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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 آبان ماه 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمبه دست آمده از سازمان اخبار آشكار

صورت خالصه به ، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به1گروهي

  شرح زير است:

 

  متحده آمريكا*اياالت

در ، 1400اه آبان م 14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز جمعه  -1

ه عربستان بميليون دالر موشك هوا به هوا  650به فروش  متحدهاياالتخصوص اقدام 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سعودي.

ك موش 280روش به صدور مجوز ف متحدهاياالتاشاره به اقدام وزارت امور خارجه  الف)

ت خارجه وزارفتني است كه ميليون دالر: گ 650هوا به هوا به عربستان سعودي به ارزش 

  ؛كه در اين ارتباط كنگره را نيز مطلع كرده است نمودآمريكا اعالم 

ها براي مقاصد هاي وزارت خارجه آمريكا مبني بر اينكه اين موشكاشاره به تأكيد مقام ب)

 د؛ند شدفاعي و در برابر حمالت نيروهاي انصارا... عليه عربستان به كار گرفته خواه

 2021 سال فوريهماه در  ،جمهور آمريكاجو بايدن، رئيسر حالي است كه اين د ج)

ات تهاجمي عمليدست به آمريكا كه  بود كرده اعالم ،كار خود آغازاندكي پس از ميالدي، 

  ؛و از فروش تسليحات به عربستان حمايت نخواهد كرددر يمن نزده 
                                                            

 Humanبان حقوق بشر (سازمان ديده 1 Rights  Watch( مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددسازمان  )؛‐Euro

Mediterranean  Human  Rights  Monitor) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews شبكه خبري بي.بي.سي )؛
)BBC.Com( روزنامه گاردين )؛The  Guardian شبكه خبري دويچه وله ()؛Deutsche  Welleشبكه خبري  ) و

  ).CNN Newسي.ان.ان (
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ياس با قدر  از عربستان سعودي اشاره به اقدام جو بايدن، به اظهار انتقادهاي بيشتر د)

حال صدور بيانيه از سوي وزارت خارجه دولت وي سلف خود، دانلد ترامپ و درعين

  به اين كشور؛ AIM‐120 AMRAAMهاي هوا به هواي مبني بر تحويل موشك

 ها به عربستان با وعده دولتوزارت خارجه آمريكا فروش اين موشك هايمقام گفته به ه)

. دكر خواهد لديپلماتيك ح صورتبهدر يمن را  منازعهدارد كه گفته بود  بايدن مطابقت

ي انصارا... كه به نيروها حمالت مقابل در بتواند عربستان خواهدمي حالدرعين آمريكا

  د؛از خود دفاع كن قرار دارند، تحت حمايت ايران ادعاي اين گزارش

مريكا، فروش تسليحات مهم طبق قانون كنترل صادرات تسليحات آگفتني است كه  و)

به كنگره گزارش  بايد رسماًي مانند عربستان سعود ،بيش از يك حجم معين به كشورهايي

  ؛2گزارش فروش تسليحات را بررسي كندتا دارد  فرصتكنگره نيز يك ماه و  شود

  

در  ،1400آبان ماه  11شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه - 2

لكه ننگي براي «عنوان هاي سازمان سيا در زندان گوانتانامو بهبه شمار آمدن شكنجه خصوص

  :اند ازاز نگاه افسران نظامي اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت» آمريكا

اي نظامي، به افسر ارشد آمريكايي در حال خدمت در هيأت منصفه 7اشاره به اقدام  الف)

 زمانجيد خان، زنداني زندان گوانتانامو، به دست مأموران سامحكوم كردن شكنجه م

اي بر تار و پود اخالقي لكه«عنوان متحده (سيا) و بر شمردن آن بهاطالعات مركزي اياالت

  در نامه خود كه در روزنامه نيويورك تايمز منتشر شده است؛» آمريكا

 عده و دربر گروه القاپيك پيغام عنوانبهاشاره به اظهارات آقاي خان مبني بر فعاليت  ب)

  ميالدي؛ 2003بازداشت به سر بردن او از زمان دستگيري در پاكستان در سال 

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://b2n.ir/b08326 
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عرض مدر  اشاره به شهادت آقاي خان در هفته گذشته در دادگاه در مورد قرار گرفتن ج)

هايي چون، ضرب و شتم، احساس خفگي مصنوعي با آب، زنجير شدن در شكنجه

ان سيا مأمور وابي و...: وي همچنين اظهارات داشته است كه هر چه بيشتر باختاريكي، بي

شده و در برخي مواقع حتي براي دلجويي از بازجويان كرده، بيشتر شكنجه ميهمكاري مي

  آورده است؛پردازي رو ميبه دروغ

مالت در پي حكه  استمورد از شهادت زندانياني  نخستينشهادت او گفتني است كه  د)

در خارج از كشور  سياهاي سازمان ، در يكي از پايگاهميالدي 2001سال  سپتامبر 11

كان مسالگي به آمريكا نقل  16شدند: آقاي خان اهل پاكستان بوده و در سن مينگهداري 

  كرده است؛

و  گويد كه زماني كه به عضويت گروه القاعده درآمده، نوجوان، تحت تأثيراو مي ه)

روريسم را مردود تسال سن دارد، هم القاعده و هم  41اكنون كه  پذير بوده وآسيب

  شمارد؛مي

هاي شنيع اشاره به اظهارات وكيل آقاي خان مبني بر قرار گرفتن او در معرض شكنجه و)

زداشت ز آغاز بابه اشتراك گذاردن اطالعات با مأموران آمريكايي، ا رغمبهو تحقيرآميز 

ر برگزاا ر كوبدر پايگاه دريايي گوانتانامو دي كه ه استماعدر جلس خود: گفتني است كه وي

  ئيات تحقيرآميز بود؛كه مملو از جز خواندرا اي صفحه 39اي بيانيهشده بود، 

سال حبس پس از اعتراف به كمك به  26اشاره به محكوم شدن خان به تحمل  ز)

 ميالدي؛ 2002القاعده در سال  آميزتوطئههاي اقدام

اي كه خواستار عفو اين عضو هيأت منصفه نظامي در نامه 8تن از  7اظهارات  اشاره به ح)

رفتار با آقاي خان نه از لحاظ اطالعاتي و نه هيچ جنبه  اينكهزنداني شده بودند، مبني بر 
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نداشته و در عوض لكه ننگي بر تار و  متحدهاياالتديگري، منفعت ملموسي براي منافع 

  شرم دولت اين كشور است؛ پود اخالقي آمريكا و مايه

هاي خشن براي تحت فشار سيا از شيوه سازمان مورانأاستفاده مگفتني است كه  ط)

كا لت آمريز دوبه انتقادهاي وسيعي ا ،مظنونان مرتبط با شبكه القاعده و امثال آن ردنگذا

