گزارش عبارت

از وزارت كشور بريتانيا جهت  18اشاره به درخواست شوراي شهر برايتون و هوو الف)
اند، با توجه به هاي موقتي كه كودكان پناهجو را در خود جاي دادهتعطيل كردن سكونت

هاي به وجود آمده در رابطه با معضالت هزاران پناهجويي كه در حال حاضر در نگراني
زمينه هاي موجود در كنند و همچنين با توجه به نگرانيهاي اين كشور زندگي ميهتل

  ها؛مسائل محافظتي جاري در اين هتل
ز ااشاره به درخواست اين شوراي شهر از وزارت كشور بريتانيا جهت خودداري  ب)

ه ت با تكيتوجهي از كودكان پناهجو را در خود جاي داده اساستفاده از هتلي كه شمار قابل
در اين  19 –ري كوويد گونه ارزيابي محافظتي ابتدايي در زمينه بيمابر اين ادعا كه هيچ

  مكان صورت نپذيرفته است؛
هاي يك نهاد حقوقي جهت ارزيابي وضعيت يك اين در حالي است كه از تالش ج)

ها ممانعت به عمل آمده كه متناقض با ساله افغاني ساكن يكي از اين هتل 15نوجوان 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:يدهگزارش سازمان د 17

 https://www.hrw.org/news/2021/09/28/uk‐government‐should‐keep‐vital‐lifeline‐children 
١٨ Brighton and Hove 
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عرض حقوق كودك است و دولت بريتانيا در حقيقت كودكان بدون سرپرست را در م
 حبس اجباري غيرقانوني قرار داده است؛

هزار  15هاي بيشتر در زمينه وضعيت اشاره به منجر شدن اين تحوالت به پرسش د)
ها از زده خانوادهكه در پي خروج شتاب –هزار پناهجوي افغان  7از جمله  –پناهجو 

  اند؛هاي اين كشور اسكان داده شدهفرودگاه كابل در ماه گذشته، در هتل
تن  16ها كه كودك پناهجوي بدون سرپرست در اين هتل 70اشاره به سكونت حدود  ه)

زارت كشور سال هستند و نمايندگان پارلمان بريتانيا در كميته برگزيده و 16ها زير از آن
 ها براي كودكاني كه به تنهايي به بريتانيا سفرگاهدر رابطه با مناسب بودن اين سكونت

 ترديد نمودند؛اند، ابراز كرده

ه به هاي وارد آمداشاره به منجر شدن رويكرد دولت در اين زمينه به افزايش آسيب و)
ايد با رسانند و بسياري بدين منظور بكودكان پناهجويي كه خود را به خاك بريتانيا مي

 آبي مانش گذر كنند؛ هاي كوچك از كانالاستفاده از قايق

هاي ا قايقبي بآز مهاجران در ماه سپتامبر از اين كانال اشاره به عبور تعداد بيشتري ا ز)
هاي گذشته است و تنها هفته گذشته كه بيش از تمامي ماه –هزار نفر  4حدود  –كوچك 
 ها ممانعت به عمل آمده است؛مهاجر از طريق اين قايق 459از عبور 

ن حبوس شداشاره به اظهارات وكالي حقوقي در اين رابطه مبني بر در حقيقت م ح)
ها توصيه شده است كه اين كه به آنها با توجه به اينكودكان بدون سرپرست در اين هتل

 اماكن را ترك نكنند؛

 شور برايهاي مورد استفاده وزارت كاشاره به گزارش جديد انتشار يافته در زمينه هتل ط)
هايي كه از تگاهبازداش ها به مثابهگاهجويان مبني بر به شمار آوردن اين سكونتاسكان پناه

  امكانات استاندارد برخوردار نيستند؛
جويان در اين از سوي ديگر وزارت كشور سازماني را براي رسيدگي به امور پناه ي)
ها برگزيده است كه تجارب پيشين آن در زمينه كمك به كودكان پناهجوي بدون هتل

