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 درآمد

 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
ها و ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400 ماهديآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 

هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمده اخبار آشكار به
، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت خالصه به ١گروهي

 شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
 نبهر روز دوشانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، د -1

برخي از  امان حقوق بشر در زندان گوانتانامو.، در خصوص نقض بي1400 ماهدي 20
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

دن م كراشاره به اقدام كارشناسان مستقل شوراي حقوق بشر سازمان ملل به محكو الف)
بس نخستين گي حسال 20تداوم استفاده از بازداشتگاه خليج گوانتانامو در كوبا، در سالگرد 

كه لمانند بوده و ن بيآمكاني كه بدنامي  عنوانبهزنداني در اين زندان و به شمار آوردن آن 
  آيد؛به حاكميت قانون به شمار مي متحدهاياالتننگي بر تعهد 

ن بدون محاكمه، سال حبس خودسرانه زندانيا 20بودن تداوم  پذيرشغيرقابلاشاره به  ب)
ن، رفتار در اين زندان، توسط هر يك از كشورهاي جهايا سوءبه همراه اِعمال شكنجه 

 كشوري كه داعيه حمايت از حقوق بشر را دارد؛ ويژهبه

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

Human  Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر (سازمان ديده )؛Human  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  Internationalي (مؤسسه خدمات سلطنتي متحد براي مطالعات دفاعي و امنيت )؛The Royal United 

Services  Institute  for  Defence  and  Security  Studies  (RUSI) شبكه خبري يورونيوز ( )؛Euronews ؛(
 ؛)New York Times( مزيتاوركيوينروزنامه  )؛BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛The Guardianروزنامه گاردين (

 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  East Monitor  (MEMO)(خبرگزاري آناتولي ؛ )Anadolu 

Agency() ؛ شبكه خبري دويچه ولهDeutsche Welleخبرگزاري رويترز ( )؛Thomson Reuters Foundationو ( 
  ).Los Angeles Timesروزنامه لس آنجلس تايمز (
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كه مجددًا به عضويت  – متحدهاياالتاشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از  ج)
جهت تعطيل كردن اين بازداشتگاه و بستن فصل  –شوراي حقوق بشر در آمده است 

 امان حقوق بشر توسط اين كشور؛وشايندي از نقض بيناخ

كه در حال  ميالدي 2003زنداني در سال  700اشاره به برخورداري اين بازداشتگاه از  د)
ها متهم نآتن از  9زنداني كاهش پيدا كرده، اما تنها  39سال به  20حاضر پس از گذشت 

شورهاي ديگر را ازه انتقال به كها اجتن از آن 13يا محكوم به ارتكاب به جرم شده و 
  اند؛يافته

زنداني جان خود را در اين زندان  9ميالدي  2021تا سال  2002گفتني است كه از سال  ه)
هاي دريافتي، به دليل تن، بر اساس گزارش 7از دست دادند، دو تن به دليل مرگ طبيعي و 

 كاب به جرم نشده بودند؛ها متهم يا محكوم به ارتهيچ يك از آن كهدرحاليخودكشي، 

ها متهم بسياري از آن آنكهبه حبس افراد در اين زند متحدهاياالتاشاره به تداوم اقدام  و)
قاطعانه، مكرر و آشكاراي  شدنواقعمورد محكوميت  رغمبهبه هيچ جرمي نشده بودند، 

زندانيان و شرايط اين بازداشتگاه، همچنين فرآيندهاي محاكمه  باردهشتحبس  گونهاين
 در آن؛

مانندي است كه با بازداشتگاه گوانتانامو مكاني برخوردار از بدنامي بي كهايناشاره به  ز)
رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز عليه استفاده سيستماتيك از شكنجه و ديگر رفتارهاي بي

 شود؛اند، تعريف ميمانده مجروحترين حقوق خود صدها زنداني كه از بنيادي

نماد كامل فقدان سيستماتيك  عنوانبهشمار آوردن زندان گوانتانامو همچنين اشاره به به ح)
رفتار و پذيري و سانسور اقدامات دولت آمريكا در زمينه ِاعمال شكنجه و سوءمسئوليت

 معافيت عامالن آن از مجازات؛

رو به سالمندي و ويژه ابراز نگراني كارشناسان در رابطه با وضعيت جمعيت اشاره به به ط)
هاي دهه ها متحمل ِاعمال گسترده شكنجه دربيمار زندان گوانتانامو كه بسياري از آن

هاي هاي پزشكي مكفي و بازپرورياند و همچنين محكوم كردن فقدان كمكگذشته شده
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بر  شانياجراكه  - ها الزم براي قربانيان شكنجه، چه در اين زندان و چه پس از انتقال آن
 الملل الزامي است؛حقوق بين اساس

دن جهت تعطيل كر متحدهاياالتاشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت  ي)
رعايت  با زمانهميا كشورهاي امن ديگر،  كشورهايشاناين زندان، بازگرداندن زندانيان به 

ه غرامت به هاي الزم و ارائفولمان)، فراهم آوردن درمانر -اصل عدم بازگرداني (نان 
به  اند و مسئولزندانياني كه آشكارا مورد شكنجه قرار گرفته و خودسرانه محبوس شده

اند، وردهدرآ اجرا را صادر كرده و يا آن را بهها شمار آوردن افرادي كه دستور اين شكنجه
 الملل آورده شده است؛كه در حقوق بين گونههمان

كه  كارشناسان سازمان ملل در اين زمينهاشاره به تداوم ابراز نگراني عميق  ك)
هاي خود مبني بر سركوب شواهد شكنجه هاي نظامي در رابطه با درخواستكميسيون

  كنند؛مي هاي پيش از محاكمه را طيهمچنان فرآيند
ها به مهاشاره به منجر شدن رفع موانع در راستاي تضمين شفافيت و عدالت در محاك ل)

ير هاي قربانيان و سامي كه همچنين در جهت منافع خانوادهتحقق صداقت و عدالت عمو
  ذينفعان است؛

وات در عدالتي در فرآيندهاي محاكمه و فقدان شفافيت و مساتداوم بي كهايناشاره به  م)
قانون  و حمايت از در قبال حاكميت قانون متحدهاياالتقبال مدافعان، لكه ننگي بر تعهد 

  ود داعيه آن را دارد؛آيد كه خاساسي به شمار مي
در  متحدهاياالتهاي نظام قضايي بر ناكارآمدي ويژهبهتأكيد كارشناسان سازمان ملل  ن)

ن مچنيراستاي ايفاء نقش معنادار در حمايت از حقوق بشر، رعايت حاكميت قانون و ه
هاي ايتها و حمييداي حقوقي در زندان گوانتانامو با تأچالهفراهم آوردن امكان بروز سياه

  ظاهري خود؛
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طرفي، استقالل و عدم هاي نظامي به نقض الزامات بياشاره به تداوم اقدام كميسيون س)
اي كه در خليج گوانتانامو ايفاء نقش ها به شيوههرگز نبايد از اين كميسيون كهاينتبعيض و 

  ؛2شده استاند، استفاده ميكرده
  
، در 1400 ماهدي 18ه وله، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچ -2

، متحدهاياالتجمهوري الملل از جو بايدن، رئيسخصوص درخواست سازمان عفو بين
ين اهاي برخي از محور جهت عمل به تعهد خود در زمينه تعطيل كردن زندان گوانتانامو.

