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

ها، ، بر اساس مقاالت، گزارش1400آمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در مهرماه و آبان ماه 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردمو اخبار آشكار به دست آمده از سازمان هابيانيه
صورت ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به1هاي گروهيرسانه

  خالصه به شرح زير است:
 

  متحده آمريكا*اياالت
، به نقل 1400 آبان ماه 4شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1

ان آسانژ و جهت استرداد جولي متحدهاياالتاز شبكه خبري الجزيره، در خصوص تالش 
 ي.منحرف كردن توجهات از موضوع معافيت از مجازات براي ارتكاب به جنايات جنگ

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
با  ده در رابطهشر حكم ابتدايي صادر جهت تغيي متحدهاياالتاشاره به تالش دولت  الف)

به اين  ليكس، مبني بر ممانعت از استرداد اوويكي افشاگرسايت  گذاربنيانجوليان آسانژ، 
تعيين  كشور: گفتني است كه اين درخواست تجديدنظر كه در دو روز گذشته ارائه شده،

استرداد  مبني بر تحدهماياالتعالي لندن با درخواست متداوم دولت  كند كه آيا ديوانمي
  واهد كرد يا خير؛ليكس، موافقت خسايت ويكي گذاربنيان
 175 م تااشاره به مواجهه آسانژ با محاكمه به اتهام جاسوسي و احتمال دريافت حك ب)

  سال حبس در صورت محكوميت، چنانچه به آمريكا بازگردانده شود؛

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR) بان حقوق بشر (سازمان ديده)؛Human  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  International) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronewsشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛BBC.Comروزنامه  )؛

پايگاه  ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبري The Guardianگاردين (
 Losروزنامه لس آنجلس تايمز ( )؛InfoMigrantsخبري مهاجر نيوز ( Angeles  Timesشبكه خبري الجزيره  ) و

)Aljazeera.(  
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 افشاگر، 2ند كه آسانژ با چلسي منينگكنهاي آمريكايي ادعا ميگفتني است كه دادستان ج)
و تحليلگر اطالعاتي نيروي نظامي اين كشور، در راستاي دستيابي به اطالعات محرمانه 

  دهد؛ها را در معرض خطر قرار ميتباني كرده است و انتشار شواهد اين امر منابع آن
هاي قامارائه شده از سوي م اطمينان خاطرهاياشاره به از دست رفتن اعتبار  د)

ادن او دامنيتي و يا قرار  شدتبهمبني بر عدم حبس جوليان آسانژ در زندان  متحدهاياالت
راي حبس در سلول انفرادي ب ازجملهجويانه، استفادهدر معرض تدابير اداري ويژه سوء

ها را اند كه حق سلب اين ضمانتها تصديق كردهاين مقام اينكه، با توجه به مدتطوالني
  دارند؛خود محفوظ نگاه ميبراي 

آور اخير مبني بر قصد سازمان سيا جهت ربايش هاي حيرتاشاره به منجر شدن گزارش ه)
مينه تر در زهاي بيشيا قتل آسانژ در زمان پناه گرفتن او در سفارت اكوادور، به بروز ترديد

  نده؛اين پروهاي سياسي پشت قابل اطمينان بودن تعهدات آمريكا و آشكار نمودن انگيزه
ز ني متحدهاياالتكه از سوي دولت  –اشاره به همچنين شواهد ارائه شده در دادگاه  و)

ر دمريكا در زمينه تالش ادعايي افرادي از سوي دولت آ –مورد اعتراض واقع نشده است 
انژ و ن آسراستاي نصب شنود در سفارت اكوادور در لندن، تعقيب اعضاء خانواده و بستگا

  ر وكيل وي؛سرقت دفت
تهديدي جدي براي  عنوانبه متحدهتاياالشمار آمدن كيفرخواست دولت اشاره به به ز)

ن استرداد و چه در كشورهاي ديگر و منجر شد متحدهاياالتآزادي مطبوعات، چه در 
  نگاران؛هاي روزمره و مشترك روزنامهسازي از فعاليتاي جهت جرمآسانژ به ايجاد سابقه

فرادي نگاران و تمامي امنجر شدن بروز احساس سرخوردگي در ميان روزنامه اشاره به ح)
ر بهاي مقامات رسمي، از طريق انتشار اطالعات مبتني در زمينه تخلف افشاگريكه به 

هي از پردازند، به تأثير عميق بر حق مردم جامعه در زمينه ضرورت آگامنابع معتبر مي
  هاي خود؛مقاصد دولت

                                                            
٢ Chelsea Manning 
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عات ء اطالدولت آمريكا با متهم كردن فردي كه الزامي براي عدم افشا اينكهاشاره به  ط)
اي گونه ت ندارد، بهنبوده و در حال حاضر نيز در آمريكا اقام متحدهاياالتنداشته، شهروند 

 هاي آن اختيار الزم براي تحت تعقيب قرار دادن تمامي افرادي راكند كه گويي مقامعمل مي
  كنند، دارند؛ها را منتشر ميهاي دولت اين كشور اطالعاتي دريافت و آنكه در زمينه تخلف

 براي مدت كه –هاي دادگاه بريتانيا مبني بر قرار داشتن جوليان آسانژ اشاره به يافته ي)
در معرض  – امنيتي بلمارش در لندن محبوس بوده است شدتبهماه در زندان  18بيش از 

هاي آمريكا، به دليل شرايط نامساعد در زندان خطر خودكشي در صورت حبس وي در
  برخورداري از شرايط روحي شكننده؛

ي، به الملل، در روز جاراشاره به درخواست انيس كاالمار، دبيركل سازمان عفو بين ك)
هاي بريتانيا ز مقاماجهت رفع اتهام عليه آسانژ و  متحدهاياالتهاي درخواست از مقام

  درنگ وي؛اد كردن بيجهت عدم استرداد و آز
نگي جه جنايات هيچ يك از افراد مسئول در زمينه ارتكاب ب كهدرحالي اينكهاشاره به  ل)

د نيز هاي افغانستان و عراق مسئول به شمار نيامده و مورد پيگرآمريكا در جريان جنگ
وند ست و ركننده اين جنايات احتماالً با حكم حبس ابد مواجه ااند، ناشر افشاءقرار نگرفته

  سال به طول انجاميده است؛ 20كننده اين پرونده نزديك به كيفرخواست محكوم
، متحدهتاياالامان پرونده جوليان آسانژ از سوي دولت اشاره به حاكي بودن پيگيري بي م)
وشت ، از سرنهاي ناشي از آناين پيگرد قانوني تنها اقدامي تنبيهي بوده كه نگراني اينكهاز 

  شود؛ها و آزادي بيان ميفراتر رفته و موجب به مخاطره افتادن آزادي رسانهيك فرد 
  ؛3رنگ ويتأكيد بر ضرورت رفع اتهام اضطراري از آسانژ و آزادي بي ن)
  

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 3

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/how‐the‐us‐pursuit‐of‐julian‐assange‐
is‐a‐distraction‐from‐impunity‐for‐war‐crimes 
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انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه  -2
آمريكا به اخراج دسته جمعي  متحدهياالتا، در خصوص محكوميت اقدام 1400آبان ماه  3

تبار از سوي كارشناسان سازمان ملل. برخي از محورهاي اين مهاجران و پناهجويان هائيتي
  از: اندعبارتگزارش 

جمعي متداوم و به اخراج دسته متحدهاياالتاشاره به محكوميت اقدام اخير  الف)
از سوي كارشناسان سازمان ملل و هشدار تبار، سيستماتيك مهاجران و پناهجويان هائيتي

  الملل است؛هاي جمعي نقض حقوق بيندر اين زمينه كه اين اخراج
متحده در راستاي هاي اياالتاشاره به اطالعات دريافت شده در زمينه سياست ب)

هاي پناهندگي و تبار به ارائه درخواستممانعت به عمل آوردن از اقدام مهاجران هائيتي
ها با فضايي از تبعيض نژادي، ها به بازگشت به كشورهاي ديگر كه در آنساختن آنناگزير 

 هراسانه مواجه هستند؛خشونت جنسيتي و خشونت بيگانه

اشاره به اقدام دولت آمريكا، در راستاي سرعت بخشيدن به اخراج دسته جمعي  ج)
پوست در معرض اهتبار، به قرار دادن گروهي از مهاجران عمدتاً سيمهاجران هائيتي

استفاده حقوق بشري، بدون انجام هرگونه ارزيابي مخاطرات بازگرداني (رفولمان) و سوء
 آيد؛فردي كه مواردي ممنوع به شمار مي

هاي خودسرانه يا دسته جمعي از سوي حقوق اشاره به خاطرنشان كردن ممنوعيت اخراج د)
ان برخوردار از مليت خاص، برچسب تهديد توانند به مهاجرها نميالملل و اينكه حكومتبين

، نژاد و المللي تمامي مهاجران، فارغ از مليتبراي امنيت ملي بزنند و بر اساس قوانين بين
 هاي الزم برخوردار شوند؛ شان بايد از حمايتوضعيت مهاجرتي

هاي دسته جمعي، ظاهراً به اشاره به هشدار كارشناسان در خصوص منجر شدن اخراج ه)
هاي پوست در گذرگاهتبار سياهتداوم تاريخ حذف افراطي مهاجران و پناهجويان هائيتي