 هايي را برانگيخته است؛سرپرست پرسش
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هاي به كميته جويان با نگارش نامههاي حامي پناهاست كه برخي از گروهاين در حالي  ك)
ز سوي اند تا در مورد سازماني كه ابرگزيده وزارت كشور، از اين كميته درخواست كرده

  جويان برگزيده شده، تحقيق نمايد؛اين وزارتخانه براي رسيدگي به امور پناه
ويان وزارت كشور اين وزارتخانه موضوع گفتني است كه طبق اظهارات يكي از سخنگ ل)

انگارد و به منظور حفاظت از كودكان پناهجوي بدون سرپرست را به شدت جدي مي
  ؛19ها تدابيري انديشيده استتأمين نيازهاي رفاهي آن

  
، در 1400مهرماه  2انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -6

ده ته شده از سوي بريتانيا براي غيرنظاميان افغاني كشخصوص ميزان غرامت پرداخت ش
  اند از:در جنگ. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

مليات عريان ميزان غرامت پرداختي بابت كشته شدن غيرنظاميان در جاشاره به اعالم  الف)
هاي خواستبر اساس در ،بار نخستيننظامي نيروهاي مسلح بريتانيايي در افغانستان براي 

ر ثيأتدن ر داصورت گرفته در زمينه قانون آزادي اطالعات و در تالش براي مورد مداقه قرا
  افغانستان؛بر زندگي غيرنظاميان  اين كشورعمليات نيروهاي مسلح 

دي به ميال 2014تا  2006هاي اشاره به اقدام وزارت دفاع بريتانيا، در فاصله سال ب)
پوند براي هر  2380طور متوسط به –غيرنظامي  289هزار پوند براي مرگ  688پرداخت 

از  كه كمترپنس به خانواده يك قرباني  17پوند و  104حال پرداخت تنها و درعين –نفر 
ارت وزه : اين در حالي است كاندغرامتي است كه ديگران براي مرگ حيوانات خود گرفته

  ؛ستوقي محاسبه شده اكه اين غرامت براساس اصول حق اظهار داشتهدفاع بريتانيا 
كه » اقدام در قبال خشونت مسلحانه«ها از سوي نهاد خيريه اشاره به گردآوري اين داده ج)

كه  هيك پسربچه سه ساله بودعمليات نظامي بريتانيا جوانترين قرباني بر اساس اسناد آن 
كشته  ناشي از اين عملياتاثر شوك  اين كشور، بر روبي نيروهايدر جريان عمليات مين

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://www.theguardian.com/world/2021/sep/25/child‐refugees‐were‐dumped‐in‐unsafe‐
hotel‐claims‐brighton‐council 
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ها بايد از سوي نيروهاي نظامي بريتانيا مورد ده است: اين در حالي است كه اين دادهش
  گرفته است؛تحليل قرار مي

م شدن يك پوند براي گ 110حال، پرداخت اشاره به اقدام نيروهاي بريتانيايي به درعين د)
 240ميدان تير و ها به خر، پس از ورود اتفاقي آن 6پوند براي مرگ  662تلفن همراه، 

رامت غدر قياس با  براي خسارات وارده به يك ملك توسط يك وسيله نقليه زرهيپوند 
  يكي از قربانيان؛ خانوادهپنسي به  17پوند و  104

پوندي  586,42ها در ارتباط با مرگ غيرنظاميان، شامل غرامت اشاره به ساير پرداخت ه)
پوند  4233,60ميالدي و پرداخت  2009سال ساله در ماه دسامبر  10براي مرگ يك پسر 

 منيتاكمك نيروهاي براي چهار كودك كه در همان ماه به ضرب گلوله نيروهاي ايساف (
يسي هاي انگلهيچ گزارشي از آن حادثه در رسانه: گفتني است كه المللي) كشته شدندبين

  ؛زبان وجود ندارد
 7204,97 ه در يك مورد شامل پرداختاشاره به باالتر بودن ميزان غرامت پرداخت شد و)