  از: اندعبارتگزارش 
، نتخاباتي خودادر مبارزات  تحدهماياالتجمهور اشاره به خواست آشكاراي رئيس الف)

دهم ت يازگوانتانامو كه در آستانه وقوع حمال مناقشه برانگيزجهت تعطيل كردن زندان 
ت ام مخالفگذاران اين كشور با اين اقدسپتامبر بنا نهاده شد: اين در حالي است كه قانون

  ورزند؛مي
ن جهت عمل به جو بايدالملل از اشاره به درخواست سازمان حقوق بشري عفو بين ب)

  آن؛ شايشگتعهد خود در زمينه بستن اين زندان با توجه به فرا رسيدن بيستمين سالگرد 
ه دليل ا، باشاره به بدنام بودن اين زندان، مستقر در پايگاه نظامي آمريكا در كوب ج)

جه از نگاه منتقدان مصداق شكن آنكهآميز مورد استفاده در هاي بازجويي خشونتشيوه
 ير شده توسطحبس مظنونان خارجي دستگ منظوربهاست: گفتني است كه اين بازداشتگاه 

 در جنگ عليه تروريسم ايجاد شد؛ متحدهاياالت

، مدير بخش امنيت برنامه حقوق بشر در نهاد سازمان 3اشاره به اظهارات دفني اوياتار د)
اده از اين زندان بيشتر به طول هر چه استف كهاين، مبني بر متحدهاياالتالملل در عفو بين

 يابد؛انجامد، تضعيف اعتبار جهاني آمريكا در زمينه حقوق بشر نيز تداوم مي

                                                            
  لينك: گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در  2

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28017&LangID=E 
٣ Daphne Eviatar 
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انويه ژ 12ر روز دزنداني در بازداشتگاه گوانتانامو از زمان ايجاد آن  780اشاره به حبس  ه)
  اند؛هها همچنان متهم به ارتكاب به جرمي نشدميالدي، كه بسياري از آن 2002سال 

د شيخ محمد، خال ازجمله، تاكنونزنداني در اين بازداشتگاه  39اشاره به محبوس ماندن  و)
  ميالدي؛ 2001مظنون به طراحي حمالت تروريستي يازده سپتامبر سال 

مه، حتي پس متهم ديگر در مرحله پيش از محاك 4اشاره به باقي ماندن پرونده محمد و  ز)
ين اتعدد: گفتني است كه اين حمالت، به دليل تأخيرهاي مهاي متمادي از از گذشت دهه

د، واهند شخاجه زندانيان در دادگاهي نظامي با اتهاماتي مربوط به حمالت يازده سپتامبر مو
  همچنان هيچ تاريخي براي برگزاري اين محاكمه تعيين نشده است؛ كهدرحالي

 توانند آزاد شوند؛ن ميزنداني ديگر اين زندا 10 كمدستاين در حالي است كه  ح)

د ان فرآينآميز را هم در رابطه با فقدزندان گوانتانامو روالي مخاطره كهايناشاره به  ط)
ترين موارد نقض حقوق بشر از مجازات، صحيح حقوقي و هم در زمينه معافيت جدي

 هاي قهري بنيان نهاده است؛سازيهمچون شكنجه و ناپديد

اكميت هاي عادالنه بر اساس حدانيان اين زندان به محاكمهاشاره به عدم دسترسي زن ي)
 متحدهاياالتالمللي جهت تحت فشار قرار دادن قانون، ضمن درخواست از جامعه بين

 تعطيل كردن اين بازداشتگاه؛ منظوربه

ردن ك، مبني بر تعطيل متحدهاياالتجمهور اسبق ، رئيساوبامااشاره به فرمان باراك  ك)
ن فرمان در ناكامي وي در عملي كردن اي حالدرعينميالدي و  2009در سال اين زندان 

 جمهوري خود؛دوران رياست

، جهت حفظ اين متحدهاياالتجمهور سابق اشاره به درخواست دانلد ترامپ، رئيس ل)
 2020در سال  تعهد جو بايدن در مبارزات انتخاباتي، حالدرعينزندان به همين شيوه و 

جمهوري تتعطيل كردن اين بازداشتگاه پيش از به پايان رسيدن دوران رياسميالدي، به 
 خود؛
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اوم منع هاي جدي از سوي كنگره در اين زمينه و تداشاره به مواجهه بايدن با مخالفت م)
ر اني ديگزند قانوني براي دولت فدرال جهت انتقال هر يك از زندانيان اين بازداشتگاه به

  در خاك آمريكا؛
الملل در زمينه فراهم آوردن امكان انتقال زندانيان ره به پيشنهاد سازمان عفو بيناشا ن)

بيشتر به كشورهايي، چون آلمان، كه پيشاپيش پذيراي سه تن از زندانيان اين بازداشتگاه 
  ؛4شده و احتمال دارد كه با پذيرش زندانيان بيشتر نيز موافقت كند

توسط مؤسسه » هاي جنگهزينه«از پروژه  اشاره به نكات مهم گزارش تهيه شده س)
  :لهازجمبان حقوق بشر، واتسون در دانشگاه براون و سازمان ديده

هاي سازمان قاممبه مسئول به شمار آوردن هيچ يك از  متحدهاياالتعدم اقدام دولت  -
حبس محرمانه  منظوربهخفي در سراسر جهان اي از اماكن مسيا به دليل ايجاد مجموعه

  تن از زندانيان؛ 39 كمدستمرد مسلمان و شكنجه نمودن  119 كمتدس
هاي استفادهپذيري در قبال سوءجهت مسئوليت متحدهاياالتمقاومت گسترده دولت  -

ه حبس هاي نظامي خود در افغانستان و عراق كه در آن اقدام بانجام پذيرفته در زندان
ها در آن پسر نوجوان و همچنين حبسچندين زن و  ازجملههزاران تن از مسلمانان، 

 زندان گوانتانامو نموده است؛

ر زندان گوانتانامو دمرد مسلمان  39به حبس  متحدهاياالتتداوم اقدام نيروهاي نظامي  -
اند و فرآيندهاي قضايي در اين جرمي نشده گونههيچها متهم به ارتكاب به تن از آن 27كه 

نونان حمالت يازده سپتامبر تن از مظ 5ه است كه هيچ يك از اي معيوب بودزمينه به اندازه
مرد و  780 كمدست ازجملهكه اين زندانيان  اند: گفتني استمورد محاكمه قرار نگرفته

در  2002ال سژانويه  11از روز  متحدهاياالتنوجوان مسلمان خارجي هستند كه دولت 
 زندان گوانتانامو محبوس نموده است؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 4

 https://amp.dw.com/en/us‐amnesty‐urges‐biden‐to‐keep‐promise‐to‐close‐guantanamo‐
bay/a‐60365951 
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نگ با تروريسم كه جتريليون دالر در زمينه  5,48به صرف بيش از  متحدهتاياالاقدام  -
 شود؛يمانامو ميليون دالر در سال تنها جهت حبس زندانيان در بازداشتگاه گوانت 540شامل 

ا به تدريج كاهش يافته، ام متحدهاياالتهاي غيرقانوني توسط ميزان حبس كهدرحالي -
بطه با ده به رهبري اين كشور در رابر اثر حمالت انجام ش ها و جراحات غيرنظاميانمرگ

ايش ترامپ به شدت افز و دانلد اوباماجمهوري باراك جنگ با تروريسم در دوران رياست
 يرد؛پذيري در اين رابطه انجام پذمسئوليت گونههيچ آنكهيافته است، بدون 

هاي گزاف اقدامات آمريكا در اشاره به ارزيابي جامع اين گزارش از بسياري از هزينه ع)
سال  20هاي غيرقانوني مسلمانان در خالل ها و استردادزمينه اِعمال شكنجه و حبس

ننگي بر سوابق حقوق بشري اين  ، لكهمتحدهاياالتگذشته كه نمايانگر شكست اخالقي 
  ؛٥هراسي و نژادپرستي استكشور، خطاي راهبردي آن و تداوم انزجارآميز اسالم

 

، در 1400 ماهدي 15نتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز چهارشنبه ا -3
ر اساس ببه بازگرداندن مهاجران به مرز مكزيك  متحدهاياالتخصوص اقدام دولت 
ز برخي ا جمهوري دانلد ترامپ كه مجددًا از سر گرفته شده است.سياست دوران رياست
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

المللي مهاجرت، وابسته به هاي دولت مكزيك و سازمان بيناشاره به اظهارات مقام الف)
، به بازگرداندن ماهيد 15، در روز چهارشنبه متحدهاياالتسازمان ملل، مبني بر اقدام دولت 

جمهوري تمهاجران به شهر تيخوانا در مرز مكزيك كه به آغاز مجدد برنامه دوران رياس
نتظار ارا ناگزير به  جويانپناهاي كه برنامه –ن زمينه انجاميده است دانلد ترامپ در اي

  كند؛مي در آمريكا هايشاندادگاهكشيدن در مكزيك تا فرا رسيدن زمان برگزاري 
) 2021مبر سال و مكزيك در ماه گذشته ميالدي (دسا متحدهاياالتاشاره به موافقت  ب)

 كي ازبر اساس حكم صادره شده از سوي ي مناقشه برانگيزبر سر آغاز مجدد اين طرح 
 معروف است؛» هاي حمايت از مهاجرانپروتكل«هاي فدرال آمريكا كه به دادگاه

                                                            
٥ https://www.hrw.org/news/2022/01/09/20‐years‐us‐torture‐and‐counting 
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 هاي مهاجرتياشاره به تالش جو بايدن جهت معكوس نمودن روند بسياري از سياست ج)
ين طرح ابه  اقدام وي به خاتمه دادن ازجملهسرسختانه اِعمال شده از سوي دانلد ترامپ، 

