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 درآمد

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

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهها و اخبار آشكار به نيهبيا
 صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي ١هاي گروهيرسانه

 خالصه به شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، در 1400 ماهبهمن 6به انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز چهارشن -1

برخي  .فرانسيسكوسانتبار در خصوص افزايش جرائم نژادپرستانه عليه شهروندان آسيايي
  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 

سي ر كنفرانكاليفرنيا، د در ايالت فرانسيسكوساناشاره به اظهارات الندن بريد، شهردار  الف)
تبار و پراكني عليه مردم آسياييدي خشونت و نفرتدرص 567مطبوعاتي، مبني بر افزايش 

براز نگراني ميالدي، ضمن ا 2020در قياس با سال  2021ساكنان جزاير اقيانوس آرام در سال 
  هاي مختلف در اين شهر؛در زمينه افزايش خشونت عليه نژادها و قوميت

 رونازايشود و نميبسياري از اقدامات نژادپرستانه به پليس گزارش  نكهيااشاره به  ب)
 توان گفت كه ميزان واقعي اين جرائم بسيار بيشتر از آمار ذكر شده است؛مي

تبار در رجيهاي خااشاره به مورد حمله قرار گرفتن شمار زيادي از آمريكايي ج)
 هاي اين شهر؛خيابان

                                                            
 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 Watchتحليلي هيل،  –پايگاه خبري  )؛
 Euro‐Mediterranean Human( مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيدد)؛ سازمان The Hillوابسته به كنگره آمريكا (

Rights Monitor) ؛ سايت فارين افرز(Foreign Affairs) ؛ نشريه نيو ريپابليك(New Republic ؛ نشريه نيويوركر(
)The New Yorker تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)(شبكه خبري  ؛

  .)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي ) وEuronewsيورونيوز (
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 جهت نكهيا، مبني بر فرانسيسكوساناشاره به اظهارات بيل اسكات، رئيس پليس  د)
هاي مختلف به ارائه به زبان پليساداره اطمينان از ايمني شهروندان خارجي، خطوط 

  ؛2پردازندخدمات مي
  
، در 1400 ماهدي 28شنبه انتشار گزارش از سوي نشريه نيويوركر، در روز سه -2

برخي از محورهاي اين  خصوص تداوم مصيبت مهاجران در مرز آمريكا و مكزيك.
  ز:ا اندعبارتگزارش 

هاي موقت در شمال مكزيك، اشاره به افزايش چشمگير مهاجراِن ساكن اردوگاه الف)
، كه از كشورهاي آمريكاي مركزي گريخته و بر اساس دستوري 3شهر رينوسا ازجمله

در تگزاس جنوبي دستگير  متحدهاياالتتوسط مأموران گشت مرزي » 42عنوان «موسوم به 
  اند؛و اخراج شده

ه دستوري مبهم مبتني بر حفظ سالمت عمومي است ك» 42عنوان «كه گفتني است  ب)
ري كه دستو –آن را صادر نمود  19 –دولت دانلد ترامپ در آغاز شيوع بيماري كوويد 

ن مدت خود مبني بر بستتالشي از سوي اين دولت در راستاي دستيابي به هدف طوالني
  آمد؛به شمار مي جويانپناهبه روي مهاجران و  متحدهاياالتمرزهاي 

ر از ي اين دستواجرابرانگيز دولت جو بايدن به تداوم اقدام تعجب حالدرعيناشاره به  ج)
 شدتبههاي موقت در مكزيك نگاه حاميان مهاجرت: اين در حالي است كه جمعيت اردوگاه

  سيده است؛رهزار تن  3مثال، در شهر رينوسا به نزديك به  عنوانبهافزايش يافته و 
قرار  ازجملهها با مخاطرات گسترده، اشاره به مواجهه مهاجران ساكن اين اردوگاه )د

هاي محلي و يا منازعات ميان هاي مسلحانه ميان كارتلگرفتن در معرض رقابت
و شهروندان غيرنظامي،  جويانپناهكاران مسلح و نيروهاي امنيتي كه منجر به مرگ جنايت

نهاد هاي مردمشود: گفتني است كه يكي از سازمانمي ربايي و تجاوز جنسيسرقت، آدم

                                                            
  ش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك: گزار 2

https://b2n.ir/u66898 
٣ Reynosa 
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هاي اخير را در اين منطقه به ثبت رسانده مورد تجاوز در ماه 20 كمدستمحلي وقوع 
  است؛