  اند؛هاي رواني شدهشدگان نيز دچار آسيبو بسياري از بازداشتمنجر شده 

سناي آمريكا منتشر شد كه سوي مجلس گزارشي از  چند سال پيش ر حالي است كهاين د ي)

گزارش نيز اين  كنندگانتهيه كرد.ييد ميأهاي خشن و شكنجه را تسيا از شيوهسازمان استفاده 

  ؛3خوانده بودندهاي آن تاريخ آمريكا و ارزش برايا لكه ننگي ر اين سازمانهاي شيوه

  

، در 1400آبان ماه  8وي شبكه خبري سي.ان.ان، در روز شنبه انتشار گزارش از س -3

 2021 در سال مالي متحدهاياالتمهاجر از سوي پليس مرزي  557خصوص ثبت مرگ 

  از: اندعبارتميالدي در مرز اين كشور با مكزيك. برخي از محورهاي اين گزارش 

ل در سا متحدهياالتااشاره به ثبت موارد بيشتر مرگ مهاجران توسط پليس مرزي  الف)

اس ميالدي، در مرز جنوبي اين كشور، در قياس با سال گذشته و بر اس 2021مالي 

  آمارهاي انتشار يافته از سوي اين نهاد؛

متحده در خالل سال تن از مهاجران در مرز جنوب غربي اياالت 557اشاره به مرگ  ب)

ال مالي سمورد مرگ در  254ا سپتامبر پايان يافت، كه در قياس ب 30كه در  2021مالي 

ساله  30اي ميالدي، افزايشي قابل مالحظه در ميان آماره 2019مورد در سال  300و  2020

 هاي اين نهاد درآيد: گفتني است كه دادهثبت شده از عبور از مرز اين كشور به شمار مي

 گردد؛ميالدي بازمي 1998زمينه مرگ مهاجران به سال 

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

 https://www.bbc.com/persian/world‐59132400 
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هاي متحده مبني بر ارتباط اكثريت مرگهاي پليس مرزي اياالتت مقاماشاره به اظهارا ج)

ري مسي مهاجران در مرزهاي آمريكا با قرار گرفتن در معرض گرما، همچنين مواجهه با

 پرخطر و گم شدن در راه رسيدن به اين كشور؛

يش زاه افاشاره به عوامل منجر به افزايش ميزان مرگ مهاجران در سال جاري، ازجمل د)

اير هاي پليس مرزي جهت همكاري با ستعداد افراد در حال عبور از مرز و گسترش تالش

 ي؛هاي مهاجرتي قانون در راستاي شناسايي مهاجران و مستندسازي پروندهاجرانهادهاي 

هاي مرزي نيستند، چراكه دهنده تمامي موارد مرگها نشانگفتني است كه اين داده ه)

دا ن را پيجويادهاي ايالتي و محلي نيز پيكرهايي از مهاجران و پناهاحتمال دارد ساير نها

ها بسيار رود كه ميزان مرگرو انتظار ميكنند و پليس مرزي در جريان آن قرار نگيرد. ازاين

 باالتر از آمار اعالم شده از سوي اين نهاد باشد؛

اي از مهاجران از ابقهسوپنجه نرم كردن دولت بايدن با عبور تعداد بياشاره به دست و)

ر زمينه متحده، همچنين در برخي موارد ناكارآمدي آن دمرزها براي رسيدن به خاك اياالت

شان با ها به مواجههاي الزم از مهاجران و منجر شدن روند اسكان آنفراهم آوردن مراقبت

  ؛19 –گير كوويد مخاطرات ناشي از شيوع بيماري همه

ن جمهوري آمريكا، تاكنون از مرز جنوبي ايجو بايدن، رئيساين در حالي است كه  ز)

 كشور بازديد به عمل نياورده است؛

ن از تميليون  1,66متحده به دستگيري نزديك به اشاره به اقدام پليس مرزي اياالت ح)

طور غيرقانوني از مرز آمريكا با مكزيك عبور ميالدي به 2021مهاجراني كه در سال مالي 

ميزان  ترينبر اساس آماري كه به تازگي از سوي اين نهاد انتشار يافته، باالكردند، كه 

 دهد؛هاي ساالنه را تشكيل ميدستگيري
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ايش افز اشاره به منجر شدن افزايش ميزان مهاجران در تالش براي عبور از مرز به ط)

استفاده از ءها در مسير و سوكاران و قاچاقچيان انسان به رها كردن آنميزان اقدام جنايت

پليس  ها كه به همين دليل به افزايش قابل مالحظه ميزان افراد نجات يافته از سويآن

 نيز انجاميده است؛ 2021مرزي در سال مالي 

مورد عمليات نجات در سال  12854متحده به انجام اشاره به اقدام پليس مرزي اياالت ي)

ميالدي  2019: گفتني است كه در سال سال گذشته است 4مالي گذشته كه بسيار بيشتر از 

  ؛4آيدمورد عمليات نجات انجام پذيرفت كه اين ميزان نيز آمار بااليي به شمار مي 5335نيز 

 

، در 1400آبان ماه  7انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز جمعه  -4

. برخي از اوكالهاما پس از شش سالايالت نخستين حكم اعدام در  ياجراخصوص 

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

س از پي نخستين حكم اعدام خود اجرايكا به هاي ايالت اوكالهماي آمراقدام مقام الف)

  سال؛ 6متوقف ساختن اين نوع مجازات براي مدت 

اده كشنده مساله محكوم به قتل، از طريق تزريق  60ي حكم اعدام مردي اجرااشاره به  ب)

  آلستر در اين ايالت؛در زندان مك 

ا كرده هاي گذشته احكام اعدام متعددي را اجرايالت اوكالهاما در سالگفتني است كه  ج)

تفاده از در تزريق ماده كشنده و اس وقوع خطابه دليل ميالدي  2015. اما در سال است

مرگ ها با مواردي مانند ها به حالت تعليق درآمد. تعليق اعدامداروهاي اشتباه، اعدام

  ؛دقيقه درگذشت، آغاز شد 43دردناك مردي كه پس از 

  اكنون به پايان دادن به تعليق مجازات اعدام؛هاي اين ايالت هماشاره به اقدام مقام د)
                                                            

  گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك: 4
 https://edition.cnn.com/2021/10/29/politics/border‐patrol‐record‐border‐deaths‐fiscal‐
year‐2021/index.html 
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كا و هاي آمريي احكام اعدام متعدد در حال حاضر در بسياري از ايالتاجرااشاره به  ه)

هاي سال صادر شده در سطح فدرال ازنامعلوم ماندن وضعيت احكام اعدام  حالدرعين

 ميالدي؛ 2020تا  2003

هاي اِعمال جهت بررسي روش متحدهاياالتاشاره به درخواست وزارت دادگستري  و)