 متحده؛ورودي اياالت

، از آغاز شيوع »42عنوان «متحده موسوم به ي سياست اياالتاجرااشاره به منجر شدن  و)
ان جمعي تمامي مهاجران و پناهجويان خواه ، به اخراج دسته19 –گير كوويد بيماري همه
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عبور از مرزهاي آمريكا، بدون انجام هرگونه ارزيابي فردي در زمينه شرايط و نيازهاي 
 ها؛حمايتي آن

متحده پروتكل مربوط به وضعيت پناهجويان (مصوب اين در حالي است كه اياالت ز)
رحمانه، هاي بيميالدي)، كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات 1967سال 

المللي ينالمللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون بيا ترذيلي، كنوانسيون بين غيرانساني
 رفع تمامي اشكال تبعيض نژادي را تصويب كرده است؛

متحده اي اعتراضي به دولت اياالتاشاره به اقدام كارشناسان سازمان ملل به ارسال نامه ح)
اي اخير مهاجرتي آن عليه مهاجران همبني بر ابراز نگراني در زمينه احتمال تناقض اقدام

  ؛4المللي حقوق بشرالمللي پناهجويي و قانون بينتبار، با قانون بينهائيتي
  
، در 1400 مهرماه 30انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -3

زيك. آمريكا با مك متحدهاياالترز مسابقه بازداشت مهاجران در خصوص افزايش بي
  از: اندعبارتخي از محورهاي اين گزارش بر

مهاجر در  ميليون 1,7ش از مبني بر بازداشت بي متحدهاياالتهاي اشاره به اظهارات مقام الف)
  ؛ين زمينه استماه گذشته كه باالترين رقم به ثبت رسيده در ا 12مرز اين كشور با مكزيك در 

ر ببني مكي و حفاظت مرزي آمريكا اشاره به آمار به دست آمده از اداره امور گمر ب)
ي ها به مكزيك يا كشورهاتن از اين مهاجران و فرستادن آن ميليونيكاخراج بيش از 

ه كشور جهان ب 160شان: گفتني است كه مأموران مرزي مهاجراني كه از بيش از مبدأ
 آمده بودند را دستگير كردند؛ متحدهاياالت

هاي انجام جمهوري آمريكا، در نظرسنجي، رئيساشاره به كاهش محبوبيت جوبايدن ج)
  شود؛مربوط مي هاي مهاجرتي ويشده كه بخشي از آن به سياست

                                                            
  يابي در لينك: گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل باز 4

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27694&LangID=E 
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به عبارت ديگر بر اساس پيمايش انجام شده در اوايل ماه اكتبر سال جاري ميالدي،  د)
درصد  35، تنها 5هاي امور عمومي نوركتوسط خبرگزاري اسوشيتدپرس و مركز پژوهش

 م آمريكا از نحوه مديريت موضوع مهاجران توسط جو بايدن رضايت خاطر دارند؛از مرد

تر در قبال مهاجران در هاي انسانيهاي بايدن در زمينه اتخاذ سياستاشاره به وعده ه)
در  كراتقياس با دانلد ترامپ: اين در حالي است كه از زمان روي كار آمدن دولت دمو

ازپيش دست به متحده با مكزيك بيشمرز اياالت –گذرد ماه از آن مي 9كه  –كاخ سفيد 
 گريبان بحران شده است؛

 2021ها در مرز آمريكا و مكزيك تا پايان سال مالي سابقه بازداشتاشاره به ميزان بي و)
ه از سال كميليون نفر  1,7و رسيدن آن به  –كه در ماه سپتامبر پايان يافت  –ميالدي 

آيد: ر ميبه شما ر در آن بازداشت شدند، باالترين آمار در اين زمينهميليون نف 1,6كه  2000
هاي آمريكا آغاز به رديابي مهاجران به ميالدي كه مقام 1960همچنين اين آمار از دهه 

  سابقه بوده است؛كشور نمودند، بي
 –گير كوويد هاي گسترده مهاجران در دوران شيوع بيماري همهاشاره به تأثير اخراج ز)
ي است كنند: گفتنبه افزايش ميزان مهاجراني كه براي عبور چند باره از مرز تالش مي 19

اي شورهكه اكثر مهاجراني كه در تالش براي ورود غيرقانوني به آمريكا هستند، از ك
  آيند؛مكزيك، گواتماال، هندورأس و السالوادور مي

ودكان ون كبه بزرگساالني كه بد اشاره به اختصاص يافتن بخش اعظم افراد بازداشت شده ح)
 دهند؛درصد از مهاجران را تشكيل مي 64ميليون نفر يا  1,1كنند، كه بيش از سفر مي

هزار  145اند كه بيش از هاي آمريكا همچنين اظهار داشتهاين در حالي است كه مقام ط)
آيد: ار ميسابقه به شماند كه رقمي بيكودك بدون سرپرست نيز در ميان مهاجران بوده

بازداشت  مهرماه، در 30هزار تن از اين كودكان، در روز جمعه  11گفتني است كه حدود 
  اند؛دولت آمريكا قرار داشته

                                                            
٥ Associated Press‐NORC Center for Public Affairs Research 
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اشاره به تحقيقات انجام شده از سوي شبكه خبري بي.بي.سي در زمينه بازداشتگاه  ي)
ي به دست آمده هادر تگزاس، در اوايل سال جاري ميالدي، مبني بر گزارش 6فورت بليس

 –هاي جنسي، شيوع بيماري كوويد استفادهاز قرار گرفتن كودكان مهاجر در معرض سوء
ها در معرض گرسنگي و اقدام مأموران به سرو غذاهاي نپخته و شپش، قرار گرفتن آن 19

هاي مستقر در صحرا كه مهاجران به كودكان گرسنه، همچنين فرو رفتن چادرهاي اردوگاه
  شوند در طوفان شن؛ن نگاهداري ميجوان در آ

هايي جهت اعطاء هاي بايدن در زمينه ايجاد راهخواهان وعدهگفتني است كه جمهوري ك)
ها به مرزهاي آمريكا به شمار شهروندي به مهاجران را عامل افزايش و هجوم آن

  ؛ 7آورندمي
 

، 1400 مهرماه 29شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -4
مو و تانادر خصوص برداشته شدن گامي به سوي احقاق عدالت براي يكي از زندانيان گوان

  از: اندتعبارتداوم حبس او در اين زندان. برخي از محورهاي اين گزارش  حالدرعين
اشتن ، در هفته جاري، در راستاي بردمتحدهاياالتاشاره به اقدام يكي از قضات فدرال  الف)

، زنداني 8گام كوچكي به سوي احقاق عدالت، به صدور حكم در خصوص پرونده هارون گل
افغاني محبوس در زندان گوانتانامو، مبني بر عدم برخورداري دولت آمريكا از داليل حقوقي 
الزم براي حبس او، چرا كه وي يكي از اعضاء القاعده و يا نيروهاي وابسته به آن نبوده است: 

حالي است كه احتمال دارد كه دولت آمريكا درخواست تجديدنظر در مورد اين حكم اين در 
  ارائه دهد؛

                                                            
٦ Fort Bliss 

  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 7
 https://www.bbc.com/news/world‐us‐canada‐59019791 
٨ Haroon Gul 
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طور ها به صدها تن ديگري كه بهاشاره به منجر شدن اين حكم به جلب شدن توجه ب)
ميالدي، محبوس  2002غيرقانوني در زندان گوانتانامو، از زمان گشايش آن در ژانويه سال 

  اند؛شده
عنوان موردي نادر كه در آن دادگاه فدرالي در شمار آمدن پرونده هارون بهبه به اشاره ج)

متحده حبس او را حتي بر اساس نظريه ضرورت حبس اين دسته از افراد به دليل اياالت
اي نظريه –توجيه مبهم دولت در زمينه مبارزه با تروريسم، غيرقانوني به شمار آورده است 

  كند؛را توجيه مي» جنگ«ن پايان اين به اصطالح كه حبس متهمان تا زما
اين در حالي است كه بسياري از زندانيان گوانتانامو، ازجمله هارون، هنوز متهم به  د)

 اند؛ارتكاب به جرمي نشده

ميالدي، به دليل ارتباط ادعايي او با حزب  2007اشاره به بازداشت هارون، در سال  ه)
رغم امضاء توافق صلح ميان دولت متحد آمريكا فغان، كه بهاسالمي، يك گروه شبه نظامي ا

 ، همچنان در حبس باقي مانده است؛2016در افغانستان با حزب اسالمي، در سال 

اشاره به اقدام يك هيأت بررسي نظامي به تأييد انتقال حدود يك سوم از زندانيان  و)
متحده به ا كه تهديدي براي اياالتگوانتانامو، ازجمله هارون، به كشورهاي ديگر، بر اين مبن

آيند: اين در حالي است كه اين زندانيان همچنان در اين زندان محبوس باقي شمار نمي
 اند؛ مانده

رغم حكم صادر شده، با اشاره به باقي ماندن هارون در حبس در زندان گوانتانامو، به ز)
متحده و دولت ي ميان دولت اياالتتوجه به اينكه استرداد وي مستلزم برقراري توافقي امنيت

  جديد طالبان در افغانستان است؛
اي ديگر در اين زمينه براي هارون، مبني بر اسكان مجدد وي در اشاره به گزينه ح)

كشوري ديگر كه انجام آن با توجه به فرآيند دشوار صدور مجوز از سوي وزير دفاع 
 آمريكا، غيرمحتمل است؛
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بان حقوق بشر، مبني بر قرار داشتن زندانيان مكرر ديدههاي اشاره به گزارش ط)
هاي پزشكي مناسب و نقض بازداشتگاه گوانتانامو در معرض شكنجه، فقدان مراقبت