يتانيا رتش برآپاچي ا بالگردهاي سرگردان يك اثر گلوله برپنج كودك افغان كه  براي  پوند
در مجموع ها قرار گرفت: گفتني است كه اي كه مورد توجه رسانهحادثه – زخمي شدند

طور كه به ه استمورد جراحت توسط بريتانيا پرداخت شد 240هزار پوند براي  397
  آيد؛به شمار ميپوند براي هر نفر  1654متوسط 

هزار و  54اخت اشاره به باالترين ميزان مبلغ پرداختي از سوي دولت بريتانيا شامل پرد ز)
در  ميالدي در كابل كه جزئيات بيشتري 2007براي يك مورد مرگ در سال  پوند 347

  رابطه با آن وجود ندارد؛
فاع دارت شدن اكثر دعاوي در زمينه دريافت غرامت از سوي وز اشاره به مردود واقع ح)

  ادعاي جراحت؛ 285ادعاي مرگ و  885بريتانيا شامل در مجموع 
مرگ هر غيرنظامي «يك سخنگوي وزارت دفاع در اين زمينه اظهار داشته است كه:  ط)

براي يك فاجعه است و بريتانيا همواره به دنبال راهي براي به حداقل رساندن خطر 
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گيري است، اما اين خطر هرگز به گيرانه هدففرآيند سخت ياجرا، از طريق غيرنظاميان
 .20»رسد.صفر نمي

  
  *فرانسه

به  ،1400مهرماه  15شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1
ا بانسه رفتار تحقيرآميز فر وص انتقاد ازبان حقوق بشر، در خصنقل از سازمان ديده

  اند از:در منطقه َكِله. برخي از محورهاي اين گزارش عبارتجويان پناه
حميل ت«تحت عنوان  بان حقوق بشر،اي سازمان ديدهصفحه 86اشاره به گزارش  الف)

ني بر ، مب»استيصال: رفتار تحقيرآميز با كودكان و بزرگساالن پناهجو در شمال فرانسه
انه آزار و اذيت روز و اخراج گسترده فرانسه جهتعمليات متعدد پليس مستندسازي 

جويان به سترسي پناهدبراي  اعمال شده از سوي مأموران پليسهاي و محدوديتجويان پناه
  ؛هاي بشردوستانهكمك
هاي فرانسوي در راستاي ناگزير ها از سوي مقاماشاره به انجام پذيرفتن اين اقدام ب)

هاي مزبور هيچ يك از مشكالت كه اقدامشان، درحاليجويان به تغيير مكانساختن پناه
آميز جويان در زمينه اقامت و برخورداري از سرپناه را حل نكرده و رفتار خشونتپناه

 جويان جديد را از ورود به اين منطقه منصرف ننموده است؛پليس، مهاجران و پناه

» جنگل«دوگاه معروف به سال پس از تخريب كامل ار 5اشاره به انتشار اين گزارش  ج)
  ر؛اسر كشوه سربدر منطقه كله در شمال غربي فرانسه و انتقال هزاران پناهجو از اين منطقه 

ي سفر هاي پايانكله به دليل نزديكي به كانال مانش، يكي از اقامتگاهگفتني است كه  د)
بان حقوق دهته ديخواهند خود را به بريتانيا برسانند. به گفني است كه ميابسياري از مهاجر

 ؛كنندگي مياين منطقه زند هايزاغهبشر، در حال حاضر نزديك به دو هزار پناهجو در 
بان حقوق بشر، ، مدير بخش فرانسه در سازمان ديدهبنديكت ژاِنرواشاره به اظهارات  ه)

جويان و آميز و تحقيرآميز پليس فرانسه با پناهناپذيري رفتار توهينمبني بر توجيه
                                                            

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 20
 https://www.bbc.com/persian/world‐58673745 
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هاي اتخاذ شده در اين زمينه با هدف ممانعت از تجمع گسترده كارآمدي آشكار سياستنا
در ماه ها: گفتني است كه جويان در شمال فرانسه و تنها تحميل درد و رنج عظيم بر آنپناه