ان م و زمگاز يا تزريق س اينكهاين نوع مجازات: اين در حالي است كه مباحثات بر سر 

 دارد؛ دامهد، همچنان اخواهد بوثير ماده تا چه اندازه مايه رنج و شكنجه فرد محكوم أت

كه براي است مخالفت كرده و گفته  طوركليبهجو بايدن با مجازات اعدام گفتني است كه  ز)

يندهاي قانوني و حقوقي، با كنگره آمجازات در سطح فدرال و طي فرنوع برچيده شدن اين 

  .5همكاري خواهد كرد

  

  *كانادا

، در 1400 آبان ماه 8بي.سي، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي. -1

ه خصوص قصد دولت كانادا جهت اعتراض به حكم دادگاه در زمينه پرداخت غرامت ب

  اند از:كودكان بومي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

بني بر ماه اشاره به اعالم دولت كانادا مبني بر قصد آن جهت اعتراض به حكم دادگ الف)

اه رف منظا«دها دالر غرامت به كودكان بوميان اين كشور كه تحت پوشش پرداخت ميليار

  اند؛هقرار گرفت »كودكان

اشاره به اقدام دادگاه عالي كانادا، در ماه گذشته ميالدي، به صدور رأي مبني بر  ب)

تبعيض قائل شدن دولت اين كشور ميان كودكان بومي و غيربومي در نظام رفاه كودكان و 

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://b2n.ir/r65585 
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ها، همچنين ارائه خدمات محدودتر در مناطقي كه اين تر به آنزينه كمارائه كمك ه

 شدند؛داري ميكودكان نگاه

ر يك از اين ههزار دالر كانادا به  40اشاره به حكم اين دادگاه مبني بر ضرورت پرداخت  ج)

  ته بودند؛ميالدي در فهرست انتظار اين نظام رفاهي قرار گرف 2006كودكان كه پس از سال 

 ن قبائلهبرااشاره به منجر شدن اين پرونده به بروز اختالفات ميان دولت كانادا و ر د)

مت دارد كه با پرداخت غرادولت كانادا اظهار مي اينكهبومي اين كشور، با توجه به 

  ت؛غ اسمخالفتي ندارد، بلكه مشكل آن بر سر اين حكم قضايي و نحوه تقسيم اين مبال

 7عه هاي رسمي دولت كانادا، در روز جمو مقام وزراه از سوي اشاره به صدور بياني ه)

 سيدن ماهرها به ارائه يك درخواست تجديدنظر تا پيش از فرا آبان ماه، مبني بر اقدام آن

ي در اين اختالف و متوقف ساختن اين دعواي حقوق وفصلحلدسامبر و تالش جهت 

  ها؛اي با حضور تمامي طرفجلسه

ودو فعاالن حقوق بوميان در كارزاري از دولت جاستين ترست كه اين در حالي ا و)

  ؛ي دادگاه را بپذيرد و درخواست تجديد نظر نكندأخواسته بودند كه ر

انادا به ي داد كه دولت كأدادگاه حقوق بشر رميالدي،  2016گفتني است كه در سال  ز)

 ست.ه اات كمتري دادكودكان بومي در مقايسه با كودكان غيربومي كمك هزينه و امتياز

اه مبه اين حكم اعتراض كرد اما درخواست اعتراضش يك  2019دولت كانادا در سال 

  ؛پيش در دادگاه فدرال اين كشور رد شد

نخست وزير  عنوانبه اًجاستين ترودو كه يك ماه پيش مجدداين در حالي است كه  ح)

قول داده بود  وزيرينخسته و پيش از رسيدن بميالدي  2015كانادا انتخاب شد، در سال 

  ؛6هاي بومي كانادا خواهد بوددولتش تحكيم روابط با گروه هايكه يكي از اقدام

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

 https://www.bbc.com/persian/world‐59102700 
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، 1400آبان ماه  3بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2

ز ي اهاي سوريه براي بقاء. برخدر خصوص تقالي شهروندان كانادايي محبوس در اردوگاه

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

هاي ساله محبوس در يكي از اردوگاه 49اشاره به اظهارات يك زن كانادايي  الف)

صحرايي شمال شرق سوريه، در اواخر ماه سپتامبر سال جاري ميالدي، مبني بر 

اقدام به  ونرم كردن و تقالي او براي حفظ سالمت، شأن و انسانيت خود  وپنجهدست

كه  هاي پزشكي كافي: گفتني استب غذا در اعتراض به عدم برخورداري از مراقبتاعتصا

 ود را ازهاي الزم قرار نگيرد، جان خچنانچه اين شهروند كانادايي به فوريت تحت مراقبت

  دهد؛دست مي

كودك  مرد و زن و 48يكي از حدود  عنوانبهشمار آمدن اين زن كانادايي اشاره به به ب)

هاي بر پا شده براي ها و زندانمحبوس براي مدت بيش از دو سال در اردوگاهكانادايي 

  ه؛در شمال شرق سوري هايشانخانوادهمظنونان به عضويت در گروه داعش و 

وه هزار تن از شهروندان خارجي پس از سقوط گر 40اشاره به گردآوري بيش از  ج)

آميز و تحقيرآميز، تهديد شدتبهها در شرايط ميالدي و حبس آن 2019داعش در سال 

مال شرق شاز سوي دولت خودمختار كرد حاكم بر  تاكنون كهدرحاليغالباً غيرانساني 

  اند؛سوريه به ارتكاب به هيچ جرمي نيز متهم نشده

هاي هاي كرد به درخواست مكرر از دولت كانادا و ديگر كشوراشاره به اقدام مقام د)

لي ها به كشورشان: اين در حادان خود و استرداد آنجهان جهت پذيرش مسئوليت شهرون

ها را ناديده است كه دولت ترودو براي مدت بيش از دو سال است كه اين درخواست

  ت؛ه اسگرفته و اقدام چنداني براي پايان دادن به مصيبت شهروندان خود انجام نداد



  12                                                                                                                               76گزارش راهبردي 

 

ن از شهروندان خود، اشاره به اقدام كانادا به تنها صدور مجوز براي بازگشت دو ت ه)

ميالدي و دختر نوجوان ديگري در ماه  2020يك كودك يتيم در ماه اكتبر سال  ازجمله

مارس: اين در حالي است كه دولت كانادا از فراهم آوردن امكان پيوستن مادر كانادايي اين 

 دختر نوجوان به وي امتناع ورزيده و او را در وضعيت نامعلومي قرار داده است؛

 20ها بر بيش از اره به مشتمل شدن شهروندان كانادايي محبوس در اين اردوگاهاش و)

ها نبوده و ساله كه زندگي تحت حاكميت داعش انتخاب آن 6و زير  6كودك، عمدتًا 

  شان مصداق مشاركت در جرم و مجازات دسته جمعي است؛حبس

ادايي كه از سوي گفتني است كه ميزان سرخوردگي و درماندگي اين شهروندان كان ز)