  هاي حقوقي؛فرآيند
ناقض ته و اشاره به غيرقانوني بودن تداوم حبس هارون، در پي صدور حكم از سوي دادگا ي)

 الملل؛آن با حقوق بين

ه حبس دن بضرورت اقدام دولت بايدن به عمل به وعده خود در زمينه پايان دا تأكيد بر ك)
  افراد در زندان گوانتانامو؛

ها صادر شده و لزوم درنگ افرادي كه مجوز انتقال آنتأكيد بر ضرورت آزاد كردن بي ل)
وفصل سريع تمامي فرآيندهاي كيفري ناتمام و ايجاد متحده به حلاقدام دولت اياالت

مدت و همچنين فعاليت هاي نامحدود طوالنيزوكارهايي در راستاي پايان دادن به حبسسا
  كنند؛المللي محاكمه عادالنه پيروي نميهاي نظامي كه از معيارهاي بيندادگاه

اين در حالي است كه اين تغييرات در آينده نزديك براي هارون گل به وقوع نخواهند  م)
  ؛9پيوست

  
، در 1400 مهرماه 29شنبه ز سوي روزنامه گاردين، در روز پنجانتشار گزارش ا -5

آور از پناهجويان. هاي بهتاستفادهبه سوء متحدهاياالتخصوص اقدام مأموران مرزي 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

هاي جنسي و فيزيكي از استفادهآوري از سوءاشاره به برمال شدن موارد بهت الف)
ا هپس از سال توسط مأموران فدرال اين كشور، متحدهاياالتيان در مرز جنوبي پناهجو

ساس بان حقوق بشر جهت كسب اطالعات از وزارت امنيت داخلي بر امبارزه سازمان ديده
  قانون آزادي اطالعات؛

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

 https://www.hrw.org/news/2021/10/21/step‐toward‐justice‐guantanamo‐detainee 
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اي از اسناد سانسور شده پس بان حقوق بشر به مجموعهاشاره به دستيابي سازمان ديده ب)
استفاده رفتار و سوءمورد سوء 160سال مبارزه حقوقي جهت بر مال كردن بيش از  6از 

انجام پذيرفته توسط نهادهاي مهم دولتي عليه مهاجران و پناهجويان، عمدتاً توسط اداره 
  ؛متحدهاياالتهاي مرزي حفاظت گمركي و مرزي و گشت

ميالدي و  2021تا  2016 هايگفتني است كه اين اسناد شامل سوابق رويدادهاي سال ج)
ها، تهديد به تجاوز و مواردي چون، حمله جنسي به كودكان يا گرسنگي دادن قهري به آن

شود و برخي از وقايع حاكي از اقدام كيفري ها ميوضعيت ظالمانه حبس در بازداشتگاه
  احتمالي مأموران فدرال است؛

توسط اين اسناد  متحدهاياالتاشاره به به تصوير كشيده شدن وزارت امنيت داخلي  د)
هاي انجام پذيرفته در مرزهاي اين كشور را استفادهرسد سوءنهادي كه به نظر مي عنوانبه

هاي اين كشور بايد جهت متوقف ساختن مقام كهدرحاليامري عادي به شمار آورده است، 
  اين موارد، اقداماتي اضطراري و مستمر اتخاذ كنند؛

 ازجمله، متحدهاياالتهاي صورت گرفته در مرزهاي استفادهز سوءاشاره به برخي ا ه)
گزارش يكي از مسئوالن پناهندگان در زمينه مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفتن يك 

توسط يكي از مأموران گشت مرزي و يا  فرانسيسكوسانكودك در اداره پناهندگي 
ي، جهت برخورداري از رابطه ميالد 2018درخواست يك مأمور از مردي پناهجو در سال 

شرط آزادي وي در بازداشتگاهي در كاليفرنيا، كه به دليل مردود واقع شدن  عنوانبهجنسي 
 از سوي پناهجو، اين فرد مورد توهين قرار گرفته و زنداني شد؛

اشاره به متهم شدن مأموران فدرال در حال فعاليت در مرز مكزيك به خالفكاري و  و)
  هاي مديد؛، براي مدتمتحدهاياالتهاجران و پناهجويان در تالش براي ورود به رفتار با مسوء

ها در اغلب موارد در هاي مهاجران و شكايت آناشاره به شرايط ناگوار بازداشتگاه ز)
هاي (سلول» هاي يخجعبه«ها را خصوص نگاه داشته شدن در فضاي سرد يا آنچه كه آن

مواردي چون انباشتگي جمعيت در فضاهايي كوچك، عدم كنند، همچنين مرزي) توصيف مي
 بهداشتي و وجود حشرات موذي در اين اماكن؛ وسايلبرخورداري مهاجران زنداني از 
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هاي مرزي به سرخط ها در زمينه رفتارهاي نامناسب مقاماشاره به تبديل شدن نگراني ح)
سب به گشت مرزي سوار بر ا پتامبر به هنگام اقدام مأمورانسالمللي در ماه خبرهاي بين

  تبار با شالق؛راندن مهاجران هائيتي
جويان بان حقوق بشر مبني بر مورد نقض قرار گرفتن حقوق پناهاشاره به اسناد ديده ط)

 هاي متعدد؛ هاي صحيح حقوقي به شيوهدر زمينه برخورداري از فرآيند

جويان به دن از اقدام پناهمورد احتمالي در زمينه ممانعت به عمل آم 27اشاره به  ي)
ن ركي از آء اوراقي كه دها به امضاشكايت از نهادها و مأموران مرزي و يا ناگزير شدن آن

  نداشتند؛
اشاره به اظهارات يكي از مأموران گشت مرزي به يك مرد اهل هندورأس كه در  ك)

ست خود چنانچه از درخوا اينكهتالش براي ارائه درخواست پناهندگي بود، مبني بر 
  ؛10گيردمورد تجاوز قرار مي آنجاصرف نظر نكند به زندان فرستاده شده و در 

  
  ، 1400 مهرماه 23تايمز، در روز جمعه  آنجلسلسانتشار گزارش از سوي روزنامه  -6

ماندن پناهجويان در «در خصوص اقدام دولت بايدن به از سرگيري سياست ضرورت 
  از: اندارتعبدي (نوامبر). برخي از محورهاي اين گزارش از ماه آتي سال جاري ميال» مكزيك

ياست سجدد م اجرااشاره به صدور بيانيه از سوي دولت بايدن مبني بر تصميم آن به  الف)
جمهوري دانلد ترامپ، در پايبندي به حكم صادر شده از سوي مرزي دوران رياست

 ستماعاتااري ا رسيدن زمان برگزدادگاه، كه پناهجويان را ملزم به ماندن در مكزيك تا فر
  كند؛مي متحدهتاياالهاي مهاجرتي ها در دادگاهآن

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://www.theguardian.com/us‐news/2021/���/21/��-������-agents‐shocking‐abuses‐
asylum‐seekers 
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اشاره به وابسته بودن از سرگيري اين سياست به تأييد آن از سوي دولت مكزيك كه  ب)
ها و رفع هاي آمريكا در حال پرداختن به اين دغدغهدر اين زمينه ابراز نگراني كرده و مقام

  ها هستند؛آن
هاي دولت مكزيك در اين زمينه، مبني بر خاتمه يافتن اكثر اشاره به درخواست )ج

ها در مدت زمان شش ماه و حصول اطمينان از برخورداري پناهجويان از اطالعات پرونده
موقع و صحيح در زمينه تاريخ و زمان برگزاري استماعات و دسترسي بهتر به مشاور به

هاي بهتر پذير و انجام هماهنگيهايي براي افراد آسيبتحقوقي، همچنين قائل شدن معافي
 در زمينه مكان و زمان بازگشت پناهجويان به اين كشور؛

ي اين سياست كه دانلد اجراهزار پناهجو در معرض  70اشاره به قرار گرفتن حدود  د)
 هاي حمايتپروتكل«ميالدي، تحت عنوان رسمي  2019ترامپ آن را، در ماه ژانويه سال 

  جمهوري خود به آن پايان داد؛، معرفي و جو بايدن در نخستين روز از رياست»از مهاجران
هاي تگزاس متحده در همراهي با دعاوي ايالتحال يكي از قضات فدرال اياالتبااين ه) 

و ميزوري، در ماه اوت سال جاري ميالدي، دولت بايدن را موظف به از سرگيري اين 
 نوامبر نمود؛سياست، از اواسط ماه 

اشاره به مواجهه بسياري از پناهجويان به هنگام انتظار كشيدن در مكزيك با  و)
هاي جدي و همچنين موانع حقوقي متعددي، چون دسترسي به وكيل و دريافت خشونت

  اطالعات در زمينه پرونده خود؛
زي تگزاس هاي صحرايي در شهرهاي مراشاره به اقدام دولت بايدن به بازسازي دادگاه ز)

ميليون دالر و تالش جهت حصول اطمينان از افزايش ظرفيت بررسي  24,6با هزينه ماهانه 
 ميليون پرونده در آن انباشته شده است؛ 1,4اي كه تاكنون ها در سامانهپرونده

اشاره به ابراز نگراني وزارت خارجه دولت مكزيك در زمينه برخورداري پناهجويان از  ح)
ها به مشاور حقوقي و همچنين حفظ ها و دسترسي آننه در دادگاههاي عادالروند
 شان؛ايمني
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هايي از سوي دولت مكزيك در رابطه با ديگر سياست پرسش اشاره به همچنين طرح ط)
متحده مبتني بر اخراج پناهجويان بدون در اختيار داشتن فرصت ارائه درخواست اياالت