كزيك به مميالدي، به درخواست از دولت  2017اشاره به اقدام دولت ترامپ، در سال  ه)
دگي از ناهناجرانِ خواستار دريافت پارائه تعهد در زمينه فراهم آوردن امكان اسكان مه

ه در آمريكا ك شانيهاپرونده، در اين كشور تا زمان به سرانجام رسيدن متحدهاياالت
زيك، به روي مك متحدهاياالتمرز  هاي مكرر ترامپ به بستنسرانجام پس از تهديد

 ت كرد؛موافق» ندن در مكزيكما«اين سياست موسوم به  ياجراجمهور اين كشور با رئيس

و  ر منطقهدثباتي اشاره به ناكارآمدي اين سياست در زمينه پرداختن به جرائم، فقر و بي و)
كا ه دولت آمريك: گفتني است متحدهاياالتهمچنين ممانعت از هجوم مهاجران به مرزهاي 

اي گيرانه موجب باقي ماندن شهروندان آمريكبر اين باور بود كه اتخاذ تدابير سخت
 ياجراتوان با بحران مهاجرت را نمي كهيدرحالشود، كشورهاي خود ميمركزي در 

  ها پايان بخشيد و يا علل ساختاري آن را رفع نمود؛سياست گونهنيا
است ق سياشاره به تعهد جو بايدن در زمان برگزاري كارزارهاي انتخاباتي به تعلي ز)
مان زمل نمود؛ اما تا آن ن عجمهوري خود به آكه پس از آغاز رياست» ماندن در مكزيك«

ه تا زمان به نتيج متحدهاياالتهزار مهاجر ناگزير به ماندن در جنوب مرز  70بيش از 
  رسيدن فرآيندهاي دادگاهي خود در اين كشور شده بودند؛

كثيف  اي از چادرهاي موقتياشاره به ناگزير شدن اين مهاجران به اقامت در مجموعه ح)
نسي و اوز جدر شهر رينوسا، كه در آن مورد سرقت، شكنجه، تج ازجملهبار، و فالكت

  گرفتند؛ربايي قرار ميآدم
خواهان قرار كه تحت كنترل جمهوري –هاي ميزوري و تگزاس اشاره به اقدام ايالت ط)

پايان دادن دائمي به سياست  منظوربهبه ممانعت به عمل آوردن از تالش بايدن  –دارد 
كار، از اكثريت محافظه برخوردارسرانجام منجر به رأي ديوان عالي  كه» ماندن در مكزيك«
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جمهور خواهان شد و به اقدام رئيسدر ماه اوت سال گذشته ميالدي به نفع جمهوري
  ؛4مكزيك به از سرگيري اين سياست در ماه دسامبر انجاميد

  
، در 1400 ماهدي 24انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز جمعه  -3

 .لاسرائيرژيم هاي اسالم ستيز عليه مسلمانان آمريكا براي ادعاي جاسوسي گروهخصوص 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

اقدام  اسالمي مبني بر –راي روابط آمريكايي اي از سوي شواشاره به صدور بيانيه الف)
نظران مسلمان و وسي عليه صاحبهاي جاسستيز به انجام فعاليتهاي اسالمبرخي از گروه

  هاي متمادي، با حمايت رژيم اسرائيل؛لبراي سا متحدهاياالتهاي اسالمي فعال در سازمان
 مي دراسال –اشاره به اظهارات رومين اقبال، رئيس دفتر شوراي روابط آمريكايي  ب)

ه پروژ«ان هاي جاسوسي براي گروهي تحت عنوكه به دليل انجام فعاليت –ايالت اوهايو 
بر  مبني –ستيزانه، اخراج شد ، معروف به گفتمان و اظهارات اسالم»تحقيقات تروريسم

  اقرار به جاسوسي براي اين گروه به همراه دو تن ديگر؛
ي در سالما –اشاره به همچنين اقدام طارق نلسون يكي از اعضاء شوراي روابط آمريكايي  ج)

يسم، از هاي جاسوسي براي پروژه تحقيقات ترورفعاليتايالت ويرجينيا، به اعتراف به انجام 
ا به اين ميالدي كه طي اين مدت اطالعات مربوط به اعضاء اين شورا ر 2012تا  2008سال 