يك زن كانادايي ديگر  كهطوريبهاند، به نقطه غيرقابل تحملي رسيده، دولت خود رها شده

 نيز كه مادر سه فرزند است، از اين ماه دست به اعتصاب غذا زده است؛

ها به اشاره به منجر شدن وجود بيماري، آلودگي و انباشتگي جمعيت در اين اردوگاه ح)

و افزايش ميزان نااميدي زندانيان و  19 –بي براي شيوع بيماري كوويد ايجاد محيط مناس

  ؛هايشانخانواده

در شمال شرق سوريه افزايش يافته و  سرعتبه 19 –گفتني است كه بيماري كوويد  ط)

هزار مورد رسيده است كه بر اساس  30تنها در ماه سپتامبر سال جاري به نزديك به 

ها نيز به شمار اي قابل مالحظه براي اردوگاهاني، مخاطرههشدارهاي سازمان بهداشت جه

ها دسترسي كافي به خدماتي آيد: اين در حالي است كه اكثر جمعيت ساكن اين اردوگاهمي

 هاي بهداشتي و درماني، آب، بهداشت و سرپناه ندارند؛چون، مراقبت

مبني بر عدم تالش  هاي اين شهروندان كانادايياشاره به اظهارات اعضاء خانواده ي)

شان و بهبود انها با عزيزهاي كنسولي اين كشور جهت برقراري ارتباط مستقيم ميان آنمقام

ها، همچنين عدم اقدام دولت كانادا به تأييد رسمي شهروندي كودكان شرايط حبس آن
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 ها را در شرايطي قرارمحبوس زاده شده از والدين كانادايي در سوريه كه در حقيقت آن

 دهد كه تعلق به هيچ كشوري ندارند؛مي

ازعات ر منداشاره به دشواري پذيرش اين باور كه كشور كانادا كه قهرمان حامي كودكان  ك)

اي جهاني را عليه حبس المللي به شمار آمده و در سال جاري بيانيهمسلحانه در عرصه بين

 اي جنگيد كه در منطقهخودسرانه صادر كرده است، همچنان وضعيت اسفبار شهروندان خو

  اند، را ناديده بگيرد؛گير مرگبار در آن گرفتار آمدهبا شيوع بيماري همه زمانهم

خروج  مكانااشاره به تناقض اين رويكرد دولت كانادا به تالش آن براي فراهم آوردن  ل)

ع شيو سريع و مصمم هزاران شهروندان كانادايي سرگردان در خارج از كشور در دوران

نادا كه متحدان كا ازجملهكشور ديگر،  25و همچنين اقدامات حدود  19 –يماري كوويد ب

  اند؛ها را به كشورشان بازگرداندهبرخي يا بسياري از شهروندان خود از اين اردوگاه

 متحدهتاياالگفتني است كه تنها چند هفته پيش، كشورهاي آلمان و دانمارك با كمك  م)

 ها خارج كردند؛اين اردوگاه كودك را از 37زن و  11

 ههرگونوزير كانادا جهت استفاده از اشاره به تداوم سرسختي و عدم تمايل نخست ن)

جهت  هاييسرمايه سياسي كشور در راستاي نجات جان شهروندان كانادايي با تكيه بر عذر

در  فقدان حضور كنسولي ازجملهتوجيه موضع غيرعادالنه و خالف وجدان دولت خود، 

روندان ها و استرداد شهوريه كه البته كشورهاي ديگر قادر به فائق آمدن بر اين چالشس

  اند؛خود شده

استهزاء ه بهباشاره به حاكي بودن ناكارآمدي دولت كانادا در اين زمينه از اقدام آن  س)

ن آن المللي خود مبني بر ضرورت مداخله در شرايطي كه شهرونداگرفتن تعهد حقوقي بين

بيني در قبال جان خود، ِاعمال هاي قابل پيشهاي جدي، همچون تهديداستفادهسوءبا 

 شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز در خارج از كشور مواجه هستند؛
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هان جاشاره به درخواست مكرر آتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، از كشورهاي  ع)

راي بريه و به شمار آوردن اين اقدام جهت استرداد شهروندان خود از شمال شرق سو

  ؛»يكامالً ضرور«اقدامي  عنوانبهكانادا در ماه مارس سال جاري ميالدي، 

وريسم، ا ترباشاره به اقدام كارشناس عالي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و مبارزه  ف)

ل دليه ب» فهرست شرم«در ماه فوريه سال جاري ميالدي، به قرار دادن نام كانادا در 

  ها؛ناكارآمدي اين كشور در استرداد كودكان خود از اين اردوگاه

ه بهاي پارلمان كانادا، در ماه ژوئن سال جاري، اشاره به اقدام يكي از كميته ص)

هاي ممكن در راستاي استرداد گيري از تمامي گزينهدرخواست از دولت جهت بهره

 منظوربهنجام تمامي اقدامات الزم كودكان كانادايي محبوس در شمال شرق سوريه و ا

  هاي كنسولي براي تمامي شهروندان محبوس اين كشور؛فراهم آوردن كمك

هايي اخير، همچنين دادخواستي جهت رسيدگي به وضعيت گفتني است كه در هفته ق)

تحت فشار قرار دادن دولت اين  منظوربهدر كانادا  هايشانخانوادهزندانيان كانادايي و 

  .7ر اين رابطه تنظيم شده استكشور د

  

  

  

  

  

  
                                                            

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 7
 https://www.hrw.org/news/2021/10/25/canadians‐stuck‐syria‐camps‐struggle‐survive 



  15                                     )15( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

  *بريتانيا

شنبه ، در روز پنج8مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيدانتشار گزارش از سوي سازمان د -1

، در خصوص دهشتبار بودن اقدام وزارت كشور بريتانيا در زمينه پايين 1400آبان ماه  13

  از: اندعبارتورهاي اين گزارش آوردن آمار مرگ پناهجويان در اين كشور. برخي از مح

ر هشدار مديترانه، مبني ب –روپا بان حقوق بشر اصدور بيانيه از سوي سازمان ديده الف)

انيا كه كننده مرگ پناهجويان تحت نظارت و مراقبت وزارت كشور بريتدر زمينه نرخ نگران

عت از وقوع ها و ممانتر براي آنبه جاي فراهم آوردن محيطي ايمن وزارتخانهاين 

  كرده است؛ مرگشانه پايين آوردن آمار هاي اين چنيني، اقدام بفاجعه

وي اً از سي كه اخيرتن از پناهجويان در بريتانيا، تقريبًا دو برابر آمار 95اشاره به مرگ ب) 

پايين  زند كه وزارت كشور عامدانه اقدام بهدولت اعالم شده كه به اين ترديد دامن مي

 ها نموده است؛گونه مرگينآوردن ميزان ا

ال سل دو اشاره به افزايش قابل مالحظه ميزان مرگ پناهجويان در بريتانيا در خالج) 