 2020ز سوي دولت ترامپ، در ماه مارس سال كه ا» 42عنوان «پناهندگي، تحت نام 
درآمد: سياستي كه  اجراميالدي بر اساس داليلي چون، ممانعت از شيوع ويروس كرونا به 

 .11شدت مورد دفاع قرار گرفته استاز سوي دولت بايدن نيز به
  

  *كانادا
، 1400ه مهرما 22شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -

در خصوص ضرورت اقدام دولت كانادا به متوقف ساختن حبس زندانيان مهاجر در 
  اند از:رخي از محورهاي اين گزارش عبارتبهاي استاني. زندان
اندازي كارزار الملل به راهبان حقوق بشر و عفو بينهاي ديدهاشاره به اقدام سازمان الف)

هاي استاني ضمن تأكيد بر اينكه دولت» 12آمديد به كانادا خوش«ملي مشتركي، موسوم به 
هاي خود را اين كشور بايد قراردادهاي مبتني بر نگاهداري از زندانيان مهاجر در زندان

جويانه مواجه استفادهها با رفتار سوءهايي كه بسياري از زندانيان در آنزندان –فسخ كنند 
  اند؛شده
از  ن از حبستوجهي از مهاجرا ه آزاد كردن تعداد قابلهاي كانادا باشاره به اقدام مقام ب)

حال ميالدي و درعين 2020در ماه مارس سال  19 –زمان آغاز شيوع بيماري كوويد 
هاي استاني در قياس با افزايش بيش از دو برابري مهاجران محبوس در زندان

  گيري؛ماه از آغاز همه 6س از گذشت پهاي مهاجرتي بازداشتگاه
جام نتظار انهاي استاني در كانادا براي حبس افراد در اره به در نظر گرفته شدن زنداناشا ج)

  هاي كيفري تا دو سال؛هاي كيفري و يا در حال گذراندن محكوميتفرآيندهاي دادگاه

                                                            
  گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://www.latimes.com/world‐nation/story/2021‐10-15/��-�einstate‐remain‐in‐mexico‐

policy‐november 
١٢ #WelcomeToCanada 
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ها از آن كه بسياري –ها اشاره به منجر شدن حبس زندانيان مهاجر در اين زندان د)
ها در شرايط بسيار محدودآميزتر از بس آنبه نه تنها ح –ي هستند شدت امنيتهاي بهزندان

هاي شان در اين اماكن براي مدت زمانهاي مهاجرتي، بلكه احتمال حبسبازداشتگاه
 تر؛طوالني

بان حقوق ، معاون حقوق معلوالن در سازمان ديده13اشاره به اظهارات سامر موسكاتي ه)
هاي ت فدرال كانادا به انتقال زندانيان مهاجر به زندانبشر، مبني بر منجر شدن اقدام دول

به  –زندانيان در آن متصور شد  اندازي برايتوان هيچ چشمهايي كه نميزندان –استاني 
  هاي استاني در نقض حقوق بشر انجام پذيرفته از سوي اتاوا؛مشاركت مقام

خود  هت نشان دادن راهبريرصتي واقعي جهاي استاني از فاشاره به برخورداري دولت و)
ر اين شر ددر اين زمينه از طريق فسخ قراردادهايي كه منجر به وقوع موارد نقض حقوق ب

 شود؛مناطق مي

ماه  فاصله ، دراشاره به آمارهاي دولت كانادا مبني بر حبس يك پنجم از زندانيان مهاجر ز)
سر كانادا: ن استاني در سرازندا 78ميالدي، در  2020تا ماه مارس سال  2017آوريل سال 

ز آغاز اماه پس  6ميالدي،  2020هاي آوريل تا سپتامبر سال گفتني است كه در فاصله ماه
هاي استاني محبوس درصد از زندانيان مهاجر در زندان 50، 19 –شيوع بيماري كوويد 

  شده بودند؛ 
ال زمان در ساين در حالي است كه متوسط مدت زمان حبس در قياس با همين مدت  ح)

تن از  85كم روز افزايش يافته است و دست 29گذشته، بيش از دو برابر شده و به 
  اند؛روز يا بيشتر محبوس شده 100زندانيان براي 

الملل در زمينه بان حقوق بشر و عفو بينهاي ديدهاشاره به گزارش اخير سازمان ط)
 ر دردر قبال زندانيان مهاج مستندسازي موارد نقض جدي حقوق بشر به وقوع پيوسته

ن ت به اياذي كانادا، كه شامل افرادي هستند كه در جستجوي زندگي بهتر و گريز از آزار و
  اند؛كشور پناه آورده و برخي از زمان كودكي در كانادا زندگي كرده

                                                            
١٣ Samer Muscati 
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تحمل  ها بهاشاره به عدم ارتكاب زندانيان مهاجر به جرائم كيفري و يا محكوميت آن ي)
شان با برخي از محدودآميزترين شرايط حبس در اين حال احتمال مواجههو درعينحبس 

  شدت امنيتي و يا سلول انفرادي؛هاي استاني بهكشور، ازجمله زندان
ن ها با جهاشود و از تماس آنگفتني است كه به زندانيان مهاجر دستبند و پابند زده مي ك)

هاي ها در زندانز آندر حالي است كه بسياري ا آيد. اينخارج عمدتًا ممانعت به عمل مي
شان با خشونت شوند كه احتمال مواجههاي محبوس ميهاي پرمخاطرهاستاني در محيط

 وجود دارد؛

هاي پوستان، براي مدت زمانويژه سياهپوست، بهاشاره به حبس زندانيان مهاجر رنگين ل)
به  المبتهاي مهاجرتي و مواجهه افراد ازداشتگاههاي استاني تا بتر و غالباً در زندانطوالني
بعيض رواني خاص، با ت اجتماعي و يا برخوردار از شرايط روحي و –هاي رواني ناتوانايي

باري براي جوامع هاي مهاجرتي آثار زياندر خالل فرآيند حبس: گفتني است كه حبس
  د؛ها به دنبال دارن، كودكان و خانوادهپوست، پناهجويارنگين

الدي از مي 2021 – 2020اشاره به اذعان آژانس خدمات مرزي كانادا در برنامه سال  م)
در  هاي استانيبرخورداري از اختيارات محدود در زمينه شرايط حبس مهاجران در زندان

دارد ستاناسراسر كشور كه منجر به بروز چالش در زمينه حصول اطمينان از ارائه ميزان 
 شود؛حمايت از پناهجويان مي مشتركي از مراقبت و

 ا قانونهاي استاني باشاره به تناقض اقدام كانادا به حبس زندانيان مهاجر در زندان ن)
شمار  المللي حقوق بشر، چرا كه حبس در اين اماكن به خودي خود اقدامي تنبيهي بهبين
اي اين ور نه برهاي مزبالمللي، زندانآيد، با توجه به اينكه بر اساس معيارهاي بينمي

 ها اجازه حبس مهاجران در اين اماكن را دارند؛اند و نه دولتمنظور طراحي شده

دابير هاي كانادا در سطوح فدرال و استاني به اتخاذ تتأكيد بر ضرورت اقدام مقام س)
  هاي مهاجرتي؛ عملي در راستاي لغو حبس

الملل به نگارش نامه ر و عفو بينبان حقوق بشهاي ديدهتأكيد بر ضرورت اقدام سازمان ع)
ها جهت متوقف ساختن روند هاي آنهاي اين كشور و درخواست از مقامبه تمامي استان
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هاي مهاجرتي و فسخ هاي استاني و ديگر اماكن اين چنيني براي حبساستفاده از زندان
 .14هازندانتمامي قراردادهاي رسمي و غيررسمي خود جهت انتقال زندانيان مهاجر به اين 

  
  *بريتانيا

به وز چهارشنتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
ينه ، در خصوص اقدام بريتانيا به پايان دادن به تحقيقات در زم1400 مهرماه 28
هاي نظامي به وقوع پيوسته در عراق و عدم انجام پيگردهاي قانوني در اين استفادهسوء

  از: اندعبارتابطه. برخي از محورهاي اين گزارش ر
 جنايات مينهاشاره به اقدام دولت بريتانيا به پايان دادن به تمامي تحقيقات در ز الف)

ن انجام استفاده مرتكب شده از سوي سربازان بريتانيايي در عراق، بدوجنگي و موارد سوء
  پيگرد قانوني؛ هرگونه

هاي تحقيقات ميراث پليس كه تحت نظارت پليس نيرو اشاره به مسئول بودن مركز ب)
 ا دعاويببطه دريايي و هوايي سلطنتي اين كشور قرار دارد در زمينه انجام تحقيقات در را

ادعا  ي كهشهروندان غيرنظامي عراقي، مبني بر رفتارهاي كيفري جدي سربازان بريتانياي
 2009ري آمريكا به عراق، تا سال يالدي، از زمان حمله به رهبم 2003شود كه از سال مي

 به وقوع پيوسته است؛

استفاده از غيرنظاميان پرونده در زمينه دعاوي سوء 1291اشاره به واگذاري مسئوليت  ج)
حقيقات ميالدي، به مركز ت 2017عراقي، از سوي گروه اتهامات تاريخي عراق، در سال 
اين  مينهدن مسئوليت تحقيق در زميراث پليس: گفتني است كه اين گروه پيش از تعطيل ش