پديده  تر در قبالبالفاصله پس از مراسم تحليف خود و در راستاي اتخاذ رويكردي انساني
ليل عدم ميالدي، با حكم يك قاضي فدرال به د 2021مهاجرت كه البته در ماه اوت سال 

 هاي الزم از سوي بايدن در اين زمينه مجدداً از سر گرفته شد؛انجام فرآيند

ه بر اساس كميالدي،  2021ري اين برنامه نخست در ماه دسامبر سال اشاره به از سرگي د)
ر به مهاج 200ندن بيش از منجر به بازگردا تاكنونالمللي مهاجرت آمارهاي سازمان بين
  مكزيك شده است؛

 غاز مجددآهاي حامي مهاجران از اشاره به انتقاد آژانس پناهندگان سازمان ملل و گروه ه)
ربايي، ترامپ، ضمن هشدار در زمينه مواجهه مهاجران با خطر آدمسياست دوران دانلد 

 ذي در شهرهاي مرزي خطرناك مكزيك؛تجاوز و اخا

 70ميالدي آغاز شده بود، حدود  2019گفتني است كه بر اساس اين برنامه كه از سال  و)
برخي ها و هزار مهاجرِ خواستار دريافت پناهندگي، ناگزير به انتظار كشيدن براي هفته

فرا  متحدهاياالتشان در هاي متمادي در مكزيك شدند، تا زمان برگزاري دادگاهسال مواقع
  ؛6كردندبايد اين مدت زمان را در آمريكا سپري مي كهدرحاليبرسد، 

  
، 1400 ماهدي 14شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه لس آنجلس تايمز، در روز سه -4

 2000ز شهروندان لس آنجلس توسط پليس از سال تن ا 951در خصوص كشته شدن 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .تاكنونميالدي 

 شدن اشاره به سوابق به دست آمده از پزشكي قانوني لس آنجلس مبني بر كشته الف)
 2001 قانون از سال ياجراتن از شهروندان اين شهر به دست نهادهاي  951 كمدست

 ؛نتاكنوميالدي 

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 6

 https://www.reuters.com/world/americas/us‐begins‐returning‐migrants‐mexican‐border‐

city‐under‐rebooted‐trump‐era‐policy‐2022-01-05 
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ها درصد از آن 80شدگان، مرد و نزديك به تقريبًا تمامي كشته كهايناشاره به  ب)
  اند؛ها نيز به ضرب گلوله كشته شدهدرصد آن 97اند و بيش از تبار بودهپوست و التينسياه
اين  يك از كه وظيفه تحقيق در زمينه هر –اشاره به اقدام دفتر دادستاني لس آنجلس  ج)

ين وارد: امي اين به توجيه حقوقي استفاده از زور در تقريباً تمام –ر عهده دارد حوادث را ب
ه دليل شليك بتنها دو تن از مأموران قانون  تاكنونميالدي  2000در حالي است كه از سال 

 اند؛به يك شهروند در هنگام انجام وظيفه متهم شده

ين شهر در اتن از شهروندان  4د اشاره به اقدام پليس لس آنجلس به كشتن ماهانه حدو د)
  شود؛نفر در سال مي 43متوسط حدوداً شامل  طوربهسال گذشته كه  22خالل 

 55ان و بيشترين ميز 2001نفر در سال  32شدگان كمترين ميزان كشته كهايناشاره به  ه)
  ه است؛ميالدي بود 2013و  2011هاي نفر در سال

 ليس:رخي از جوامع اين شهر در معرض خشونت پاشاره به قرار گرفتن نامتناسب ب و)
شدگان را در اين سال حدوداً تمامي كشته 39تا  20گفتني است كه مردان داراي سنين بين 

  دهند؛مدت تشكيل مي
 ياجراهاي انجام پذيرفته از سوي نهادهاي درصد از قتل 24اشاره به مشتمل شدن  ز)

اين  درصد از جمعيت 10تر از ين شهروندان كما كهدرحاليپوست قانون بر شهروندان سياه
  دهند؛شهر را تشكيل مي

اين در حالي است كه جوامع سفيدپوست كه بيش از يك چهارم از جمعيت لس  ح)
  اند؛هدرصد از موارد كشته شد 19 دهند، تنها درآنجلس را تشكيل مي

قانون در سراسر  ياجراكشتارهاي انجام پذيرفته توسط نهادهاي  اگرچه كهايناشاره به  ط)
تبار، همچون پوست و التيناين شهر پراكنده بوده، اما در مناطقي با بيشترين ساكنان سياه

 .10، بيش از ساير مناطق متمركز شده است9وودو اينگل 8، كامپتون7النگ بيچ

                                                            
٧ Long Beach 
٨ Compton 
٩ Inglewood 

  گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز. قابل بازيابي در لينك: 10
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  *كانادا
در ، 1400 ماهدي 14شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه -

ميليارد دالر براي پرونده كودكان بومي اين  31خصوص توافق دولت كانادا با پرداخت 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كشور.
ميليارد دالر  31ميليارد دالر كانادا (برابر با  40اشاره به توافق دولت كانادا با پرداخت  الف)

هاي بومي آسيب ديده بر اثر امت به كودكان و خانوادهغر عنوانبهميليارد پوند)  23,6آمريكا و 
  آيد؛نظام رفاهي كودكان بومي كه بزرگترين دادخواهي حقوقي در تاريخ كانادا به شمار مي

ميالدي، مبني بر عدم اقدام اين  2016اشاره به حكم ديوان حقوق بشر كانادا در سال  ب)
 كودكان بومي در قياس با ساير كودكان؛كشور به تأمين بودجه الزم جهت ارائه خدمات به 

مدت پس از اعالم شكايتي از سوي انجمن اشاره به آغاز اين دعواي حقوقي طوالني ج)
ميالدي،  2007هاي بومي به ديوان حقوق بشر كانادا، در سال حمايت از كودكان و خانواده

  ؛آميز بوده استمبني بر اين ادعا كه نظام خدمات رفاهي كودكان تبعيض
سال به صدور حكم عليه  9اشاره به اقدام ديوان حقوق بشر كانادا پس از گذشت  د)

هزار دالري براي هر يك از كودكان  40دولت فدرال، مبني بر ضرورت پرداخت غرامت 
هاي خود شدند، كه بومي كه جهت دسترسي به خدمات رفاهي ناگزير به ترك خانه

 ساس قانون حقوق بشر كانادا است؛بيشترين ميزان غرامت قابل پرداخت بر ا

اشاره به طرح دعوي حقوقي متقابل از سوي دولت كانادا مبني بر به چالش كشيدن اين  ه)
 تعيين اين ميزان غرامت از سوي دادگاه خطا بوده است؛ كهاينحكم و 

ميليارد دالر از اين غرامت به تأمين بودجه براي كودكان  20اشاره به اختصاص يافتن  و)
تا  1991هاي بومي و منطقه يوكون در شمال كانادا، كه از ماه آوريل سال كن سرزمينسا
 هاي خود جدا شدند؛ميالدي از خانواده 2021مارس سال  31

اعضاء خانواده  استثناءبههزار كودك،  215رود بيش از اين در حالي است كه گمان مي ز)
 هاي خود، شامل دريافت اين غرامت شوند؛و سرپرست

                                                                                                                                                            
 https://www.latimes.com/projects/los‐angeles‐police‐killings‐database 
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ر برنامه دميليارد دالر ديگر به ايجاد تغييرات اساسي  20اشاره به اختصاص يافتن  ح)
هاي الزم جهت حمايت از بوميان بزرگسالي كه هاي بومي كه شامل بودجهخدمات خانواده

اند و همچنين كمك به ارائه خدمات جهت ممانعت از نظام رفاهي كودكان خارج شده
 شود؛ ا ميهازهم گسيختن اين خانواده

ن اين هنگفت بودن ميزا كهايناشاره به اظهارات يكي از وكالي اين پرونده مبني بر  ط)
آميز يضهاي ناشي از نظام رفاهي ظالمانه و تبعتوافق تنها و تنها به دليل گستره آسيب

ولت ها و كودكان بومي است كه بر اعضاء اين دادخواهي حقوقي وارد آمده و دخانواده
 هاي بزرگي در راستاي تغيير آن برداشته است؛سرانجام گامكانادا 