زارت كشور جهت و تصميم و 19 –گير كوويد ماري همهزمان با آغاز شيوع بيگذشته، هم

  هاي نظامي؛ها و پايگاهاسكان دادن هزاران تن از پناهجويان در هتل

 – 2020تن در سال  36به  2019نفر در سال  4ها از افزايش تعداد مرگ اشاره بهد) 

ديگر از عبارتميالدي: به 2021تن در هشت ماه نخست سال  33و  –برابري  9افزايش 

وزارت  تن از پناهجويان تحت نظارت 69ميالدي  2021تا ماه اوت سال  2020آغاز سال 

  كشور جان خود را از دست دادند؛

ميالدي، مبني بر  2020هاي بازرسان وزارت كشور، در آغاز سال به يافتهاشاره ه) 

هاي اين وزارتخانه براي پناهجويان از عيوب و نواقص متعدد و گاهبرخورداري سكونت

                                                            
٨ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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ناپذير اي كه سكونت در اين اماكن را امكاندرصد از اين معايب، به گونه 40جدي بودن 

  اند؛كرده

 يماريكن موقت به جاي ارائه محيطي امن در دوران شيوع بگفتني است كه اين اماو) 

 نيز به ريتانياب، ناايمن، انباشته از جمعيت و مانند زندان بوده و ديوان عالي 19 –كوويد 

 ها داده است؛گاهبودن دو مورد از اين سكونت» ناكافي و ناايمن«تازگي حكم به 

هاي هتل مانند زندگي گاهكه در سكونت جويانياين در حالي است كه تعداد پناهز) 

ه سال تن تا پايان ماه فوري 8700به حدود  2020تن در ماه مارس سال  1200كنند از مي

  اند؛اده شدهدهتل در سراسر بريتانيا اسكان  90ميالدي افزايش يافته كه در بيش از  2021

انه شوراي پناهجويان هاي جداگاشاره به اقدام وزارت كشور در واكنش به درخواستح) 

كه به انتشار موارد نقض حقوق بشر در بريتانيا  -  10و گروه تحقيقات آزادي 9اسكاتلند

هاي اين وزارتخانه، به ارائه دو گاهدر زمينه ميزان مرگ پناهجويان در سكونت –پردازد مي

 51 ها گروه تحقيقات آزادي ومورد مرگ در پاسخ به درخواست 69پاسخ متفاوت: اعالم 

  هاي شوراي پناهجويان اسكاتلند كه سه ماه پيش انجام پذيرفت؛مورد در پاسخ به درخواست

 ن ايناشاره به اظهارات يكي از سخنگويان دولت در اين زمينه مبني بر ناشي شدط) 

هاي ها از تفاسير متفاوت صورت گرفته از سوي وزارت كشور در مورد درخواستپاسخ

ديگر بر اساس اظهارات اين مقام دولتي درخواست عبارته: بهارائه شده در اين رابط

هاي گاههاي به وقوع پيوسته در سكونتشوراي پناهجويان اسكاتلند تنها شامل مرگ

رو به علت ارائه ها و ازاينهاي خارج از آن، مانند بيمارستانشده و نه محيطپناهجويان مي

ها نيز با يكديگر متفاوت تلف، پاسخهاي مخهاي متفاوت از سوي سازماندرخواست

 اند؛بوده

                                                            
٩ Scottish Refugee Council (SRC) 
١٠ Liberty Investigates 
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ها و اشاره به احتمال اقدام عامدانه وزارت كشور جهت پايين آوردن ميزان مرگي) 

عنوان  بهتوان آن را ناديده گرفته و يا صرفاً دهشتبار بودن اين اقدام به ميزاني كه نمي

  برداشت انساني به شمار آورد؛سوء

ع مجدد عت از وقوذيري آگاهي يافتن از ميزان اين فاجعه و يا ممانناپاشاره به امكانك) 

  هاي شفاف در اين زمينه؛آن بدون دستيابي به داده

رگ مها در زمان حيات و گفتني است كه شيوه اسكان پناهجويان و نحوه رفتار با آنل) 

  حاكي از آن است كه بريتانيا چگونه كشوري است؛

هاي ها و پايگاهم دولت بريتانيا به نگاه داشتن پناهجويان در هتلاشاره به حاكي بودن تصميم) 

ها به تسهيالت اجتماعي، عدم هاي متمادي، قطع دسترسي آننظامي دوردست، حتي براي سال

زني و ها، از تداوم روند برچسبشان و عدم مشورت با آنتوجه به نيازهاي جسمي و روحي

 بدنام سازي در اين كشور؛

ديترانه از وزارت كشور م –بان حقوق بشر اروپا ههاي سازمان ديدبه درخواستاشاره ن) 

  بريتانيا در اين زمينه، ازجمله:

حت كننده مرگ پناهجويان تآغاز تحقيقات مستقل و شفاف در زمينه علل ميزان نگران -

  مراقبت وزارت كشور و ممانعت از وقوع آن؛

هاي به وقوع پيوسته در تعداد مرگ در زمينههاي دقيق و جامع ساالنه انتشار داده -

  هاي پناهجويان؛گاهسكونت

راي بي الزم احترام گذاردن به و حصول اطمينان از برخورداري پناهجويان از معيارها -

 وزندگي، ازجمله مسكن مناسب و حق برخورداري از باالترين ميزان سالمت جسمي 

 نيزانيا فرهنگي كه بريت واقتصادي، اجتماعي  المللي حقوقروحي، مطابق با كنوانسيون بين

  آيد؛از اعضاء آن به شمار مي
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ها در زمينه محل گيريرعايت حق پناهندگان و پناهجويان در زمينه مشاركت در تصميم -

   ؛11ها چه در سطوح ملي و چه محلي تأثيرگذار استآن شان كه بر زندگيسكونت

  

در خصوص  ،1400آبان ماه  7ردين، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي روزنامه گا -2

خي هاي زندان. برهاي برخوردار از سلولاقدام بريتانيا به اسكان پناهجويان در مسافرخانه

  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 

در  اشاره به اقدام وزارت كشور بريتانيا به اسكان صدها تن از پناهجويان الف)

هاي شده و برخوردار از سلولمي دادگاه استفاده عنوانبهر از آن تاي كه پيشمسافرخانه

هاي كوچك، ها و اتاقاي از خوابگاهاين مسافرخانه آميزه ديگرعبارتبهزندان است: 

  آمده است؛تر از اماكن اين دادگاه به شمار ميهاي زنداني است كه پيشسلول ازجمله

بي ر ليد ازجملهپيشاپيش در كشورهاي خود،  گفتني است كه برخي از اين پناهجويان ب)

موجب  اند و تجربه حبس در شرايط مشابه با زندان مجدداً و سوريه، در حبس به سر برده

 شود؛ها ميهاي روحي به آنوارد آمدن آسيب

اند كه پناهجويان در هاي وزارت كشور اظهار داشتهاين در حالي است كه مقام ج)