 اتهامات را بر عهده داشت؛

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 14

 https://www.hrw.org/news/2021/10/14/canada‐stop‐incarcerating‐immigration‐detainees‐
provincial‐jails 
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، وزير دفاع بريتانيا، در هفته جاري، اعالم كرد كه 15اين در حالي است كه بن والس د)
مركز تحقيقات ميراث پليس رسماً تعطيل شده و هيچ پيگرد قانوني در زمينه اتهامات 

 پذيرد؛ مطرح شده انجام نمي

ي بر اي خطاب به مجلس عوام بريتانيا، مبنالس به نگارش بيانيهاشاره به اقدام و ه)
أكيد تبرانگيز بودن قضاوت در زمينه اعتبار دعاوي مطرح شده در خالل تحقيقات و چالش

واهد و شگونه نبوده و بر اينكه اگرچه برخي از اين دعاوي حقيقت داشته، اما مابقي اين
 د؛ها وجود ندارمدارك كافي براي اثبات آن

هامات، از ميان مورد از ات 178تحقيق مستقل در زمينه  55اشاره به انجام پذيرفتن تنها  و)
اي يروهنشمار گسترده دعاوي مطرح شده و مورد پيگرد قانوني قرار نگرفتن هيچ يك از 

 نظامي بريتانيا؛

پوند ون ميلي 20حال، اقدام وزارت دفاع بريتانيا به پرداخت بيش از اشاره به درعين ز)
هاي انجام پذيرفته توسط استفادهغرامت در قبال دعاوي غيرنظاميان عراقي در زمينه سوء

 رغم محكوم نشدن هيچ يك از اين نيروها؛نيروهاي نظامي اين كشور، به

آور در عراق و به رسميت برانگيز و شرماشاره به اذعان والس به رخ دادن وقايع بهت ح)
ر اين دنيروهاي نظامي بريتانيا براي جرائم مرتكب شده مورد از محكوميت  4شناختن 

 هاي غيرانساني؛كشور، ازجمله جرائمي، چون حمله به غيرنظاميان و انجام رفتار

حال رعيندط) تأكيد بر اظهار تأسف و محكوم كردن اين وقايع از سوي دولت بريتانيا و 
ين كشور ااز نيروهاي مسلح هزار تن  140پافشاري بر روي اين موضع كه اكثريت بيش از 

  شرافتمندانه در عراق خدمت نمودند؛
م مبني بر ميالدي، به صدور حك 2017ي) اشاره به اقدام ديوان عالي بريتانيا، در سال 

راق، هاي ژنو از سوي نيروهاي نظامي بريتانيا در خالل حضور خود در عانسيوننقض كنو
 از غيرنظاميان و زندانيان؛ استفاده متداومبا توجه به سوء

                                                            
١٥ Ben Wallace 
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ت و ميالدي، آشكار شد كه دول 2019ك) اين در حالي است كه دو سال بعد، در سال 
 دهراق نموعدر  ه وقوع پيوستهنيروهاي نظامي بريتانيا اقدام به پنهان كردن جنايات جنگي ب

  اند؛و اينكه قصدي براي مورد پيگرد قرار دادن هيچ يك از اين نيروها نداشته
تماًال اين المللي كيفري اعالم نمود كه احازاين افشاگري ديوان بينل) گفتني است كه پس

  ؛16كاري را مورد تحقيق قرار خواهد دادپنهان
  
، در 1400 مهرماه 21مه گاردين، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي روزنا -2

هاي وگاهخصوص مشاركت بريتانيا در اِعمال شكنجه با رها كردن زنان و كودكان در ارد
  از: اندعبارتسوريه. برخي از محورهاي اين گزارش 

كنجه و ال شاشاره به گزارش يك نهاد حقوق بشري مبني بر مشاركت بريتانيا در ِاعم الف)
 دت زماناي مهاي تحقيرآميز، با توجه به امتناع از استرداد زنان و كودكاني كه بررفتار

  اند؛هاي سوريه محبوس شدهنامحدود در اردوگاه
ؤسسه موسط تاشاره به متهم شدن بريتانيا و ديگر كشورها از سوي ارزيابي انجام شده  ب)

ت غيرقانوني و ناگوار دو وضعي اعتنايي قرار دادنبي الملل به موردحقوق و امنيت بين
اند: گفتني است كه هزار زن و كودك را در خود جاي داده 60اردوگاه مستقر در سوريه كه 

 شوند؛ها نگاهداري ميها از زمان سقوط داعش در اين اردوگاهبسياري از آن

اند در يتانيا به سوريه آمدهاز بر ابتدااي كه در فرد و خانواده 20الي  15اشاره به حضور  ج)
فراد با اهاي شمال شرق سوريه، ازجمله شميمه بيگم و ديگر ميان افراد محبوس در اردوگاه

  ت؛ها سلب شده اسكه حق شهروندي بريتانيا از آن مشابهشرايط 
الملل، ، مدير اجرايي مؤسسه حقوق و امنيت بين17اشاره به اظهارات سارا سينت وينسنت د)

به رها كردن اين زنان و كودكان، ازجمله شهروندان خود و قرار مبني بر اقدام دولت بريتانيا 
 ها به كشور؛ها در معرض شكنجه و مرگ، با توجه به امتناع آن از استرداد آندادن آن

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  16

 https://www.middleeastmonitor.com/20211020‐no‐prosecutions‐as‐uk‐ends‐probe‐into‐
soldier‐abuses‐in‐iraq 
١٧ Sarah St Vincent 
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در  ريتانيالت باشاره به منجر شدن اين اقدام به ناديده گرفتن حقوق بشر بنيادين كه دو ه)
نان و زشور اين كللي است و با توجه به اينكه اين المتالش براي ارتقاء آن در عرصه بين

  آورد؛يتر از انسان به شمار مكودكان مسلمان را كم
دي ان تهدين زناشاره به توجيه اين اقدام از سوي دولت بريتانيا با اين استدالل كه اي و)

، راديآيند كه در نتيجه منجر به سلب حق شهروندي افبراي امنيت ملي كشور به شمار مي
گشت شود: گفتني است كه هر فرد بزرگسال بريتانيايي كه مجوز بازچون شميمه بيگم مي

كه شود، درحاليكند، احتماالً با اتهامات تروريستي مواجه ميبه كشور را دريافت مي
 اطالعي از مدارك و شواهد دادستاني در اين زمينه در دست نيست؛

رداد به است ورهايه به اقدام بريتانيا و ساير كشاشاره به همچنين تمايل رهبران كرد سور ز)
رم كردن هاي واقع در اين كشور و عراق، با توجه به دست و پنجه نهزار زن از اردوگاه 12
 ها با بازسازي مناطق شمال شرقي كه تحت كنترل حكومت بشار اسد قرار ندارد؛آن

 گ دويد) مبني بر مراشاره به گزارش سازمان نجات كودكان (كودكان را نجات ده ح)
 منيتكودك در هفته در اردوگاه بزرگ الهول در سال جاري و گزارش مؤسسه حقوق و ا

ها در معرض گرسنگي، الملل مبني بر قرار داشتن ساير كودكان محبوس در اين اردوگاهبين
 تشنگي، وضعيت بهداشتي نامناسب و سرپناه ناكافي؛ 

تر از ها به جدا كردن قهري كودكان بزرگگاههاي اين اردواشاره به اقدام مقام ط)
كشي همواره براي بسياري از اين كه مخاطراتي، چون خشونت و بهرهشان درحاليوالدين

 كودكان وجود داشته و پاياني براي آن قابل تصور نيست؛

يش پگيرد كه در مجموع شرايط و مخاطرات اين گروه حقوق بشري در پايان نتيجه مي ي)
 زنان و كودكان در هر دو اردوگاه الهول و الروج مصداق شكنجه است؛روي اين 

هاي وزارت كشور بريتانيا مبني بر صدور مجوز در برخي موارد اشاره به اظهارات مقام ك)
شان حاضر به جدا كه مادرانخاص، تنها براي كودكان جهت استرداد به كشور درصورتي

در اختيار ديگر اعضاء خانواده باشد كه خود  هاخود و قرار دادن آن شدن از فرزندان
 برانگيز است و تاكنون صورت نپذيرفته است؛موضوعي بحث
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ها، اشاره به اقدام ساير كشورها به استرداد تدريجي زنان و كودك از اين اردوگاه ل)
كودك در عملياتي مشترك با  23زن و  8ازجمله اقدام آلمان در هفته گذشته به بازگرداندن 

  ؛18كودك را به كشور مسترد نموده است 14نمارك كه سه زن و دا
  
، 1400 رماهمه 21انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري مهاجر نيوز، در روز چهارشنبه  -3

ن ناهجوياپبور در خصوص انتقاد از قوانين پيشنهادي مهاجرتي بريتانيا همزمان با افزايش ع
  از: اندعبارتن گزارش از كانال آبي انگليس. برخي از محورهاي اي

رهايي از «نهاد اشاره به انتقاد گروهي از وكالي تعيين شده از سوي سازمان مردم الف)
اين  كهدرحالياز اليحه پيشنهادي جديد بريتانيا در زمينه موضوع مهاجرت » 19شكنجه

  اليحه (اليحه مليت و مرزها) در پارلمان اين كشور در دست بررسي است؛
 2021ل فزايش عبور مهاجران و پناهجويان از كانال آبي انگليس در سااشاره به ا ب)