 كرده است؛پروژه ارائه مي

رمانه ت محاطالعاگفتني است كه طبق اعترافات اين فرد نيز پروژه تحقيقات تروريسم،  د)
  ؛كندآوري ميگرداسرائيل  رژيميكا را براي درباره مسلمانان در آمر

 پست، مبني بر اقدام طارق نلسون به انجام اشاره به گزارش روزنامه واشنگتن ه)
ضو مسلمان كنگره آمريكا كه اكنون عنخستين هاي جاسوسي عليه كيت اليسون، فعاليت

  ؛كندمي فعاليتسوتا دادستان كل ايالت مينه عنوانبه

                                                            
  گزارش نشريه نيويوركر. قابل بازيابي در لينك: 4

 https://b2n.ir/d83726 
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يك  رچوبام طارق نلسون به ضبط مخفيانه سخنراني كيت اليسون در چهااشاره به اقد و)
ار نمود و قر ميالدي كه طي آن اظهاراتي عليه رژيم اسرائيل ارائه 2010گردهمايي در سال 
 ر اختيار پروژه تحقيقات تروريسم؛دادن اين اظهارات د

نيز، از اين  2016 هاي مخالف فلسطين، در سالگفتني است كه اين پروژه و ساير گروه ز)
عضو كميته ملي دموكرات  عنوانبهممانعت از انتخاب اليسون  منظوربهدست اقدامات 
  ؛5استفاده كردند

  
، در 1400 ماهدي 23شنبه ، در روز پنج6انتشار گزارش از سوي نشريه نيو ريپابليك -4

ستان جمهوري آمريكا، در زمينه جنگ عربآور جو بايدن، رئيسمخصوص سكوت شر
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سعودي با يمن.

ني مهم خنراساشاره به تأكيد بايدن، در ماه فوريه سال گذشته ميالدي و در نخستين  الف)
من: اين در ي، بر ضرورت پايان يافتن جنگ متحدهاياالتخود در زمينه سياست خارجي 

در  سخنراني، مرگ و نابودي همچنان نزديك به يك سال از آن باگذشتحالي است كه 
  كند؛يمن تداوم يافته و آمريكا نيز در آن ايفاء نقش مي

ي، وولت داشاره به مجموعه حمالت اخير نيروهاي وفادار به عبد ربه منصور هادي و  ب)
اي برخوردار از پشتيباني عربستان سعودي و حمالت هوايي اين كشور، عليه نيروه

حت تنيروهاي  كهيدرحالتصرف برخي مناطق در استان بيضاء شده،  انصارا... كه منجر به
 اند؛حمايت امارات متحده عربي مجددًا بر استان شبوه تسلط يافته

زنامه كه در رو –هاي سعودي اشاره به تناقض اين اقدامات با دعاوي ماه گذشته مقام ج)
 متحدهياالتاتسليحات ها به مبني بر نياز آن –وال استريت ژورنال تجديد چاپ شده 

  جهت دفاع از خود در برابر حمالت فرامرزي نيروهاي انصارا...؛

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  5

https://b2n.ir/q38653 
٦ New Republic 
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نهادن  فشارتحتاشاره به اقدام دولت بايدن، در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي، به  د)
كنگره جهت دريافت تأييد آن براي فروش مضاعف موشك به عربستان سعودي با اين 

 ي مقاصد دفاعي مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛استدالل كه اين تسليحات برا

 نكهياهاي به وقوع پيوسته در يمن از اشاره به حاكي بودن دور اخير خشونت ه)
هاي سعودي، اماراتي و دولت موجب جسارت يافتن بيشتر مقام متحدهاياالتهاي حمايت

هزار تن از  377 به از دست رفتن جان تاكنونعبد ربه منصور هادي شده تا جنگي را كه 
  مردم اين كشور انجاميده است را تداوم بخشند؛

ها در روزهاي اشاره به سكوت دولت بايدن در قبال كارزار بمباران يمن توسط سعودي و)
كريسمس و حتي تكرار اظهارات محمد بن سلمان، وليعهد عربستان در رابطه با ايران مبني 

ي اين كشور به يمن موجب حمالت ارسال غيرقانوني تسليحات از سو نكهيابر 
بار نيروهاي انصارا... به استان مأرب و منجر به از دست رفتن جان غيرنظاميان و خشونت

  به طول انجاميدن جنگ شده است؛
 600هزار و  226و  AKقبضه تفنگ تهاجمي  1400اما پرسش اينجا است كه چنانچه  ز)