اكن هاي آماري حاكي از آن است كه بيش از نيمي از كودكان سداده كهايناشاره به  ي)
درصد از  8تر از كم كهاين رغمبهدهند، ن بومي تشكيل ميهاي كانادا را كودكاپرورشگاه

 افته است؛جمعيت كودكان اين كشور به بوميان اختصاص ي

امع ميالدي، مبني بر تأييد حق جو 2019اشاره به تصويب قانون جديدي در سال  ك)
ه نوادبومي جهت برخورداري از اختيارات حقوقي و قضايي در زمينه خدمات كودك و خا

 در جوامع خود؛

  ؛11هاي آتي نهايي شودرود كه اين توافق در ماهانتظار مي كهايناشاره به  ل)
ز استعمار از دوران ا نرم كردن دولت كانادا با ميراث بر جاي مانده وپنجهدست اشاره به م)

زي شمار آوردن جداسابا اقدام كميسيون حقيقت و آشتي به به زمانهمميالدي،  2015سال 
روزي براي ها در مدارس شبانهو مستقر كردن آن هايشانخانوادهتاريخي كودكان بومي از 

  كشي فرهنگي؛نسل عنوانبهمدت بيش از يك قرن، 
دها شف صكاشاره به افزايش اضطرار جهت اقدام در اين زمينه در سال گذشته، پس از  ن)

هايي درخواست ازجملهروزي سابق، در محل استقرار مدارس شبانه ونشاننامبيگور 
 لغو مراسم بزرگداشت روز كانادا؛ جهت

                                                            
  گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://www.bbc.com/news/world‐us‐canada‐59833123.��� 
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ها ين مدارس كه صدها تن از آنهزار كودك بومي در ا 150اشاره به حضور حدود  س)
هاي جسمي و جنسي قرار گرفتند: استفادهجان خود را از دست دادند و بسياري مورد سوء

 .12ميالدي تعطيل شدند 1996گفتني است كه اين مدارس سرانجام در سال 
  

  *بريتانيا
 ، در1400 ماهدي 17انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -1

اي اين محوره برخي از .در بريتانيا شهروندان افغانستانانتقاد از طرح اسكان مجدد زمينه 
  از: اندعبارتگزارش 

يرش ه پذاشاره به سردرگمي شهروندان افغانستان و منتقدان در بريتانيا از شيو الف)
امور  معاون وزير درنز، ويكتوريا اتكي ازآنكهپسبر اساس طرح اسكان مجدد،  جويانپناه

هزار  20ذيرش پآغاز برنامه ، ماهدي 16شنبه ، در روز پنجها در بريتانيااسكان مجدد افغان
 د؛اعالم كر رسمي در پارلمان اين كشور طوربهرا  پناهجوي افغان ظرف پنج سال آينده

ها در از آن رخيدر معرض خطر كه ب شهروندان افغانِبسياري از گفتني است كه  ب)
ر د همچناناد اين افر و انداند، در انتظار ارائه درخواست خود بودههان شدهافغانستان پن

  ؛هاي خود به دولت بريتانيا دچار سردرگمي هستندمورد چگونگي ارائه درخواست
ه فرادي كتن ااشاره به اظهارات شبنم نسيمي، مشاور خانم اتكينز، مبني بر اولويت داش ج)

اند، جهت اسكان مجدد ميالدي وارد بريتانيا شده 2021در عمليات تخليه در ماه اوت سال 
  در اين كشور؛

ير سان به انستاافراد ديگر پناهجوياني هستند كه از افغخانم نسيمي در ادامه افزود كه  د)
پناهندگان كميسارياي عالي  ريقطاز ميالدي  2022اند و از بهار سال كشورها گريخته

  ؛شوندسازمان ملل متحد پذيرفته مي

                                                            
١٢  https://www.nytimes.com/2022/01/04/world/canada/canada‐indigenous‐children‐
settlement.html 
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دام ي بر اقمبن ،تيم فارون، عضو بلندپايه حزب ليبرال دموكرات بريتانيااشاره به اظهارات  ه)
تان با هاي مذهبي افغانسدولت اين كشور به نقض وعده خود در قبال زنان، دختران و اقليت

  شان در معرض خطر جدي قرار دارد؛ها كه جانتأخير انداختن روند پذيرش آنتوجه به به
ه ن برنامل شدره به اظهارات رئيس اجرايي شوراي پناهندگان بريتانيا مبني بر مشتماشا و)

اند ه شدهتر به اين كشور انتقال دادبر افرادي كه پيش جويانپناهاداره امور اسكان مجدد 
  ارند؛هزاران شهروند افغان همچنان در معرض خطر قرار د كهدرحالي

به انتقادات گفته است كه بريتانيا افرادي را  پاسخدر خانم اتكينز اين در حالي است كه  ز)
  ؛13تر از افغانستان خارج كرده استند، پيشاهكه در معرض خطر جدي بود

  
 17جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در روز –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

درخواست  منظوربهامضاء  ميليونيك، در خصوص تهيه طوماري با بيش از 1400 ماهدي
ن برخي از محورهاي اي نيا.وزير سابق بريتاجهت لغو نشان شواليه توني بلر، نخست

  از: اندعبارتگزارش 
 ي مجازيامضاء طومار تن از شهروندان بريتانيا به ميليونيكاشاره به اقدام بيش از  الف)

ه وي بو ميالدي ن درخواست جهت لغو نشان شواليه توني بلر، كه به مناسبت سال منظوربه
  اعطا شد؛ 

پس از  change.orgاز سازمان  14گفتني است كه اين طومار توسط انگس اسكات ب)
  ، تهيه شده است؛ماهدي 10اين نشان در روز جمعه  ياعطا
ناپذير نهاي جبرااشاره به متهم شدن توني بلر از سوي اين طومار به وارد آوردن آسيب ج)

 جامعه اين كشور؛ تاروپودو همچنين به قانون اساسي بريتانيا 

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

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐59900802 
١٤ Angus Scott 
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و  نظاميانشماري از غيراشاره به مسئول به شمار آوردن توني بلر در قبال مرگ تعداد بي د)
 عات مختلف كه مصداق جنايت جنگي است؛گناه در منازنظاميان بي

ه ه بتوج لر بابگرفتن اين نشان از توني  باز پساشاره به درخواست از ملكه بريتانيا جهت  ه)
  دارد؛ تخار رابه ادعاي اين طومار، وي آخرين فردي است كه شايستگي دريافت اين اف كهاين
 2003يكي از معماران جنگ عراق در سال  عنوانبهشمار آمدن توني بلر، اشاره به به و)

ين كشور ادر  كشتارجمعيهاي ميالدي، كه بيش از هر چيز بر اساس ادعاي وجود سالح
 در آن يافت نشد؛ گاههيچهايي كه حسال –آغاز شد 

بوش،  اشاره به متهم شدن توني بلر از سوي منتقدان به پيوستن به جورج دبليو. ز)
هاي ريتانيا به همراه نيرو، جهت اعزام نيروهاي نظامي بمتحدهاياالتجمهور وقت رئيس

شهروندان  ن ازهزار ت 200حمله به عراق، كه منجر به مرگ بيش از  منظوربهآمريكايي 
 غيرنظامي اين كشور شد؛

ه از عناماين در حالي است كه تصميم دولت بلر در اين زمينه به دليل عدم صدور قط ح)
ته و گرف سوي سازمان ملل جهت تأييد اقدام نظامي عليه عراق به شدت مورد سرزنش قرار

  با اعتراضاتي همراه شد؛
ميالدي، مبني  2016، در سال 15لكاتاشاره به تحقيق انجام شده از سوي ِسر جان چي ط)

آميز، پيش از پيوستن به هاي صلحگيري از تمامي گزينهبر ناكارآمدي دولت بلر در بهره
 ائتالف نظامي جهت حمله به عراق؛

هاي عراق هاي انجام شده در زمينه توانايياطمينان خاطر از قضاوت كهايناشاره به  ي)
شور به كدر اين  كشتارجمعيهاي الحسبر عدم وجود  ناپذير بوده كه خود تأييديتوجيه

 آيد؛شمار مي

تر هزار تن كه بيش 250ميالدي، بيش از  2003رود از سال گفتني است كه گمان مي ك)
  ؛16دادند، در جنگ عراق كشته شده باشندها را نيز غيرنظاميان تشكيل ميآن