 ركورد عبور غيرقانوني مهاجران از فرانسه به سوي بريتانيا از سال جاري ميالديژوئيه 
  ؛شكسته شدكانال مانش  طريق

شر ببان حقوق اشاره به اختصاص يافتن بخشي از اين گزارش به مصاحبه سازمان ديده و)
 ويژهبهسرپرست در شهر كله و حومه آن، كودك بي 40جمله  پناهجو، از 60بيش از با 

 ژوئن و ژوئيه هايماه و 2020 سال اكتبر تا دسامبر هايماه در فاصله ،سنت – شهر گراند
كله و همچنين  - دو – نطقه پاهاي فرمانداري ممقامميالدي و گفتگو با  2021 سال

  ؛سنت – شهرداري گراند
مه سال كودك بدون سرپرست، در ني 300هزار تن، از جمله  2اشاره به سكونت حدود  ز)

هاي منطقه كله و حومه آن و اقامت صدها پناهجوي ديگر، ميالدي در اردوگاه 2021
ر در نزديكي شه سنت و –برخوردار از فرزند در جنگلي در گراند  هايخانواده ويژهبه

 دانكرك؛

و  اهچادرجويان جهت ترك مناطقي كه اشاره به درخواست مداوم مأموران پليس از پناه ح)
ود ات به نابهمچنين اقدام مأموران در جريان اين عملياند، هاي خود را در آن برپا كردهآلونك

  ؛اند با خود حمل كنندجويان نتوانستههايي كه پناهخوابو كيسههاي موقت كردن سرپناه
ت سال و نيمه نخس 2020اشاره به اقدام پليس به انجام اين عمليات در طول سال  ط)

جويان در منطقه كله و هاي پناهنشينميالدي، تقريباً هر دو روز يك بار در اكثر زاغه 2021
 ؛سنت –د اي يك يا دو بار در منطقه گرانهفته
جويان در سال مرتبه عمليات اخراج پناه 950بيش از  ياجرااشاره به اقدام پليس به  ي)

شف و سنت، منجر به ك –بار در منطقه گراند  90تر از ميالدي در منطقه كله و كم 2020
  ؛چادر و كيسه بزرنتي و صدها كيسه خواب و پتو 5000ضبط 

» جويان به سرپناهانتقال پناه«ات تحت عنوان اشاره به انجام بسياري از اين عملي ك)
شود، همچنين در جريان ها سرپناه اختصاص داده ميكه تنها براي چند روز به آندرحالي
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ها مشخصات كودكان به درستي ثبت نشده و كوچكترين اقدام در راستاي اين مأموريت
 گيرد؛ها صورت نميمحافظت از آن

جويان كه منجر به زدگي پناهيات به هراس مداوم و وحشتاشاره به منجر شدن اين عمل ل)
 شود؛هاي جسمي و رواني ميها در معرض بسياري ديگر از آسيبخوابي و قرار گرفتن آنبي

هاي ملي و محلي به وضع قوانين جديد در زمينه نظارت بر اشاره به همچنين اقدام مقام م)
جويان ه محدود شدن امكان دسترسي پناههاي بشردوستانه كه منجر بچگونگي توزيع كمك

هاي شهرداري مبني بر ممنوعيت توزيع آب و نامهشود، از جمله آيينها ميبه اين كمك
نهاد، در دسترس نبودن مراكز دولتي كمك به هاي مردمجويان از سوي سازمانغذا ميان پناه

  شان از منطقه؛با اخراج زمانهمها هاي غذايي به آنجويان و رسيدن كمكپناه
در  ويژهبهتوجهي نهادهاي دولتي به نيازهاي زنان و دختران پناهجو، اشاره به انتقاد از بي ن)