كننده جهت ممانعت به عمل آوردن از اي از تدابير محدوداتخاذ مجموعه رغمبهميالدي، 
دولت از  رسد،باين روند: گفتني است كه چنانچه اين اليحه در پارلمان بريتانيا به تصويب 

ها نآراج عت از عبور پناهجويان از اين كانال يا اخاختيارات بيشتري در راستاي ممان
 برخوردار خواهد شد؛

ر روز نهاد رهايي از شكنجه، دانتشار گزارش وكالي سازمان مردم حالدرعيناشاره به  ج)
يا حتي احتمال  و، مبني بر شكننده بودن مبناي حقوقي اين اليحه مهرماه 20شنبه سه

 غيرقانوني بودن آن؛

ه به ده شيو كمدستالمللي و داخلي بريتانيا توسط اين اليحه، نقض قوانين بين اشاره به د)
ه قانون بزرگترين حمله حقوقي اين كشور ب عنوانبهمختلف و به شمار آوردن آن 

  المللي پناهجويي؛بين

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 18

 https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/uk‐colluding‐torture‐leaving‐women‐
children‐syria‐camps 
١٩ Freedom from Torture 



  23                                     )14( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

بال قاري در ا اداشاره به مبتني بودن اساس اين اليحه بر اتخاذ اقدامات تنبيهي كيفري ي ه)
ر صدد اين اليحه د اينكهشوند و ديگر هاي غيرقانوني وارد بريتانيا ميجوياني كه از راهپناه

هاي اين كشور هاي مهمي است كه از سوي دادگاهمعكوس نمودن روند شماري از حكم
مجلس اعيان و دادگاه  ازجملهدر زمينه موضوع مهاجرت صادر شده است، 

  تجديدنظرخواهي؛
انوني رك قصويب اين اليحه به مواجهه پناهجوياني كه بدون مدااشاره به منجر شدن ت و)

سال حبس: اين در حالي است كه پردازش  4شوند با حداكثر وارد بريتانيا مي
ن با هاي پناهندگي در خارج از كشور نيز معضالتي به همراه دارد و پناهجويادرخواست

رائه خدمات اممانعت از  ها و ياموارد ديگري چون، تأخير در روند بررسي درخواست
 پناهندگي مواجهند؛

ضعيت ويط و بر اساس مباني اين اليحه حتي چنانچه مهاجران شامل شرا اينكهاشاره به  ز)
ر گيرند كه به وزارت كشور اين اختيابندي قرار ميپناهجويي شوند، در گروه دوم اين طبقه

 ه و مدت زمان و شرايطاء خانوادهم پيوستن اعضقوق مربوط به بهدهد تا در زمينه حرا مي
وق ها تبعيض قائل شود: به عبارت ديگر اين پناهجويان از حقترك كشور، در قبال آن

بر  شوند، برخوردار نخواهند بود كه خودقانوني وارد كشور مي صورتبهپناهندگاني كه 
  المللي پناهجويي است؛خالف قانون بين

م يا و عده بريتانامن قانوني براي ورود پناهجويان ب هاياشاره به همچنين عدم وجود راه ح)
راي بشور كوجود رواديدي تنها عنوان رواديد پناهجويي: بنابراين تنها راه ورود به اين 

  ان است؛انس پناهجويان سفر هوايي با مدارك جعلي و يا عبور از كانال آبي توسط قاچاقچيان
ز جاد مراكيتانيا جهت ايبر اميدواري دولت برها مبني اشاره به دعاوي برخي از روزنامه ط)

 ها مورددر كشور آلباني كه طبق گزارش ازجملهپردازش پناهجويي در خارج از كشور، 
ر ديا  وپذيرش اين كشور قرار نگرفت و يا مناطق دور دست ديگري در آتالنتيك جنوبي 

  اندازند؛ريتانيا لنگر ميبهايي كه در جزاير عرشه كشتي
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ن وانيقبه متناقض بودن ايجاد چنين مراكزي با بندهاي دوم، سوم و چهارم  اشاره ي)
ان و هندگدادگاه حقوق بشر اروپا و بندهاي سوم، سي و يكم و سي و سوم كنوانسيون پنا

 ي مبتني بر حسن نيت اين كنوانسيون؛اجراتعهد بريتانيا در راستاي 

هجويان پنا نگاه داشتن مهاجران و اشاره به منجر شدن تدابير بريتانيا به تالش جهت ك)
ه ها در معرض خطر زنجيرها به اين كشور، به قرار دادن آندر فرانسه و يا بازگرداندن آن
خاك  ها به كشورشان (اصل رفولمان) كه مصداق اخراج ازبازگردانده شدن غيرمستقيم آن

گر كشورهاي دي تواند فرد پناهجو را در معرض مخاطراتي واقعي دريك كشور بوده و مي
  يا كشور مبدأ قرار دهد؛

يالدي، مبني بر م 2021اشاره به آمار ارائه شده از سوي دولت بريتانيا در ماه اوت سال  ل)
كنندگان، به عبارت ديگر درصد از درخواست 55اقدام دولت به اعطاء پناهجويي به 

  اند؛پناهجو پذيرفته شده عنوانبهها درصد از آن 82نفر تا ماه ژوئن سال جاري، كه  10725
صد به در 87درصد از پناهجويان به شهروندان سوري،  88اشاره به اختصاص يافتن  م)

ن در سال وندان ايرادرصد به شهر 68درصد به شهروندان ويتنام و  69شهروندان اريتره، 
  ميالدي؛ 2021

واست پناهندگي درخ 33046گفتني است بريتانيا تا پايان ماه مارس سال جاري ميالدي  ن)
دريافت كرده است كه چهارمين تعداد درخواست در ميان كشورهاي اروپايي به شمار 

  ؛20آيدمي
  
، در 1400مهرماه  19انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز دوشنبه  -4

. يثبت صدها مورد شكايت عليه نيروهاي پليس بريتانيا به اتهام تعرض جنسخصوص 
  از: اندعبارتورهاي اين گزارش برخي از مح

                                                            
  گزارش پايگاه خبري مهاجر نيوز. قابل بازيابي در لينك: 20

 https://www.infomigrants.net/en/post/35711/proposed‐migration‐laws‐under‐attack‐as‐
channel‐crossings‐continue‐to‐rise 
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تهام مورد ا 750كم اشاره به حاكي بودن آمارهاي رسمي در بريتانيا از طرح دست الف)
تا  2016سال اخير ( 5رفتار جنسي عليه مأموران پليس در سراسر اين كشور، در طول سوء

ور، اين كش ها بر اساس قانون آزادي اطالعات دراين دادهميالدي): گفتني است كه  2020
  ؛مقر پليس در انگلستان، ولز و اسكاتلند به دست آمده است 31از 

اد كمي تنها تعد شدنمواجهبر » ائتالف پايان خشونت عليه زنان«اشاره به تأكيد كارزار  ب)
هايي كه توسط دادهتوجه در اين زمينه: گفتني است كه از افسران پليس با پيامدهاي قابل

دهد كه بيشتر شكايات مطرح شده، در به دست آمده نشان مي »پي اي مديا«سرويس 
  ؛بوده است مرد مورانأها به ثبت رسيده، عليه ممواردي كه جنسيت آن

ها نشان تواند مربوط به گذشته باشد و پاسخمياين در حالي است كه اين دعاوي  ج)
 اساس اين برخير: يا  اندد كه آيا اين افراد در آن زمان در حال انجام وظيفه بودهندهنمي
  اند؛شده كاراز  ليسپمأموران منجر به اخراج  هامورد از اين اتهام 34 كمدستها، داده
تجاوز،  هايي چون، بحرانكه شامل گروه –اشاره به تأكيد ائتالف پايان خشونت عليه زنان  د)

  ينه؛ين زمبر ضرورت رفع نقائص گسترده نهادينه در ا –پناهندگي و كمك به زنان است 
يه ت علتأكيد بر ضرورت انجام بازنگري اساسي در نحوه واكنش پليس در قبال خشون ه)

 پذيري و پاسخگويي بيشتر و انجامويژه در ميان اين نيروها كه مستلزم مسئوليتزنان، به
  هاي اضطراري، هماهنگ و راهبردي در راستاي مقابله با اين معضل است؛اقدام

ر ب، مبني انيااين آمارها پس از اظهارات پريتي پتل، وزير كشور بريت اشاره به انتشار و)
 أمورمضرورت انجام تحقيقات در زمينه موارد نقض سيستماتيك كه براي وين كازينز، 

الزم به  سابق پليس، اين امكان را فراهم آورد تا به فعاليت خود همچنان ادامه دهد:
سارا  ز و قتلبه اتهام آدم ربايي، تجاويالدي، موين كازينز، ماه گذشته يادآوري است كه 

  ؛اورارد به حبس ابد محكوم شد
هاي اشاره به اقدام پليس متروپوليتن، بزرگترين نيروي پليس بريتانيا، در فاصله سال ز)

ادعاي مربوط به ارتكاب افسران و كاركنان پليس به  530ميالدي به ثبت  2020تا  2016
  اين اتهامات منجر به اخراج مأمور مزبور شده است؛ مورد از 47جرائم جنسي كه 
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رفتار جنسي ادعاي سوءمورد  36 ،پليس منطقه ساري در جنوب بريتانياگفتني است كه  ح)
  .21به ثبت رسانده است زمان موران خود را در همان مدتأعليه م