                                                            
١٥ Sir John Chilcot 

  يدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك:تحليلي م –گزارش پايگاه خبري  16
 https://www.middleeastmonitor.com/20220107‐1m‐sign‐petition‐asking‐tony‐blairs‐
knighthood‐rescinded 
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ه چهارشنب ايست مانيتور، در روزتحليلي ميدل  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -3
اي سرگشاده در سازمان به امضاء نامه 100، در خصوص اقدام بيش از 1400 ماهدي 15

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اعتراض به اليحه مليت بريتانيا.
 مليت و«حه سازمان از سراسر بريتانيا با الي 100اشاره به ابراز مخالفت بيش از  الف)
 كه در مجلس اعيان اين كشور در دست بررسي قرار دارد؛» مرزها

هاي تجاري، كنندگان اين نامه سرگشاده بر اتحاديهاشاره به مشتمل شدن امضاء ب)
موزشي كه آو نهادهاي  وكارهاكسبكليساي انگليس، نهادهاي حقوقي،  يمساجد، اعضا

ست، يرانساني اين اليحه امبتني بر درخواست جهت مردود به شمار آوردن محتواي غ
ت راي دولها را بامكان سلب تابعيت از افراد بدون اطالع قبلي به آن آنكهبخشي از  ازجمله

 آورد؛فراهم مي

يامدهاي پاعضاء مجلس اعيان به  توجهجلباشاره به تالش اين نامه در راستاي  ج)
ه از ون شهروند بريتانيايي كميلي 6ه براي حدود اي كه اين اليحانديشانهنژادپرستانه و جزم

 ، به همراه دارد؛برخوردارندپيشينه قوميتي متفاوتي 

ساس كه بر ا» دودرجهشهروندي «اشاره به منجر شدن تصويب اين اليحه به ايجاد نظام  د)
ر معرض تمايالت دنظارت حقوقي  هرگونهپوست بدون آن سرنوشت مردان يا زنان رنگين

 د؛ گيروزير كشور وقت قرار مي

رات آميز بودن اعطاء چنين اختيااشاره به پافشاري اين نامه سرگشاده بر مخاطره ه)
تواند به اي به وزير كشور، ضمن هشدار در اين زمينه كه اين اختيارات ميظالمانه
  آفرين منجر شود؛قضاوت و شواهد مشكل استفاده، خطا درسوء

ضعيت دد اِعمال وصمانه مليت و مرزها در رحاليحه نژادپرستانه و بي كهايناشاره به  و)
د از ها تن از ساكنان اين كشور است و به همين دليل بايبراي ميليون دودرجهشهروندي 

 هاي جامعه مردود واقع شود؛سوي تمامي بخش
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هاي يتتهديدي موجوديتي براي جوامع اقل عنوانبهشمار آوردن اين اليحه اشاره به به ز)
اي ه پيامدهدر اين كشور ك دودرجها توجه به اِعمال نظام شهروندي قومي بريتانيا، ب

 ها به دنبال دارد؛ها، يهوديان و ديگر اقليتدهشتباري براي مسلمانان، سيك

بزرگترين حمله به حقوق مدني و انساني  عنوانبهشمار آوردن اين اليحه اشاره به به ح)
ها ف حق شهروندي و اختيار دادگاههاي متمادي و تالش آن در راستاي تضعيطي دهه

جهت مسئول به شمار آوردن دولت كه هر دو مورد شالوده بنيادين دموكراسي در بريتانيا 
  ؛17دهندرا تشكيل مي

ني كه اجرااشاره به همچنين اقدام اين اليحه به در نظر گرفتن مجازات حبس براي مه ط)
ون اليحه به قان اينبدين ترتيب چنانچه  شوند:بريتانيا مي هاي غيرقانوني وارد خاكاز راه

آيند، يم اين كشورتبديل شود، افرادي كه با داليل موجه براي درخواست پناهندگي به 
  ؛تحت پيگرد كيفري قرار خواهند گرفت

اين اليحه پس از پايان مذاكرات در مجلس اعيان به مجلس عوام گفتني است كه  ي)
ملكه به  أييدبا ت ،ام در مورد اصالحات احتماليمجلس عودر گيري يأپس از ر و ارسال

  ؛18خواهد شدقانون تبديل 
  
، در خصوص 1400 ماهدي 5انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز يكشنبه  -4

ندگي در زهزار پناهجوي افغاني كه همچنان ناگزير به  12آغاز سال جديد ميالدي براي 
  از: اندعبارت محورهاي اين گزارشبرخي از هاي بريتانيا هستند. هتل

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  17

 https://www.middleeastmonitor.com/20220105‐over‐100-groups‐sign‐open‐letter‐
objecting‐to‐tow‐tier‐uk‐nationality‐bill 
١٨https://www.aa.com.tr/fa/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%84%D8%A7%
D8%B4‐%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA‐
%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3‐%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C‐%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86‐
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C‐
%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87‐%D8%AF%D9%88/2468324 
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يالدي در م 2022هزار پناهجوي افغان به آغاز سال  12اشاره به ناگزير شدن حدود  الف)
هري دولت اين كشور جهت متقاعد كردن شوراهاي ش كهاينهاي بريتانيا، با توجه به هتل
  همچنان با چالش مواجه است؛ جويانپناههاي دائمي براي يافتن مسكن منظوربه

ري كه از ماه اوت نف 16500از  كهايناشاره به بيانيه وزارت كار و بازنشستگي مبني بر  ب)
 4000ز اند، بيش اميالدي، از طريق هوايي از افغانستان به بريتانيا منتقل شده 2021سال 

ا منزلي مناسب يهستند و  مكاننقلكرده، يا در حال  مكاننقلنفر به منزلي مسكوني 
 مشتاقانه در جويانپناهشان در نظر گرفته شده است: اين در حالي است كه مابقي اين براي

 انتظار شنيدن خبرهايي مبني بر اسكان دائمي خود هستند؛

 يا پس ازدر سراسر بريتان جويانپناهاشاره به عدم اقدام وزارت كشور به توزيع يكسان  ج)
ها: گفتني هاي محلي جهت اسكان مجدد آنقرار ندادن مقامتصميم دولت به تحت فشار 

هاي دائمي براي گاهمقام محلي جهت فراهم آوردن سكونت 300بيش از  تاكنوناست كه 
  اند؛ابراز آمادگي كرده جويانپناه
بريتانيا بر  ميالدي، به 2021دسامبر سال  7نفر، از روز  7500اشاره به انتقال حدود  د)

ق وني و ساببه تمامي كاركنان كن كه ناو كمك به مردم افغانست ييجاجابهاساس سياست 
 دهد؛دولت بريتانيا كه با ارعاب يا تهديد جاني مواجه هستند، پناه مي

(عمليات نيروهاي نظامي بريتانيا  19هزار تن بر اساس عمليات پيتينگ 15اشاره به انتقال  ه)
واجد شرايط از افغانستان)، در ماه  ان افغانجهت انتقال شهروندان بريتانيايي و شهروند

  تن ديگر نيز تخليه شدند؛ 1500ميالدي، كه به دنبال آن  2021اوت سال 
هاي موقت از روز گاههزار شهروند افغان در سكونت 12اشاره به باقي ماندن بيش از  و)
 ستند؛ها در لندن مستقر هتن از آن 4000 كمدستميالدي كه  2021دسامبر سال  22

هاي شوراي شهر لندن و ها از سوي مقاماشاره به آشفته توصيف كردن وضعيت هتل ز)
در زمينه نامناسب بودن اين اماكن براي مدت زمان طوالني جهت  ويژهبهها ابراز نگراني آن

 ها هستند؛اسكان تعداد زيادي از كودكاني كه در حال حاضر ساكن آن

                                                            
١٩ Operation Pitting 
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ز وردار اه مراتب برخبه نقاط ديگر كشور كه ب جويانپناهل اشاره به دشوارتر شدن انتقا ح)
 ها به برقراري ارتباط با جامعهاين خانواده ازآنكهپستر هستند، هاي مقرون به صرفهمسكن

  اند؛شان تحصيل در اين شهر را آغاز كردهلندن پرداخته و فرزندان
 جويانپناههاي مسكن به امدولت بريتانيا اقدام به پرداخت و كهدرحاليگفتني است  ط)
 2021اوت سال  31وارد كرده است، هيچ يك از شهروندان افغاني كه پس از روز تازه

  اند، صالحيت دريافت اين كمك هزينه را ندارند؛ميالدي وارد اين كشور شده
ها هستند، كونت در هتلسافغاني كه همچنان ناگزير به  جويانپناهاكثر  كهايناشاره به  ي)
توانند به كارفرماي خود داشته و نمينآدرس ثابت  چراكهتوانند مشغول به كار شوند مين