هاي بهداشتي جداگانه هاي بهداشتي، با توجه به عدم وجود سرويسزمينه بهداشت و سرويس
 ت؛براي زنان در منطقه كله و عدم وجود هرگونه سرويس بهداشتي در منطقه گراند سن

هاي اضطراري در شمال غرب فرانسه و تنها صدور اشاره به اشباع بودن اقامتگاه س)
هاي ها حتي براي خانوادهجويان جهت چند شب اقامت در اين اقامتگاهمجوز براي پناه

 برخوردار از فرزندان خردسال؛

پليس و تهديد اشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن امدادگران داوطلب از سوي مأموران  ع)
  ها از عمليات پليس؛آن برداريفيلمها به بازداشت، همچنين ممانعت به عمل آوردن از آن

جويان به هاي فرانسه با توجه به تداوم هجوم پناهاشاره به مثمرثمر نبودن اقدامات مقام ف)
به عدم  كيلومتري) كه با توجه 30اين منطقه به دليل نزديكي آن با بريتانيا (فاصله تنها 

جويان بزرگسال را به فرانسه بازگرداند تواند پناهعضويت اين كشور در اتحاديه اروپا نمي
 وارد است؛و موظف به بررسي درخواست پناهندگي مهاجران تازه

تجميع  جديد، پذيرش درخواست يقانون ياجراحال دولت بريتانيا با تصويب و بااين ص)
تنها راه قانوني پيوستن كودكان بدون  ت؛ امري كه عمالً خانواده را متوقف كرده اس ياعضا

  مسدود كرده است؛شان در بريتانيا را سرپرست به والدين
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ه كله جهت خاتم –دو  –فرمانداري پا  بان حقوق بشر ازاشاره به درخواست ديده ق)
ها و ايجاد هماهنگي با جويان و ضبط اموال آنبخشيدن به سياست اخراج متداوم پناه

 جويان؛هاي شفاف در قبال پناههاي جايگزين و گزينهحلاستانداري جهت يافتن راه

خورده خود در اين هاي فرانسه جهت رها كردن راهبرد شكستاشاره به درخواست از مقام ر)
  ؛21هاجاي آزار و اذيت آنجويان بهزمينه و اتخاذ رويكردي جديد در قبال مهاجران و پناه

  
در  ،1400مهرماه  13شنبه ش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز سهانتشار گزار -2

ي از . برخكليساي كاتوليك فرانسهدر هزار مورد آزار جنسي كودكان  330 خصوص وقوع
  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت

نتايج تحقيقات كميسيون مستقل بررسي خشونت جنسي و اشاره به انتشار  الف)
ز پس ا: گفتني است كه هاي فرانسهها و صومعهز كودكان در كليساسوءاستفاده جنسي ا

ه، رانسفطرح جدي موارد مربوط به سوءاستفاده جنسي از كودكان در كليساهاي كاتوليك 
  ؛كميسيوني براي بررسي اين موضوع تشكيل شدميالدي،  2018نوامبر سال ماه در 
اي خود، در روز صفحه 2500ارش اشاره به اقدام اين كميسيون مستقل به انتشار گز ب)
از  ،بررسي شواهد و مداركاه، مشتمل بر اسناد و مدارك متعدد، منتج از مهرم 13شنبه سه

هاي پليس و ها، گزارشهاي دادگاهپرونده، جمله مراجعه به آرشيو كليساهاي كاتوليك
ه براي ك سال گذشته، 70ها طي اين خشونت وگو با قربانيانمطبوعات و همچنين گفت

  ؛تكميل آن دو سال و نيم زمان صرف شده است
تا سال  1950هاي هزار مورد خشونت جنسي در بازه زماني سال 330اشاره به وقوع  ج)

هزار مورد آزار جنسي  330 ياناز مميالدي بر اساس اين گزارش: گفتني است كه  2020
ها و ي كشيشهزار مورد آن مربوط به خشونت جنسي است كه از سو 216 ،كودكان