  
 *فرانسه

، در 1400اه مهرم 24انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز شنبه  -1
جمهوري فرانسه، بابت كشتار معترضان خصوص عدم عذرخواهي امانوئل مكرون، رئيس

 توجيه به شمار آمدن جنايات پليس درحال غيرقابلبه حاكميت فرانسه بر الجزاير و درعين
  از: اندعبارتاين رابطه از سوي كاخ اليزه. برخي از محورهاي اين گزارش 

ال س 60هاي نوئل مكرون در مراسم بزرگداشت قربانيان اعتراضاشاره به حضور اما الف)
ك نخستين بار است كه يپيش به حاكميت فرانسه بر الجزاير: گفتني است كه اين 

  ؛كندجمهور فرانسه در چنين مراسمي شركت ميرئيس
خالفان و مميالدي، از سوي  1961اكتبر سال  17اشاره به برگزاري تظاهرات، در روز  ب)
 قتل رساندنهبضان به حاكميت فرانسه بر الجزاير در پاريس و اقدام نيروهاي پليس به معتر

نان تلفات اين كشتار همچه تعداد كها: گفتني است تعدادي از معترضان با حمله به آن
ان شتار جكصدها نفر در آن  احتماالًكه اما مورخان معتقدند  ،نامشخص باقي مانده است

  ؛نداخود را از دست داده
 حال، امتناع رؤساي جمهور پيشين فرانسه همواره از به رسميتاشاره به درعين ج)

راي شناختن اين كشتار و اقدام امانوئل مكرون به حضور در مراسم بزرگداشت آن ب
  نخستين بار؛

توجيه به شمار حال غيرقابلاشاره به عدم عذرخواهي مكرون بابت اين واقعه و درعين د)
 ليس در آن روز به سركوب مرگبار معترضان، از سوي كاخ اليزه؛آوردن اقدام پ

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 21

 https://www.bbc.com/persian/world‐58870465 
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فظ آميز فرانسه براي حاين تجمع در سال پاياني تالش خشونتالزم به ذكر است كه  ه)
رانسه رزمين اصلي فو در ميان مبارزات عليه سدر شمال آفريقا مستعمره  عنوانبهالجزاير 

 ؛ده بودش نظاميان طرفدار استقالل برگزارتوسط شبه
ه م پليس بها معترض در اين روز و اقدااشاره به اذعان امانوئل مكرون به كشته شدن ده و)

  شدگان به رودخانه سن؛انداختن پيكر كشته
ين اهاي فرانسه بابت اشاره به درخواست كارزارهاي تبليغاتي جهت عذرخواهي مقام ز)

 ها و به شمار آوردن ايننهاي آواقعه، اختصاص غرامت براي قربانيان و خانواده
  ها در زمره جنايات دولتي؛سركوب

يشل در نزديكي مها بر روي پل سنت خشونتاين برخي از بدترين گفتني است كه  ح)
بسياري از شهروندان گويند پليس كليساي جامع نوتردام رخ داد. جايي كه شاهدان مي

  ؛22اندومي از اين افراد غرق شدهرا به درون رودخانه سن انداخته و تعداد نامعلالجزاير 
 

، در 1400مهرماه  23انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -2
ريايي در دهوايي و  ونقلحمل هايشركتخصوص اقدام دولت فرانسه به جريمه كردن 

ين از محورهاي مهاجران اخراجي و غيرقانوني. برخي ااز بازگرداندن ها آنصورت امتناع 
  از: اندعبارتگزارش 

ه تأييد حكم ، بمهرماه 23اشاره به اقدام شوراي قانون اساسي فرانسه، در روز جمعه  الف)
ر اين كشور، مبني ب ضد مهاجرتيجديد صادر شده در راستاي روند تشديد مقررات 

  ها از اخراج مهاجران غيرمجاز؛در صورت خودداري آن ونقلحملهاي برخورد با شركت
هاي ونقل هوايي و دريايي به پرداخت جريمههاي حملاشاره به ملزم شدن شركت ب)

 فاقددر صورت امتناع از پذيرش اتباع خارجِي  - هزار يورو 30تا سقف  -نقدي سنگين 
  ها به كشورهاي مبدأشان؛و استرداد آن مدارك قانوني و عدم مشاركت در اخراج اين افراد

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 22

 https://per.euronews.com/2021/10/16/macron‐attended‐the‐anniversary‐of‐the‐police‐
crackdown‐1961‐without‐apology 



  28                                                                                                                                 69گزارش راهبردي 

 

يطي كه هوايي و دريايي ملزم هستند طبق شرا ونقلحملهاي بر اين اساس شركت ج)
بدون  ارحق اخراج و مهاجران غيرقانونيِ مست افراد خارجي ،كندها تعيين ميقانون براي آن

زيمت شور عنقليه شده و به اين ك وسايلوقفه به مكاني كه اين افراد از آنجا سوار بر 
  ؛اند، بازگردانندكرده

ميالدي، به تأييد  2019شوراي قانون اساسي فرانسه، در سال اشاره به همچنين اقدام  د)
در صورت  ونقلحملهاي كه به موجب آن شركتبخشي از مجموعه قوانين پناهندگي 

ملزم به  ،افراد فاقد مدارك مسافرتي و يا مدارك جعلي به مقصد اين كشورپذيرش 
  ؛23شوندهاي سنگين ميپرداخت جريمه

  
، 1400مهرماه  22شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجسازمان ديدهانتشار گزارش از سوي  -3

استفاده پليس از مهاجران از سوي دولت فرانسه. برخي از در خصوص انكار سوء
  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت

، وزير كشور فرانسه، به مردود به شمار آوردن گزارش 24اشاره به اقدام ژرالد دارمنن الف)
مهرماه، مبني بر مستندسازي  15شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجز سوي ديدهانتشار يافته ا

هاي هاي اين كشور با مهاجران در منطقه َكِله و به شمار آوردن يافتهرفتار تحقيرآميز مقام
  ، پس از بازديد از منطقه دانكرك؛»محض دروغ«عنوان به 25اين گزارش

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 23

 https://per.euronews.com/2021/10/15/carriers‐must‐pay‐fines‐if‐they‐refuse‐to‐deport‐
foreigners 
٢٤ Gérald Darmanin 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 25
بان حقوق بشر، در ، به نقل از سازمان ديده1400مهر ماه  15شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج*

  ز:اعبارتند  برخي از محورهاي اين گزارش در منطقه كَلِه.رآميز فرانسه با پناهجويان رفتار تحقي انتقاد ازخصوص 
كان و تحميل استيصال: رفتار تحقيرآميز با كود«بان حقوق بشر، تحت عنوان اي سازمان ديدهصفحه 86اشاره به گزارش  الف)

اذيت  وآزار  و هاخراج گسترد فرانسه جهتپليس عمليات متعدد ، مبني بر مستندسازي »بزرگساالن پناهجو در شمال فرانسه
  ؛هاي بشردوستانهكبراي دسترسي پناهجويان به كم اعمال شده از سوي مأموران پليسهاي و محدوديتپناهجويان روزانه 

شان، در انهاي فرانسوي در راستاي ناگزير ساختن پناهجويان به تغيير مكها از سوي مقاماشاره به انجام پذيرفتن اين اقدام ب)
ه و رفتار هاي مزبور هيچ يك از مشكالت پناهجويان در زمينه اقامت و برخورداري از سرپناه را حل نكردحالي كه اقدام

 آميز پليس، مهاجران و پناهجويان جديد را از ورود به اين منطقه منصرف ننموده است؛خشونت
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 مال غربي فرانسه وشدر منطقه كله در » جنگل«ردوگاه معروف به سال پس از تخريب كامل ا 5اشاره به انتشار اين گزارش  ج)

  انتقال هزاران پناهجو از اين منطقه به سراسر كشور؛
ست كه ني ااهاي پاياني سفر بسياري از مهاجركله به دليل نزديكي به كانال مانش، يكي از اقامتگاهگفتني است كه  د)
اين  هايزاغهو در بان حقوق بشر، در حال حاضر نزديك به دو هزار پناهجفته ديدهخواهند خود را به بريتانيا برسانند. به گمي

 ؛كنندمنطقه زندگي مي
آميز وهينناپذيري رفتار تبان حقوق بشر، مبني بر توجيه، مدير بخش فرانسه در سازمان ديدهبنديكت ژانِرواشاره به اظهارات  ه)

ع نعت از تجمهاي اتخاذ شده در اين زمينه با هدف مماكارآمدي آشكار سياستو تحقيرآميز پليس فرانسه با پناهجويان و نا
 يجاري ميالد سالدر ماه ژوئيه ها: گفتني است كه گسترده پناهجويان در شمال فرانسه و تنها تحميل درد و رنج عظيم بر آن

  ؛كسته شدكانال مانش ش طريق ركورد عبور غيرقانوني مهاجران از فرانسه به سوي بريتانيا از
كودك  40مله ج پناهجو، از 60بيش از ا بان حقوق بشر باشاره به اختصاص يافتن بخشي از اين گزارش به مصاحبه سازمان ديده و)
 ژوئن و ژوئيه هايماه و 2020 سال اكتبر تا دسامبر هايماه در فاصله ،سنت – سرپرست در شهر كله و حومه آن، به ويژه شهر گراندبي

  ؛سنت – شهرداري گراند كله و همچنين -  دو – هاي فرمانداري منطقه پامقاميالدي و گفتگو با م 2021 سال
هاي منطقه ردوگاهميالدي در ا 2021كودك بدون سرپرست، در نيمه سال  300هزار تن، از جمله  2اشاره به سكونت حدود  ز)