 ضمانت دهند كه به شهرهاي ديگر انتقال نخواهند يافت؛

هزار درخواست  3اشاره به اقدام وزارت كار و بازنشستگي به پردازش بيش از  ك)
(كمك به تأمين  20همگانييا اعتبار » يونيورسال كرديت«دريافت كمك هزينه موسوم به 

تن را پوشش  4700بيش از  ميالدي، كه 2021دسامبر سال  3هاي شهروندان) تا روز هزينه
  دهد؛مي
قانوني از سوي دولت بريتانيا جهت معاف كردن افرادي كه بر اساس  ياجرااشاره به  ل)

از شوند، و اسكان مجدد شهروندان افغان وارد اين كشور مي جاييجابههاي طرح
هاي معمول اقامتي كه دسترسي به برخي از مزايا را به هنگام ورود به بريتانيا محدود آزمون

  ؛21سازدمي
  
، 22انتشار مقاله از سوي مؤسسه خدمات سلطنتي متحد براي مطالعات دفاعي و امنيتي -5

، در خصوص ضرورت اتخاذ رويكردي انساني و 1400 ماهديدر روز چهارشنبه اول 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين مقاله  در قبال بحران مهاجرت در بريتانيا. خردمندانه

                                                            
٢٠ universal credit 

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 21
 https://amp.theguardian.com/uk‐news/2021/���/28/12000-�fghan‐refugees‐to‐start‐new‐
year‐stuck‐in‐uk‐hotels 
٢٢ The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI)  
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ل قبا تأكيد بر ضرورت دوري جستن بريتانيا از رويكرد به شدت امنيتي خود در الف)
  تر در اين زمينه؛تر و خردمندانهموضوع مهاجرت و در عوض اتخاذ رويكردي انساني

نش به ي كامهاجرانِ در تالش براي گذر از كانال آب اشاره به افزايش چشمگير تعداد ب)
از  هزار نفر 25هزار نفر) و عبور بيش از  5(حدود  2020هاي كوچك در سال كمك قايق

  ميالدي، بر اساس آمارهاي وزارت كشور؛ 2021اين كانال در سال 
 2021ر سال وامبن 24اشاره به مرگبارترين حادثه به وقوع پيوسته در اين رابطه، در روز  ج)

ان خود را جيك زن باردار و سه كودك  ازجملهتن از مهاجران،  27ميالدي، كه بر اثر آن 
  ها از دست دادند؛ در اين آب

ها در راستاي مهار مهاجرت غيرقانوني و ممانعت از گذر تالش كهايناشاره به  د)
به  آمده و تارانسه گرفپرمخاطره از كانال مانش در مشاجرات ديپلماتيك ميان بريتانيا و فر

هاي كوچك ر قايقميليون پوند به فرانسه جهت مقابله با گذ 55اقدام بريتانيا به پرداخت تا 
  از اين كانال آبي انجاميده است؛

 وردنآاشاره به مبتني بودن برداشت رسمي غالب در بريتانيا بر مسئول به شمار  ه)
كنند: منافع مالي كسب مي جويانپناهنج از مصيبت و ر كهان هاي مجرمان و قاچاقچيشبكه
ترين شيوه جهت كاهش جريان ها و دستگيري مجرمان مناسبانحالل اين شبكه روازاين

 آيد؛مهاجرت غيرقانوني از كانال مانش به شمار مي

ي از يند كه يكضرورت ناديده نگرفتن مزاياي مهاجرت در اين فرآ حالدرعيناشاره به  و)
 يرااجست كه به دليل فع كمبود نيروي كار در صنايع كليدي بريتانيا اها كمك به رآن

  است؛ پديد آمده 19 –برگزيت و شيوع بيماري كوويد 
دي و راهبر ، ضرورت اقدام بريتانيا به اتخاذ سياست خردمندانهروازايناشاره به  ز)

به  سوم، مومرزهاي باز: اين در حالي است كه اليحه پيشنهادي دولت در زمينه مهاجرت
  با اين سياست بسيار فاصله دارد؛» اليحه مليت و مرزها«
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بيشتر  ت اجراييوزارت كشور با ارائه اين اليحه در صدد كسب اختيارا كهايناشاره به  ح)
ها به بازگشت به فرانسه، منحرف كردن و توقيف است كه شامل ناگزير ساختن قايق

 طوربهبه شمار آوردن افرادي كه عامدانه  رمهاي حامل مهاجران غيرقانوني و مجقايق
  شان به تحمل چهار سال حبس؛شوند، با محكوم كردنغيرقانوني وارد بريتانيا مي

نگرانه لكاشاره به اقدام وزارت كشور به اتخاذ رويكردي مجرمانه به جاي رويكردي  ط)
كند ه مياطري پرمخبه اين معضل تا شرايطي را كه مهاجران را ناگزير به انجام اين سفرها

  را مورد توجه قرار دهد؛
خت شنا اشاره به همچنين مشتمل نشدن رويكرد وزارت كشور بر بينش الزم در زمينه ي)
مخاطره انداختن جان چرا مردم مايل به به كهاينهاي هجوم مهاجران غيرقانوني و رانپيش

 نيا هستند؛به بريتا اي براي رسيدنخود با انجام چنين سفرهاي پرمخاطره

برخي  كهينااشاره به اختالف نظر مردم بريتانيا در قبال موضوع مهاجرت با توجه به  ك)
شوند، حمايت كرده و برخي ديگر از نجات مهاجراني كه در اين راه دچار مشكل مي

ايد بروند كه دولت رويكردي نامطلوب را در اين رابطه برگزيده و تا به آنجا پيش مي
  را متوقف سازد؛ هاي كانال مانشگرفتار در آبنجات مهاجران 

 گرايانه،اشاره به برخي از داليل ذكر شده براي چنين مواضع ضدمهاجرتي و ملي ل)
  :ازجمله

  لزوم مقابله با فروپاشي روابط اجتماعي و هويت فرهنگي؛ -
ن ادست دضرورت ممانعت به عمل آوردن از پيامدهاي اقتصادي اين روند كه شامل از د -

  شود؛مشاغل و كاهش دستمزدها مي
  هاي مسكن و درمان؛خدمات بخش ازجملههاي اجتماعي، لزوم كاهش فشار بر زيرساخت - 
الت ظهور تروريسم و تهديد حم ازجملهضرورت مقابله با افزايش ناامني عمومي،  -

  تروريستي؛
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اند و ه شمار آمدهها در زمينه موضوع مهاجرت مردود باين در حالي است كه اين افسانه م)
، اقتصاددان مستقر در تگزاس، رفع موانع پيش 23بنا بر اظهارات پروفسور بنجامين پاول

 كهاينروي مهاجرت، مزايايي را براي كشورهاي مبدأ و مقصد در پي دارد، با توجه به 
  شود؛درصدي توليد ناخالص جهاني مي 150تا  50موجب افزايش 

زايش و اف معضل به بريتانيا و يا ساير كشورهاي اروپايياشاره به مختص نبودن اين  ن)
هاي ه مداخلهسال اخير و تغيير الگوهاي آن، با توجه ب 10قابل مالحظه ميزان مهاجرت در 

پذيري بثباتي و آسينظامي انجام شده در عراق، افغانستان و ليبي، جنگ داخلي سوريه، بي
 سومالي و برخي ديگر از كشورهايكشورهايي چون، يمن، نيجريه، نيجر، سودان، 

وجب مآفريقايي و همچنين رو به وخامت نهادن وضعيت اقتصادي شماري از كشورها كه 
 ؛هاي اقتصادي بهتر در ديگر مناطق جهان شده استبراي يافتن فرصت جويانپناهتالش 

مهاجران و  و جويانپناهيكي از مقاصد  عنوانبهترديد، شمار آمدن اروپا بياشاره به به س)
ز اسازي از مردمي كه ناگزير به گريز بستن مرزها و مجرم كهاينتأكيد بر  حالدرعين
 آيد؛به شمار نمي حلهرااند، بهترين هاي جاني شدهتهديد

 وجب سوقنه متأكيد بر ضرورت اقدام بريتانيا به پرداختن به بحران مهاجرت كه متأسفا ع)
ست اآميز شده است: اين در حالي و اقدامات  مخاطره هادادن آن به سوي اتخاذ سياست

ده و سبت كمتر بوندر بريتانيا در قياس با ساير كشورهاي مقصد به  جويانپناهكه تعداد 
  ست؛اميالدي اروپا را در بر گرفت، شامل بريتانيا نشده  2015بحراني كه در سال 