  ؛ها صورت گرفته استمسئوالن صومعه
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 80افتن متهم در ارتباط با اين پرونده و اختصاص ي 3200تا  2900اشاره به وجود  د)
 20 اين،افزون بر سال:  13تا  10هاي جنسي به كودكان بين درصد از قربانيان خشونت

 ؛اندودهبهاي سني متفاوت درصد از قربانيان دختران در رده
هاي جنسي استفادهتوجهي قرار گرفتن شكايات كودكان و قربانيان سوءاشاره به مورد بي )ه

د بسيار تنها در موارهاي قرن حاضر: گفتني است كه در كليساهاي كاتوليك تا نخستين سال
 هك دهپرداخت ش در اين زمينه از سوي كليساي كاتوليك در فرانسه هاييمعدودي خسارت

  ؛حق سكوت داشته است هجنبهم بيشتر  آن
در سخنراني خود همزمان با  ،ژان مارك سووه، رئيس كميسيون مستقل اين تحقيق و)

تفاوتي عميق و حتي تحقيقات انجام شده از بي«: اظهار داشتانتشار رسمي اين گزارش 
ظالمانه كليساي كاتوليك نسبت به قربانيان سوءاستفاده جنسي حكايت دارد؛ چنان كه تا 

بلكه گوش شنوايي هم براي آن  ه،شد، نه تنها ادعاي قربانيان باور نمي2000دهه اوايل 
  ؛22»وجود نداشته است.

نت خشو اشاره به اقدام پاپ فرانسيس رهبر كليساي كاتوليك به محكوم كردن پديده ز)
باره ميق درعو ابراز تأسف در پي انتشار نتايج تحقيقات كميسيون مستقل جنسي در فرانسه 

  ؛»آورواقعيت شرم«اين 
، مبني اسقف ارشد كليساي كاتوليك فرانسه ،اريك دو مولين بوفوراشاره به اظهارات  ح)

اي در آينده، بر ضرورت فراهم آمدن تمهيدات الزم براي ممانعت از تكرار چنين پديده
استفاده جنسي از كودكان در كليساي كاتوليك و ضمن ابراز شرمساري در قبال سوء

  ؛23عواقب آن براي زندگي قربانيان پيامدها و
تا هر  است كميسيون مستقل تحقيق از كليساي كاتوليك خواسته اين در حالي است كه ط)

خواستي درها اقدام كند؛ چه زودتر نسبت به پرداخت غرامت به قربانيان و يا بازماندگان آن
  ؛24نشده است برآوردهكه هنوز از سوي كليساي كاتوليك 

                                                            
٢٢ https://per.euronews.com/2021/10/05/sexual‐abuse‐france‐catholic‐church‐report 
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، 1400مهرماه  5بان حقوق بشر، در روز دوشنبه رش از سوي سازمان ديدهانتشار گزا -3
از  در خصوص اقدام دادگاه فرانسه به انحالل گروهي ضدتبعيض در اين كشور. برخي

  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت
ترين دادگاه اداري اين كشور، در روز اشاره به اقدام شوراي حكومتي فرانسه، عالي الف)

ميالدي مبني بر  2020هاي فرانسه در ماه دسامبر سال مهرماه، به تأييد تصميم مقام 2جمعه 
كه گروهي پيشرو در زمينه مبارزه با » 25هراسي در فرانسهجمعيت ضداسالم«انحالل 

  آيد؛تبعيض به شمار مي
ه وارد آمدن جدي به اعتباري ك اشاره به منجر شدن تصميم اين دادگاه به خدشه ب)

  عنوان قهرمان آزادي بيان و تشكيل اجتماعات قائل است؛براي خود به فرانسه
ء ها فعاليت خود، به ايفاهراسي در فرانسه، در خالل سالاشاره به اقدام جمعيت ضداسالم ج)