هاي اتاق«ها كه داراي اند و آن بخش از اين مجموعهاده شدههاي معمول اسكان دهتل

ابل ق») سلول«است (تالش وزارت كشور براي طفره رفتن از كاربرد واژه » آزمايشي

 دسترس نيست؛ 

، 19 -اشاره به انباشتگي جمعيت در اين مسافرخانه و خطر شيوع بيماري كوويد  د)

رايط آن بر اساس مقررات طراحي محلي ها و شهمچنين ضرورت ايجاد تغيير در اتاق

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددگزارش سازمان  11

 https://euromedmonitor.org/en/article/4711/Home‐Office‐downplaying‐asylum‐
seekers%27‐death‐toll‐is‐too‐appalling‐to‐pass‐unnoticed 
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ي اين تغييرات به مكاني ديگر انتقال اجرااز اين پناهجويان به هنگام  يكهيچ كهدرحالي

 يابند؛نمي

اده شدن دكه به دليل اسكان  جويانيپناهشناسي با اشاره به مواجه شدن كارشناسان روان ه)

پيشاپيش از  اينكهاند، با توجه به شده هاي روحييبهاي نظامي مجددًا دچار آسدر پايگاه

 اند؛هاي نظامي يا پليس يا خشونت نظامي در كشورهاي خود گريختهرژيم

ه توجه ب ، بااشاره به اقدام پناهجويان به شكايت از وضعيت خود به كاركنان اين مكان و)

 ل وتوجهي و اهماقرار گرفتن در معرض شرايط نامساعد و رفتارهاي غيرانساني و بي

 ها؛عدم توجه مقامات به شكايات آن حالدرعين

هاي گاهدرنگ اين اماكن و فراهم آوردن سكونتتأكيد بر ضرورت تعطيل كردن بي ز)

  هاي زندان نداشته باشند؛ايمن و امن براي پناهجويان كه شباهتي با سلول

ه به دليل اين در حالي است كه يكي از سخنگويان وزارت كشور اظهار داشته است ك ح)

» هاهتل«هاي پناهجويي، استفاده از اين اماكن موقت، همچون سابقه درخواستشمار بي

حفظ  اينكهكند، ضمن تأكيد بر نيازهاي كشور در اين زمينه را در حال حاضر تأمين مي

  ؛12هاي وزارت كشور بريتانيا استسالمت و رفاه پناهجويان از اولويت

 

، در 1400آبان ماه  6شنبه ه خبري يورونيوز، در روز پنجانتشار گزارش از سوي شبك -3

، وزير دادگستري بريتانيا به دادگاه 13خصوص ابراز نگراني در زمينه حمله دامينيك راب

  از: اندعبارتحقوق بشر اروپا. برخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
  زارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:گ 12

 https://www.theguardian.com/politics/2021/oct/29/asylum‐seekers‐in‐uk‐housed‐in‐
converted‐hostel‐with‐prison‐cells 
١٣ Dominic Raab 
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 2021كتبر سال ا 17اشاره به اقدام دامينيك راب، وزير دادگستري بريتانيا، در روز  الف)

ميالدي، به اعالم قصد خود جهت مورد بازبيني قرار دادن قانون حقوق بشر، يافتن راهي 

ها و احكام دادگاه حقوق بشر اروپا و توقف امكان دستور دادن اين جهت تصحيح قضاوت

  دادگاه به بريتانيا؛

اره ميالدي، همو 1998گفتني است كه قانون حقوق بشر بريتانيا، مصوب سال  ب)

كند كه در گيري از قوانيني ميهاي بريتانيا را ملزم به بهرهدادگاه چراكهبرانگيز بوده، مناقشه

 توسط بريتانيا به امضاء رسيده است؛ 1949كنوانسيون حقوق بشر اروپا تنظيم و در سال 

كه در رسميت شناختن اعتبار دادگاه حقوق بشر اروپا، خاطر نشان كردن تعهد بريتانيا به به ج)

ميالدي بنيان نهاده شده، مانند ساير كشورهاي عضو آن و همچنين تأكيد بر اينكه  1959سال 

 دولت بريتانيا از اختيار الزم براي نادرست خواندن احكام اين دادگاه برخوردار نيست؛

توان گفت كه مردود شمردن اعتبار و اختيار دادگاه حقوق بشر اروپا و ديگر ميعبارتبه د)

ت آن، نه تنها به معناي لغو قانون حقوق بشر بريتانيا، بلكه به معناي ترك كنوانسيون قضا

ها و ها بايد در پارلمان به بحث گذارده شده و از سوي رسانهحقوق بشر است كه هر دوي آن

عموم مردم مورد موشكافي قرار گيرد، ضمن تأكيد بر اينكه اين تنها راهي است كه بريتانيا از 

  طور قانوني حاكميت دادگاه حقوق بشر اروپا را ناديده بيانگارد؛تواند بهمي طريق آن

اشاره به اظهارات وزير دادگستري بريتانيا مبني بر اينكه قضات دادگاه حقوق بشر اروپا  ه)

ها نادرست هاي آناز سوي كشورهاي عضو برگزيده نشده و فاقد تجربه بوده و قضاوت

يك از كشورهاي عضو دادگاه حقوق بشر اروپا از اختيار هيچاست: اين در حالي است كه 

هاي اين دادگاه برخوردار و قدرت الزم براي درست يا نادرست خواندن احكام و قضاوت

  نيستند؛
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يت كه سابقه حاكماشاره به تالش دامينيك راب جهت تضعيف حاكميت قانون، درحالي و)

 تاتورها،اريخ بشر، ديكتاتيك بوده و در طول هاي دموكرقانون بسيار بيشتر از تشكيل دولت

  اند وهاي خودمختار همواره براي اجتناب از آن كوشش كردهخودكامگان و دولت

ها و احكام دادگاه حقوق بشر اروپا توان گفت كه نادرست خواندن قضاوترو ميازاين ز)

  .14از سوي بريتانيا بسيار مايه نگراني است

  

  *فرانسه

، در 1400ه آبان ما 14رش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه انتشار گزا -1

خصوص كشته و زخمي شدن چند تن بر اثر برخورد قطار بين شهري با گروهي از 

  از: اندعبارتپناهجويان منطقه َكِله. برخي از محورهاي اين گزارش 

پناهجوي  50تن ديگر از ميان  3اشاره به كشته شدن يك تن و مجروح شدن  الف)

ي ا نيروهابايي، بر اثر برخورد با قطار بين شهري كه به دليل هراس از عدم مواجهه اريتره