رد در مو 35737يتانيا از بر هاي پناهندگي دراشاره به كاهش مستمر تعداد درخواست ف)
 2021مورد در نيمه نخست سال  14670و  2020مورد در سال  29815به  2019سال 

  ميالدي بر اساس آمار به دست آمده از پارلمان بريتانيا؛
، برخورداري بريتانيا در حال حاضر، از باالترين درصد حالدرعيناشاره به  ص)

درصد) و  39درصد)، در قياس با آلمان ( 64آميز پناهندگي (هاي موفقيتدرخواست
ارائه درخواست پناهندگي،  منظوربهدرصد): البته الزم به ذكر است كه  23فرانسه (

                                                            
٢٣ Benjamin Powell 
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بايد در داخل كشور حضور داشته باشند و اين امر دليلي براي توضيح استيصال  جويانپناه
 براي گذر از كانال آبي مانش است؛ها جهت تالش آن

  :ازجملهرورت اتخاذ اقداماتي از سوي بريتانيا در اين رابطه، تأكيد بر ض ق)
يتي هاي امنضرورت يافتن توازن ميان حمايت/ حراست از مرزهاي كشور در قبال تهديد -

  تعهدات حقوق بشري خود؛ ياجرااقتصادي و  –و اجتماعي 
 ضرورت كنار گذاردن رويكرد امنيتي در قبال مسئله مهاجرت و در عوض اتخاذ -

  تر؛تر و انسانيرويكردي معقوالنه
ني و ابرابري جهابحراني جهاني كه نمايانگر ن عنوانبهضرورت نگريستن به اين بحران  -

  شرايط ناامني عمومي است؛
هاي قانوني بيشتر جهت هاي تبهكار از طريق گشايش راهضرورت مقابله با شبكه -

بار ههاي انساني فاجعكه از تهديد دسترسي به خاك بريتانيا براي آن دسته از افرادي
  اند؛گريخته

 جويانهپنا تالش براي ايجاد مراكز پناهجويي در فرانسه و ديگر كشورهايي كه در مسير -
ميليون  55نه قرار دارند، به جاي توسل جستن به گاردهاي ساحلي ناكارآمد فرانسه كه ساال

 گذارند؛پوند براي بريتانيا هزينه بر جاي مي

را نيز با هايي ها، فرصتورت درك و پذيرش اين امر كه مهاجرت عالوه بر چالشضر -
  آورد؛خود به همراه مي

ضرورت اقدام رهبران سياسي كشور به نشان دادن رهبري قدرتمند و مشاركت  -
گرايانه در مباحثات عمومي در اين زمينه، با تمركز بر مديريت بهتر مسئله مهاجرت مثبت

گيرانه مديريت ضعيف يا سخت چراكهجهت منافع بريتانيا و مهاجران باشد،  در كهنحويبه
  .24شوداين امر موجب آسيب وارد آمدن به اعتبار كشور مي

  

                                                            
  مقاله مؤسسه خدمات سلطنتي متحد براي مطالعات دفاعي و امنيتي. قابل بازيابي در لينك: 24

 https://rusi.org/explore‐our‐research/publications/commentary/humane‐and‐sensible‐
approach‐immigration‐crisis 
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  *فرانسه
، در 1400 ماهدي 10انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -1

س و ز ميان مأموران پليآميدرگيري خشونت ها تن بر اثر بروزخصوص مجروح شدن ده
  از: اندارتعببرخي از محورهاي اين گزارش  در منطقه َكِله در فرانسه. جويانپناه

ح روز پناهجو، در صب 3مأمور ژاندارمري و  15 كمدستاشاره به مجروح شدن  الف)
، در جويانپناهاج ، در جريان يكي ديگر از عمليات پليس جهت اخرماهدي 9شنبه پنج

  شهر َكِله در شمال فرانسه؛نزديكي 
و  أييد اين خبرت، مبني بر هلِ كَ - ود-فرمانداري منطقه پااشاره به صدور بيانيه از سوي  ب)

ك منطقه يپليس براي بيرون راندن مهاجران از  معمولدر زمان عمليات  كهايناعالم 
وران مأي مي را به سوئدادند و اشيا از خود نشانخشونت شديدي  جويانپناهممنوع، 

  ؛پرتاب كردند
ر زمان بانان حقوق بشر كه دداوطلبان گروه غيردولتي ديدهاشاره به اظهارات يكي از  ج)

راي تخليه به هنگام تالش بموران أم كهاين، مبني بر درگيري در محل حضور داشتاين 
 ؛شان را ندادندشتن وسايلها اجازه بردا، به آنجويانپناهاين محل از 

 200ود ن حدقدام نيروهاي ژاندارمري به محاصره اين منطقه و ناگزير ساختاشاره به ا د)
ز سوي شان، كه همين امر موجب بروز تقابل اپناهجو به ترك چادرها و ضبط تمامي اموال

 مهاجران و تشديد خشونت شد؛

گرا هاي راستسياستمداران، خبرنگاران و رسانهاشاره به تشديد مشاجرات لفظي ميان  ه)
  ، از زمان انتشار اين خبر؛گراي فرانسوي بر سر اين حادثهو چپ

كه » تحميل استيصال«با عنوان بان حقوق بشر اشاره به گزارش دو ماه پيش سازمان ديده و)
گرفتار در حومه  جويانپناهبرخورد خشن و غيرانساني پليس و ژاندارمري فرانسه با از 

  ؛25انتقاد كرده بوده به شدت لِ شهر كَ 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 25
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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.رفتار تحقيرآميز فرانسه با پناهجويان  از انتقادخصوص 
تحميل استيصال: رفتار تحقيرآميز با كودكان و «بان حقوق بشر، تحت عنوان اي سازمان ديدهصفحه 86اشاره به گزارش  الف)

آزار و اذيت  و اخراج گسترده فرانسه جهتعمليات متعدد پليس  ، مبني بر مستندسازي»بزرگساالن پناهجو در شمال فرانسه
  ؛هاي بشردوستانهبراي دسترسي پناهجويان به كمك اعمال شده از سوي مأموران پليسهاي و محدوديتپناهجويان روزانه 

شان، در ان به تغيير مكانهاي فرانسوي در راستاي ناگزير ساختن پناهجويها از سوي مقاماشاره به انجام پذيرفتن اين اقدام ب)
هاي مزبور هيچ يك از مشكالت پناهجويان در زمينه اقامت و برخورداري از سرپناه را حل نكرده و رفتار حالي كه اقدام

 آميز پليس، مهاجران و پناهجويان جديد را از ورود به اين منطقه منصرف ننموده است؛خشونت

در منطقه كله در شمال غربي فرانسه و » جنگل«ز تخريب كامل اردوگاه معروف به سال پس ا 5اشاره به انتشار اين گزارش  ج)
  انتقال هزاران پناهجو از اين منطقه به سراسر كشور؛

ني است كه اهاي پاياني سفر بسياري از مهاجركله به دليل نزديكي به كانال مانش، يكي از اقامتگاهگفتني است كه  د)
اين  هايزاغهبان حقوق بشر، در حال حاضر نزديك به دو هزار پناهجو در برسانند. به گفته ديده خواهند خود را به بريتانيامي

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

هاي اتخاذ شده در اين زمينه با هدف ممانعت از تجمع پناهجويان و ناكارآمدي آشكار سياستو تحقيرآميز پليس فرانسه با 
 سال جاري ميالديدر ماه ژوئيه ها: گفتني است كه گسترده پناهجويان در شمال فرانسه و تنها تحميل درد و رنج عظيم بر آن

  ؛كانال مانش شكسته شد قطري ركورد عبور غيرقانوني مهاجران از فرانسه به سوي بريتانيا از
كودك  40جمله  پناهجو، از 60بيش از بان حقوق بشر با اشاره به اختصاص يافتن بخشي از اين گزارش به مصاحبه سازمان ديده و)
 ئيهژوئن و ژو هايماه و 2020 سال اكتبر تا دسامبر هايماه در فاصله ،سنت – سرپرست در شهر كله و حومه آن، به ويژه شهر گراندبي

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

سنت و در  –هاي برخوردار از فرزند در جنگلي در گراند ه خانوادهكله و حومه آن و اقامت صدها پناهجوي ديگر، به ويژ
 نزديكي شهر دانكرك؛