ت و در سن –ر گراند دبرخوردار از فرزند در جنگلي هاي كله و حومه آن و اقامت صدها پناهجوي ديگر، به ويژه خانواده
 نزديكي شهر دانكرك؛

ن برپا آهاي خود را در و آلونك هاچادراشاره به درخواست مداوم مأموران پليس از پناهجويان جهت ترك مناطقي كه  ح)
هايي كه پناهجويان خوابكيسههاي موقت و همچنين اقدام مأموران در جريان اين عمليات به نابود كردن سرپناهاند، كرده

  اند با خود حمل كنند؛نتوانسته
باً هر دو روز يك بار ميالدي، تقري 2021و نيمه نخست سال  2020اشاره به اقدام پليس به انجام اين عمليات در طول سال  ط)

 سنت؛ –راند گاي يك يا دو بار در منطقه ر منطقه كله و هفتههاي پناهجويان دنشيندر اكثر زاغه

تر از ر منطقه كله و كمميالدي د 2020مرتبه عمليات اخراج پناهجويان در سال  950اشاره به اقدام پليس به اجراء بيش از  ي)
  ؛وچادر و كيسه بزرنتي و صدها كيسه خواب و پت 5000سنت، منجر به كشف و ضبط  –بار در منطقه گراند  90

ها آن ند روز بها براي چدر حالي كه تنه» انتقال پناهجويان به سرپناه«ت عنوان اشاره به انجام بسياري از اين عمليات تح ك)
ها مشخصات كودكان به درستي ثبت نشده و كوچكترين اقدام شود، همچنين در جريان اين مأموريتسرپناه اختصاص داده مي
 گيرد؛ها صورت نميدر راستاي محافظت از آن

ها در خوابي و قرار گرفتن آنزدگي پناهجويان كه منجر به بيه هراس مداوم و وحشتاشاره به منجر شدن اين عمليات ب ل)
 شود؛هاي جسمي و رواني ميمعرض بسياري ديگر از آسيب

هاي هاي ملي و محلي به وضع قوانين جديد در زمينه نظارت بر چگونگي توزيع كمكاشاره به همچنين اقدام مقام م)
هاي شهرداري مبني نامهشود، از جمله آيينها ميد شدن امكان دسترسي پناهجويان به اين كمكبشردوستانه كه منجر به محدو

نهاد، در دسترس نبودن مراكز دولتي كمك به هاي مردمبر ممنوعيت توزيع آب و غذا ميان پناهجويان از سوي سازمان
  طقه؛شان از منها همزمان با اخراجهاي غذايي به آنپناهجويان و رسيدن كمك

هاي ساشت و سرويتوجهي نهادهاي دولتي به نيازهاي زنان و دختران پناهجو، به ويژه در زمينه بهداشاره به انتقاد از بي ن)
رويس هاي بهداشتي جداگانه براي زنان در منطقه كله و عدم وجود هر گونه سبهداشتي، با توجه به عدم وجود سرويس

 بهداشتي در منطقه گراند سنت؛

چند شب  هاي اضطراري در شمال غرب فرانسه و تنها صدور مجوز براي پناهجويان جهتره به اشباع بودن اقامتگاهاشا س)
 هاي برخوردار از فرزندان خردسال؛ها حتي براي خانوادهاقامت در اين اقامتگاه
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ني بر اينكه حتي يك مأمور پليس يا ژاندارم در اشاره به دعاوي اين مقام فرانسوي مب ب)
اين منطقه مورد پيگرد قانوني قرار نگرفته است، ضمن ستايش از انسانيت نيروهاي پليس 

  در قبال مهاجران؛
ز هاي گسترده ابان حقوق بشر در اين زمينه بر بازديداشاره به مبتني بودن گزارش ديده ج)

اه ژوئيه سال تا م 2020ف آن در فاصله ماه اكتبر سال سنت و اطرا –منطقه َكِله و گراند 
ن كودك بدو 40ازجمله  –تن از مهاجران  60ميالدي، عالوه بر مصاحبه با  2021

  ها فيلم ويدئويي، عكس و گزارش خبري؛همچنين امدادرسانان و بررسي ده –سرپرست 
هاي كه اقدامها به تأييد حقايقي مبني بر ايناشاره به منجر شدن اين اقدام د)
ها و پليس فرانسه در قبال مهاجران و پناهجويان از زمان تخريب جويانه مقاماستفادهءسو

 سال پيش، نه تنها تداوم بلكه افزايش يافته است؛ 5بر پا شده در منطقه كله در  اردوگاه

از سوي  ها شامل آزار و اذيت تقريباً متداوم پناهجوياناستفادهگفتني است كه اين سوء ه)
ها، مصادره و بار خيمهدرپي و غالباً خشونتنيروهاي پليس، اقدام مأموران به تخليه پي

تخريب متداوم چادرها و ديگر متعلقات ناچيز مهاجران و ممانعت به عمل آوردن از انجام 
 شود؛ امدادهاي بشردوستانه مي

محكوم كردن اقداماتي چون، اشاره به اقدام متداوم نهاد دفاع از حقوق بشر فرانسه به  و)
ها در معرض رفتارهاي تحقيرآميز و غيرانساني رديابي مهاجران در منطقه كله، قرار دادن آن

                                                                                                                                                            
ن شت، همچنيها به بازدايد آناشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن امدادگران داوطلب از سوي مأموران پليس و تهد ع)

  ها از عمليات پليس؛ممانعت به عمل آوردن از فيلمبرداري آن
هاي فرانسه با توجه به تداوم هجوم پناهجويان به اين منطقه به دليل نزديكي آن با اشاره به مثمرثمر نبودن اقدامات مقام ف)

تواند پناهجويان بزرگسال را به ت اين كشور در اتحاديه اروپا نميكيلومتري) كه با توجه به عدم عضوي 30بريتانيا (فاصله تنها 
 وارد است؛فرانسه بازگرداند و موظف به بررسي درخواست پناهندگي مهاجران تازه

خانواده را متوقف كرده  ءتجميع اعضا جديد، پذيرش درخواست يقانون ءبا اين حال دولت بريتانيا با تصويب و اجرا ص)
  مسدود كرده است؛شان در بريتانيا را تنها راه قانوني پيوستن كودكان بدون سرپرست به والدين مالً است؛ امري كه ع

كله جهت خاتمه بخشيدن به سياست اخراج متداوم  –دو  –بان حقوق بشر از فرمانداري پا اشاره به درخواست ديده ق)
هاي شفاف در قبال ينههاي جايگزين و گزحليافتن راه ها و ايجاد هماهنگي با استانداري جهتپناهجويان و ضبط اموال آن

 پناهجويان؛

خورده خود در اين زمينه و اتخاذ رويكردي جديد هاي فرانسه جهت رها كردن راهبرد شكستاشاره به درخواست از مقام ر)
  ها.در قبال مهاجران و پناهجويان به جاي آزار و اذيت آن
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ها: اين در حالي است كه و سرانجام آسيب وارد آوردن به وضعيت جسمي و روحي آن
 بان حقوق بشر و ساير نهادهاي حقوق بشري مكررًا اقدام به مستندسازي اقدامديده

 اند؛ها امدادرسانان كردهنيروهاي پليس به آزار و اذيت

تر دولت فرانسه هاي پليس بخشي از سياست رسمي گستردهاستفادهگفتني است كه سوء ز)
مع و ج در راستاي ممانعت به عمل آوردن از اقدام مهاجران به سفر به سوي اين كشور

ر دادن ورد رنج و عذاب قرااه از مآيد كه در اين رشدن در مناطق شمالي آن به شمار مي
 كنند؛پناهجويان دريغ نمي

اشاره به كذب بودن ادعاي وزير كشور فرانسه مبني بر اينكه هيچ يك از نيروهاي  ح)
اند: گفتني است كه دادگاه پليس سواحل شمالي اين كشور مورد پيگرد قانوني قرار نگرفته

پليس را به دليل حمله به يك امدادرسان  به تازگي يك مأمور 26مر - سور  - كيفري بولوني 
  داوطلب در جريان تخليه اردوگاه كله محكوم نمود؛

نزله مپذيري به همچنين اشاره اين مقام دولت فرانسه مبني بر اينكه فقدان مسئوليت ط)
آيد: گفتني است هاي ذكر شده است، عميقاً غيرصادقانه به شمار مياستفادهعدم وقوع سوء

دشان ها عليه مهاجراني كه وضعيت حقوقي مشخصي ندارند و تنها امياستفادهكه اين سوء
ست ذيرفته اتر به بريتانيا است، انجام پبقاء يافتن در اين منطقه براي رسيدن هر چه سريع

 مهاجراني كه تمايلي به شكايت از پليس نيز ندارد؛ –

وني دولت خود در قبال اشاره به ضرورت اقدام دارمنن به محكوم كردن رويكرد كن ي)
رويكردي كه نه تنها موجب ممانعت به عمل آوردن از  –مهاجران، به جاي انكار حقايق 

تالش مهاجران براي رسيدن به اين منطقه و پذيرش مخاطره عبور از كانال آبي انگليس 
به آن  كند، كه نتيجهها تحميل ميشود، بلكه رنج و دردي غيرقابل تحمل را نيز بر آننمي

  .27دور از انسانيت است

                                                            
٢٦ Boulogne‐sur‐Mer 
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