هاي منطقه لبه سمت چادرهاي خود در يكي از جنگ آهنراهپليس متواري شده و از مسير 

ركز سي پناهجويان به مترين مسيرهاي دستريكي از اصلي آهنراهاين مسير رفتند: كله مي

  ؛ستشهر ا

نحه تيوران در اين ساولوكوم ازجمله ،مسافر اين قطار شهري 17گفتني است كه  ب)

  اند؛نديدهآسيب 

ها در درياي مانش، اشاره به هشدار رئيس بخش فرانسوي نهاد نظارت بر تردد كشتي ج)

پناهجو جهت عبور از  700هاي دولتي مبني بر قصد بيش از بين بريتانيا و فرانسه، به مقام
                                                            

  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 14
 https://www.euronews.com/2021/10/28/dominic‐raab‐s‐attack‐on‐the‐echr‐should‐
frighten‐us‐all‐view 
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آبان ماه) كه توسط  13و  12شنبه (اي مانش، تنها در شب چهارشنبه و سحرگاه پنجدري

  اند؛نيروهاي دولتي نجات داده شده

ن آواره و شمار پناهجوياخود ترين گزارش فرمانداري شهر كله، در تازه زمانهم د)

درياي از  ه است كه در انتظار عبورنفر اعالم كرد 900سرگردان در اين شهر را بيش از 

ستند هاي كوچكي همانش و رسيدن به بريتانيا به كمك قاچاقچيان انسان و از طريق قايق

ها دچار سانحه شده هاي بزرگ در اين مسير، بسياري از آنكه به دليل عبور و مرور كشتي

هجويان در كله، هاي حامي حقوق پنايكي از سازمان، 69به گفته اتوپياشوند: و غرق مي

  ؛ا برسندگيرند تا به بريتانيمهاجر پناه مي 60نفرِ،  4ك قايق سه تا در ي كمدست

 صدور بيانيه از سوي زمانهماهجويان در شهر كله و سابقه شمار پناشاره به افزايش كم ه)

ديگر  وموقت  غذا، پوشاك، پتو، سرپناه ،آب آشاميدنينهاد خيريه فعال در زمينه تأمين  7

هاي به متوقف ساختن فعاليت ، مبني بر ناگزير شدنگانهاي ضروري براي پناهندكمك

ه پايان دادن به ب» Choose Love«بريتانيايي  نهادمردمخود به دليل احتمال اقدام سازمان 

گذاري افراد ون به كمك سرمايهسازماني كه تاكن –هاي مالي از اين نهادها حمايت

  آورده است؛سرشناس از پناهجويان حمايت به عمل مي

، شرايط زندگي را وهواآبسردتر شدن  اين در حالي است كه زمستان در راه است و و)

اند و به اميد يافتن راهي براي آمده كلهبراي هزاران پناهجوي بدون سرپناهي كه به شهر 

  ؛15تر خواهد كردمانش و رسيدن به خاك بريتانيا هستند، وخيمدرياي عبور از 

  

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 15

 https://per.euronews.com/2021/11/05/one‐eritrean‐migrant‐was‐killed‐in‐a‐train‐accident‐
in‐calais 
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اه آبان م 12بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه زمان ديدهانتشار گزارش از سوي سا -2

هاي ، در خصوص ضرورت اقدام فرانسه به پايان بخشيدن به سياست1400

  از: اندعبارتورهاي اين گزارش برخي از محجويانه در قبال مهاجران. استفادهسوء

سئله مهاجران، سه هاي فرانسه به تغيير گفتمان خود در زمينه ماشاره به اقدام مقام الف)

بان حقوق بشر در ، وزير كشور، گزارش سازمان ديده16ژرالد دارمنن اينكههفته پس از 

هاي مأموران پليس عليه مهاجران در شمال فرانسه را مردود شمرده و آن استفادهزمينه سوء

  ؛١٧را دروغ خواند

                                                            
١٦ Gérald Darmanin 

  يشين:هاي پسوابق در گزارش 17
استفاده پليس ، در خصوص انكار سوء1400مهر ماه  22شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده*

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: از مهاجران از سوي دولت فرانسه.
بان حقوق وي ديدهه از سوردن گزارش انتشار يافتاشاره به اقدام ژرالد دارمنن، وزير كشور فرانسه، به مردود به شمار آ الف)

شمار  هاي اين كشور با مهاجران در منطقه كَِله و بهمهر ماه، مبني بر مستندسازي رفتار تحقيرآميز مقام 15شنبه بشر، در روز پنج
  ز منطقه دانكرك؛، پس از بازديد ا»محض دروغ«ه عنوان هاي اين گزارش بآوردن يافته

قرار  رد قانونيورد پيگمدعاوي اين مقام فرانسوي مبني بر اين كه حتي يك مأمور پليس يا ژاندارم در اين منطقه اشاره به  ب)
  نگرفته است، ضمن ستايش از انسانيت نيروهاي پليس در قبال مهاجران؛

و  سنت –كَلِه و گراند هاي گسترده از منطقه بان حقوق بشر در اين زمينه بر بازديداشاره به مبتني بودن گزارش ديده ج)
 40از جمله  –ز مهاجران اتن  60ميالدي، عالوه بر مصاحبه با  2021تا ماه ژوئيه سال  2020اطراف آن در فاصله ماه اكتبر سال 

  ها فيلم ويدئويي، عكس و گزارش خبري؛همچنين امدادرسانان و بررسي ده –كودك بدون سرپرست 
ها و پليس فرانسه در قبال جويانه مقاماستفادهءهاي سوبه تأييد حقايقي مبني بر اين كه اقدامها اشاره به منجر شدن اين اقدام د)

 افزايش يافته است؛ سال پيش، نه تنها تداوم بلكه 5بر پا شده در منطقه كله در  مهاجران و پناهجويان از زمان تخريب اردوگاه

ان به قدام مأمورقريباً متداوم پناهجويان از سوي نيروهاي پليس، اذيت تها شامل آزار و ااستفادهگفتني است كه اين سوء ه)
ت به ها، مصادره و تخريب متداوم چادرها و ديگر متعلقات ناچيز مهاجران و ممانعبار خيمهتخليه پي در پي و غالباً خشونت

 شود؛ عمل آوردن از انجام امدادهاي بشردوستانه مي

له، قرار ر منطقه كجران دد دفاع از حقوق بشر فرانسه به محكوم كردن اقداماتي چون، رديابي مهااشاره به اقدام متداوم نها و)
ها: اين نها در معرض رفتارهاي تحقيرآميز و غيرانساني و سرانجام آسيب وارد آوردن به وضعيت جسمي و روحي آدادن آن

ر و ليس به آزاپررًا اقدام به مستندسازي اقدام نيروهاي بشري مك بان حقوق بشر و ساير نهادهاي حقوقدر حالي است كه ديده
 اند؛ها امدادرسانان كردهاذيت