هاي خود را در آن برپا و آلونك هاچادراشاره به درخواست مداوم مأموران پليس از پناهجويان جهت ترك مناطقي كه  ح)
هايي كه پناهجويان خوابهاي موقت و كيسهاههمچنين اقدام مأموران در جريان اين عمليات به نابود كردن سرپناند، كرده

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

 سنت؛ –منطقه گراند اي يك يا دو بار در هاي پناهجويان در منطقه كله و هفتهنشيندر اكثر زاغه

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

ها در حالي كه تنها براي چند روز به آن» انتقال پناهجويان به سرپناه«اين عمليات تحت عنوان  اشاره به انجام بسياري از 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 بين اين عمليات به هراس مداوم و وحشتاشاره به منجر شد 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 ميه منجر به محدود شدن امكان دسترسي پناهجويان به اين كمكبشردوستانه ك
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از آفريقا، خاورميانه و شرق آسيا به  جويانپناهبسياري از مهاجران و تني است كه گف ز)
و  رساننده ميلِ كَ - دو-نوردند و خود را به منطقه پاقاره اروپا را در مي ،اميد ورود به بريتانيا

از كردستان  پناهجو، عمدتاً 31 )2021(نوامبر سال  ماه گذشتهاين در حالي است كه  ح)
  ؛26زمان عبور از كانال مانش براي رسيدن به بريتانيا جان خود را از دست دادند در ،عراق

  
 6ر روز انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، د -2

تبارها، از ، در خصوص بازديد كارشناسان سازمان ملل در زمينه آفريقايي1400 ماهدي
  از: اندعبارتزارش برخي از محورهاي اين گ فرانسه.
تبار، از اشاره به بازديد كارگروه كارشناسان سازمان ملل در زمينه مردم آفريقايي الف)

ارزيابي و  منظوربه)، آذرماه 25تا  22ميالدي ( 2021دسامبر سال  16تا  13فرانسه، از روز 
                                                                                                                                                            

نهاد، در دسترس نبودن مراكز دولتي كمك به هاي مردمبر ممنوعيت توزيع آب و غذا ميان پناهجويان از سوي سازمان
  شان از منطقه؛خراجها همزمان با اهاي 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

 ند سنت؛بهداشتي در منطقه گرا

چند شب  هاي اضطراري در شمال غرب فرانسه و تنها صدور مجوز براي پناهجويان جهتاشاره به اشباع بودن اقامتگاه س)
 هاي برخوردار از فرزندان خردسال؛ها حتي براي خانوادهاقامت در اين اقامتگاه

ن شت، همچنيها به بازداران پليس و تهديد آناشاره به مورد آزار و اذيت قرار گرفتن امدادگران داوطلب از سوي مأمو ع)
  ها از عمليات پليس؛ممانعت به عمل آوردن از فيلمبرداري آن

آن با  ليل نزديكيدهاي فرانسه با توجه به تداوم هجوم پناهجويان به اين منطقه به اشاره به مثمرثمر نبودن اقدامات مقام ف)
سال را به تواند پناهجويان بزرگجه به عدم عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا نميكيلومتري) كه با تو 30بريتانيا (فاصله تنها 

 وارد است؛فرانسه بازگرداند و موظف به بررسي درخواست پناهندگي مهاجران تازه

قف كرده خانواده را متو ءتجميع اعضا جديد، پذيرش درخواست يقانون ءبا اين حال دولت بريتانيا با تصويب و اجرا ص)
  است؛ د كردهمسدوشان در بريتانيا را تنها راه قانوني پيوستن كودكان بدون سرپرست به والدين است؛ امري كه عمالً 

م جهت خاتمه بخشيدن به سياست اخراج متداو كله –دو  –بان حقوق بشر از فرمانداري پا اشاره به درخواست ديده ق)
هاي شفاف در قبال ينههاي جايگزين و گزحلاستانداري جهت يافتن راه ها و ايجاد هماهنگي باپناهجويان 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 و آنتبار در اين كشور و ارائه توصيه و كمك به درك بهتر وضعيت جوامع آفريقايي
اندركاران اين حوزه در راستاي حمايت از حقوق بشر و پيوند دادن بيشتر اين ساير دست

  جوامع به اقدامات اين كشور در مسير توسعه؛
سازمان  اشاره به اقدام كارشناسان سازمان ملل به تعامل با نهادهاي حقوق بشري، ب)

  توسعه، در اين مأموريت؛ شنا با مضمونآاي از جامعه مدنيِ يونسكو و بخش گسترده
هاي ويژه سازمان ملل كه به دعوت هاي كشورِي رويهگفتني است كه بر خالف بازديد ج)

ست، اين يابي، شناسايي و ارائه توصيه اكشور ميزبان انجام پذيرفته و متمركز بر حقيقت
انع وو م بررسي و درك نقاط بالقوه باهدفمأموريت، يك بازديد كاري به شمار آمده كه 

ه موجود بر سر راه تحقق اهداف توسعه پايدار سازمان ملل صورت پذيرفته است ك
شود، كه اعتنايي به تجارب امروزه ميتبار بوده و شامل بررسي بيمختص جوامع آفريقايي
  د؛و تجارت و قاچاق بردگان آفريقايي دار استعمارگرياحتماالً ريشه در ميراث 

هاي رانائه پيشفرصتي جهت ار عنوانبهآمدن اين بازديد اشاره به همچنين به شمار  د)
، رديبهره گها ها از آنتوانسته در راستاي ارتقاء پيشرفتويژه توسعه كه دولت فرانسه مي

دم مول مررهنمودهاي عملي ش«به اين منظور به راهبري اين كشور توسط  كارگروهكه اين 
 پرداخته است؛» ييالدم 2030تبار در دستور كار سال آفريقايي

، رئيس كارگروه كارشناسان سازمان ملل در زمينه مردم 27اشاره به اظهارات دامينيك دي ه)
پروژه «تبار، مبني بر به شمار آوردن رهبري انديشمندانه سازمان يونسكو به كمك آفريقايي
ن راستا كننده كليدي و منبع يادگيري و شناخت در ايعامل تسهيل عنوانبه» داريجاده برده

مسائلي كه منجر به  –كه به روشنگري در زمينه مسائل تاريخي و ميراثي پرداخته است 
  اند؛تبار شدهبروز تجارب جاري گزارش شده از سوي جوامع آفريقايي

در اين مرحله به مالقات با نمايندگان دولت فرانسه  كارگروهاين  اگرچه كهايناشاره به  و)
به تشريك مشاهدات خود در اين بازديد در راستاي ايجاد نپرداخته است، اما اقدام 

به گفته رئيس اين  چراكهكند؛ گفتگويي مبتني بر تعهدات حقوق بشري اين كشور مي

                                                            
٢٧ Dominique Day 
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تبار را در نظر اي مشاركت با مردم آفريقاييكارگروه، فرانسه بايد منافع اقتصادي و توسعه
  داشته باشد؛

 رغمبه كهاينتبار، مبني بر سوي جوامع آفريقايي هاي ارائه شده ازاشاره به گزارش ز)
هاي تحصيلي و ساالري، در مراحل مختلف پيشرفتگفتمان موجود در زمينه شايسته

اند)، ضرورت جلب هاي چشمگير دست يافتهافرادي كه به موفقيت ازجملهها (اي آنحرفه
حيت افراد)، حتي در صورت تعيين صال كيپرز يا متصديان(گيت بانان نهادهارضايت دروازه

 ناپذير بوده است؛برخورداري از مهارت و استعداد قابل توجه، اجتناب

هاي كيپينگ) نژادپرستانه با حقوق بشر كه هزينهباني (گيتاشاره به تناقض دروازه ح)
تحميل  تبارها، چه به صورت منفرد و چه در كل،سنگيني را در زمينه توسعه بر آفريقايي

هاي متعدد شده در عرصهران اقتصادي تثبيترانسه را از برخورداري از يك پيشكرده و ف
 سازد؛محروم مي

ها كه به هاي جاري در برخي از زمينهاشاره به استقبال اين كارگروه از تالش ط)
ز حصول اطمينان ا منظوربههايي را روشنگري در زمينه موانع كليدي پرداخته و شبكه

 راي استخدام وبرسمي و غيررسمي الزم  سازوكارهايتبار به قاييدسترسي جوامع آفري
 كند؛شان ايجاد ميايتوسعه حرفه

گفتني است كه اين كارگروه مشاهدات اوليه خود را با دولت فرانسه در ميان گذاشته و  ي)
 .28كندپيشنهاد برگزاري گفتگويي در زمينه چهارچوب يك بازديد رسمي از كشور ارائه مي
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