هاي ضدمسلمانان هاي حقوقي از افراد مواجه با تبعيضنقشي كليدي در فراهم آوردن حمايت
  امعه؛يز تدابير ضدتروريستي فرانسه بر اين قشر از جآمو مستندسازي تأثير تبعيض

اشاره به اقدام اين دادگاه به توجيه تصميم خود مبني بر انحالل جمعيت  د)
ردن هراسي در فرانسه با تكيه بر مواردي چون، اقدام اين جمعيت به محكوم كضداسالم

دي آن رآمچنين ناكاخصومت فرانسه در قبال مسلمانان در مبارزه خود عليه تروريسم و هم
بار مخاطبان خود در پاسخ به مطالب نظرهاي ضديهودگرايانه و خصومتدر تعديل اظهار

  هاي اجتماعي كه موجب برانگيختن تبعيض، تنفر و خشونت شده است؛آن در شبكه
برانگيز عليه جمعيت اشاره به همچنين اقدام دادگاه به پذيرش اتهامات بحث ه)

ز گرايي افراطي، ان اسالمانسه مبني بر ارتباطات نزديك آن با حامياهراسي در فرضداسالم
  جمله از طريق مدير اجرايي سابق اين جمعيت؛

ها تنها زماني المللي و اروپايي، حكومتكه بر اساس قانون حقوق بشر بيناشاره به اين و)
زادي بيان توانند در زمينه حقوق آزادي تشكيل اجتماعات، آزادي دين و عقيده و آمي

                                                            
٢٥ Collective Against Islamophobia in France (CCIF) 
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مداخله كنند كه اين مداخله مبناي قانوني داشته و همچنين انجام آن الزم و متناسب با 
  شرايط باشد؛

اه حل عنوان رتأكيد بر ضرورت به شمار آوردن اقدام به انحالل يك سازمان مستقل به ز)
الوقوعي بآميز آشكار و قرينهايي، آن هم تنها در شرايطي كه نهاد مزبور از تهديد خشونت

راي هاي آن در تناقض فاحش با قانون باشد: گفتني است كه شوحمايت كرده و يا اقدام
كه جمعيت حكومتي تمامي مباحثات ارائه شده از سوي دولت فرانسه مبني بر اين

حال هايي دامن زده است، را مردود به شمار آورده و بااينهراسي به چنين تهديدضداسالم
  داده است؛رأي به انحالل آن 

عنوان بخشي از هراسي در فرانسه بهشمار آوردن انحالل جمعيت ضداسالماشاره به به ح)
هاي فرانسه در واكنش به حمالت منتسب به سركوب گسترده انجام شده از سوي مقام

  گرا؛گرايان اسالمافراط
 ارزه باي بر مببرانگيز در ماه اوت سال گذشته ميالدي، مبناشاره به تصويب قانوني بحث ط)

شر بطلبي و حمله به شهروندان فرانسه كه موجب ابراز نگراني كميسيون ملي حقوق جدايي
  فرانسه و كميسيون اروپا شد؛

اين  هراسي در فرانسه و حكم دادگاه دراشاره به منجر شدن تعطيلي جمعيت ضداسالم ي)
طه با راب اجتماعات در زمينه به ايجاد احساس سرخوردگي در زمينه آزادي بيان و تشكيل

 همچنين كنند وافرادي كه در زمينه منع تبعيض در فرانسه و ديگر مناطق اروپا فعاليت مي
ناك عنوان قهرمان حقوق بشر و از سوي ديگر ايجاد الگويي خطرتضعيف اعتبار كشور به

  ؛نتقدانم ها در راستاي استفاده از قوانين مبهم با هدف به سكوت واداشتنبراي ساير دولت
هاي فرانسه به متوقف ساختن روند اعمال سانسور بر تأكيد بر ضرورت اقدام مقام ك)

هاي جامعه مدني و در عوض نشان دادن تعهد خود به آزادي بيان و تشكيل سازمان
 .26اجتماعات و قصد خود در زمينه مبارزه با تبعيض
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