تر دولت فرانسه در راستاي ممانعت به عمل آوردن هاي پليس بخشي از سياست رسمي گستردهاستفادهگفتني است كه سوء ز)
 ومورد رنج  آيد كه در اين راه ازآن به شمار مياز اقدام مهاجران به سفر به سوي اين كشور و جمع شدن در مناطق شمالي 

 كنند؛عذاب قرار دادن پناهجويان دريغ نمي
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 اينكهبه اذعان به  ، رئيس اداره مهاجرت و ادغام فرانسه،18اشاره به اقدام ديديه لشي ب)

  ساز بوده است؛هاي اين كشور در قبال مهاجران نامنسجم و مشكلسياست مقام

ر هاي فرانسه به قرار دادن متداوم بزرگساالن و كودكان مهاجر دمقام اشاره به اقدام ج)

ه تخلي ازجملههاي تحقيرآميز، سنت در معرض رفتار –منطقه َكِله و در نزديكي گراند 

ا، آب شان به غذ، اِعمال روزانه آزار و اذيت و تحديد دسترسيچادرهايشانها از قهري آن

ت از حضور بخشي از سياستي ناكارآمد در راستاي ممانع عنوانبهو ساير ضروريات، 

 مدت مهاجران در اين مناطق؛طوالني

ر تن از مهاجران كودك و بزرگسال د 60اشاره به همسان بودن اظهارات حدود  د)

هاي حقوق بشري كه در حال هاي گروهبان حقوق بشر با يافتهحبه با سازمان ديدهمصا

نهاد  و دو 56بانان حقوق بشر، يوتوپيا ديده ازجملهها هستند، فعاليت در اين اردوگاه

ها نيز حقوق بشري ملي، شامل دادرسي فرانسه و كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر كه آن

ر اين منطقه را محكوم دسمي فرانسه در قبال مهاجران هاي پليس و سياست راقدام

  اند؛كرده

بان هاي دقيق و مفصل ديدهاشاره به فاقد اعتبار بودن دعاوي دارمنن در زمينه يافته ه)

نهاد ادعاي گروه مردم 19 اينكهحقوق بشر در ماه گذشته ميالدي در اين رابطه، با توجه به 
                                                                                                                                                            

اشاره به كذب بودن ادعاي وزير كشور فرانسه مبني بر اين كه هيچ يك از نيروهاي پليس سواحل شمالي اين كشور مورد  ح)
به تازگي يك مأمور پليس را به دليل حمله به  مر –سور  - اند: گفتني است كه دادگاه كيفري بولونيپيگرد قانوني قرار نگرفته

  يك امدادرسان داوطلب در جريان تخليه اردوگاه كله محكوم نمود؛
هاي ذكر شده استفادهپذيري به منزله عدم وقوع سوءهمچنين اشاره اين مقام دولت فرانسه مبني بر اين كه فقدان مسئوليت ط)

ها عليه مهاجراني كه وضعيت حقوقي مشخصي ندارند استفادهآيد: گفتني است كه اين سوءر مياست، عميقاً غيرصادقانه به شما
مهاجراني كه  –تر به بريتانيا است، انجام پذيرفته است و تنها اميدشان بقاء يافتن در اين منطقه براي رسيدن هر چه سريع

 تمايلي به شكايت از پليس نيز ندارد و

 –دارمنن به محكوم كردن رويكرد كنوني دولت خود در قبال مهاجران، به جاي انكار حقايق  اشاره به ضرورت اقدام ي)
رويكردي كه نه تنها موجب ممانعت به عمل آوردن از تالش مهاجران براي رسيدن به اين منطقه و پذيرش مخاطره عبور از 

آن به دور از انسانيت  كند، كه نتيجهها تحميل ميشود، بلكه رنج و دردي غيرقابل تحمل را نيز بر آنكانال آبي انگليس نمي
  است.

١٨ Didier Leschi 
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به دليل نقض حقوق بشر  تاكنونران پليس و ژاندارمري از مأمو يكهيچ اينكهوي مبني بر 

  اند؛مردود شمرده شدتبهاند را عليه مهاجران در شمال فرانسه محكوم نشده

پتامبر ماه س ازجملهسال گذشته،  6مأمور پليس در طول  5 كمدستگفتني است كه  و)

در  ايات ديگرز شكاتهامات محكوم شده و بسياري ا گونهاينسال جاري ميالدي، به دليل 

كه به  هاي اين كشور ارائه شدهاين رابطه به نهادهاي تحقيقاتي پليس فرانسه و دادگاه

  است؛ پيگرد قانوني نيانجاميده

نوئل اما اشاره به منجر شدن واكنش دارمنن به كابوسي در زمينه روابط عمومي براي ز)

ك وجه به اقدام يسه، با تجمهوري فرانمكرون تنها شش ماه پيش از انتخابات رياست

ناك اسف كشيش كاتوليك و دو تن ديگر به دست زدن به اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار

هاي حقوق بشري و بشردوستانه، هنرمندان و هاي اين كشور با مهاجران و اقدام گروهمقام

به  رآور و غيرقابل تصوري كه مهاجران ناگزيافراد سرشناس به محكوم كردن شرايط شرم

 تحمل آن در شمال فرانسه هستند؛

ارائه  اري، بهته جاشاره به اقدام ديديه لشي، پيش از دومين بازديد خود از منطقه كله در هف ح)

هاجران پيش از مدقيقه زمان به  45پيشنهادي نه چندان كارآمد در اين زمينه مبتني بر اختصاص 

آوري متعلقات خود و ها جهت جمعبه آنارائه زمان بيشتر  منظوربهها اقدام به تخليه آن

ند چا براي تنه وهمچنين ارائه تسهيالت جايگزين به افراد اخراج شده، البته نه در منطقه كله 

 شب، همچنين گشايش پناهگاهي در منطقه كله براي مدت زمان كوتاه؛

ه جاي بينه گفتني است كه اگرچه اقدام اين مقام فرانسه براي آغاز گفتگو در اين زم ط)

آيد، اما ها در اين رابطه به نوعي پيشرفت به شمار ميمورد سرزنش قرار دادن گزارش

 اند؛ فعاالن اين حوزه اين پيشنهادات را تنها راهي براي حفظ ظاهر برشمرده
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ين ادر  تأكيد بر ضرورت اقدام دولت به ايجاد تغيير قابل مالحظه در رويكرد خود ي)

  :ازجملهزمينه، 

جويانه پليس استفادههاي سوءها و اقدامبخشيدن به تخليه مكرر مهاجران از اردوگاه پايان -

  ها؛عليه آن

ب ها جهت انتخافراهم آوردن اسكان مناسب و ثبات الزم براي مهاجران و كمك به آن -

  هاي آگاهانه؛گزينه

فرانسه و ديگر هاي معنادار در راستاي دستيابي به روند معمول مهاجرت در ارائه گزينه -

 .19نقاط اتحاديه اروپا و بريتانيا
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