، موجب متحدهاياالتدعاي وزارت خارجه فقره مهمات ارسال شده از سوي ايران، بنا بر ا
شود، تسليحات آمريكايي به ارزش به طول انجاميدن جنگ و رنج غيرنظاميان يمني مي

ميليون دالر كه بايدن به تازگي به عربستان سعودي فروخته است به چه پيامدهايي  650
  آورند؟انجامند؟ آيا با خود صلح به همراه ميمي
هاي دولت بايدن در خصوص منجر شدن سقوط شهر توجه به نگرانيبا  نكهيااشاره به  ح)

رفت كه مأرب به دست نيروهاي انصارا... به درد و رنج گسترده مردم اين منطقه، انتظار مي
غيرنظاميان بر اثر حمالت عربستان در ايام كريسمس و ادوار اخير  عامقتلكاخ سفيد 

  م نمايد؛ها در اين كشور را نيز قاطعانه محكوخشونت
، در روز كريسمس، تنها به محكوميت متحدهاياالتاين در حالي بود كه وزارت خارجه  ط)

قاطعانه حمله فرامرزي دهشتبار نيروهاي انصارا... به استان جيزان در عربستان سعودي پرداخته 
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ها و تداوم حمالت نيروهاي ائتالف و اظهار نظري در خصوص بمباران صنعا توسط سعودي
  هبري عربستان ننمود؛به ر
بتني مخاورميانه  در قبال تحوالت منطقه متحدهاياالتاشاره به تكرار الگوي هميشگي  ي)
بهاي  ها به پرداختتعهد به پايان بخشيدن به جنگ يمن و ناگزير نمودن سعودي يابتدابر 

ر اين دها از جامعه جهاني، اما در نهايت بازگشت به نقش هژمونيك آمريكا آن و طرد آن
در  متحدهاياالتمنطقه كه مشتمل بر طرفداري از برخي از كشورها، مشاركت دادن 

ثبات  منازعات و فروش بيشتر تسليحات است كه موجب به مخاطره افكندن منافع، صلح،
  شود؛و حقوق بشر مي

شتمل شدن ممبني بر  متحدهاياالتاشاره به اظهارات برخي از اعضاء مجلس سناي  ك)
ز اوتي قولت بايدن بر حمايت گسترده از عربستان سعودي، به اميد كسب نقاط راهبرد د

ان ودي به پايموافقت وليعهد سع زمانهمسوي اين كشور در جنگ يمن در چند ماه آتي و 
 عنوانچيهبهدادن به اين جنگ بدون از دست دادن وجهه خود: البته گفتني است كه 

ويكرد ي، به ديكتاتور سعودي اعتماد نمود و اين راتوان در چنين قمار خيرخواهانهنمي
  تنها موجب به طول انجاميدن بيشتر جنگ خواهد شد؛

اره جنگ هاي فرماندهان نظامي در واشنگتن درباشاره به مشابهت اين اظهارات با گفته ل)
انجام نيز پيروزي به طول انجاميد و سر هرگونهسال بدون كسب  20افغانستان كه به مدت 

  ثمر بوده است؛هاي ترامپ و بايدن اذعان نمودند كه جنگي بيدولت
ال ي را دنبرسد كه بايدن در يمن نيز همچنان همان منطق معيوببه نظر مي نكهيااشاره به  م)
طقي من –ساله افغانستان شد  20در ورطه جنگ  متحدهاياالتكند كه موجب فرو افتادن مي

تر شدن ه وخيمبوضعيت جنگ كه در يمن نيز تنها  در تغيير متحدهاياالتمبتني بر نقش 
پاشي فرو وشرايط، مرگ غيرنظاميان بيشتر بر اثر خشونت يا بيماري يا گرسنگي، فرسايش 

ز انجامد و كشوري را كه پيش از جنگ نينهادها و خدمات و سقوط ارزش پول كشور مي
گسيخته سوق بي عنانآشو يسوبه شيازپشيبآمده، به شمار مي» خوردهحكومتي شكست«

  شود؛هاي خارجي در آن ميدهد كه موجب مداخله نظامي هر چه بيشتر قدرتمي
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رفين از ط كيچيهتبديل يمن به افغانستاني ديگر در جهت تحقق منافع  نكهيااشاره به  ن)
  نخواهد بود؛ –، مردم يمن يا عربستان سعودي متحدهاياالت –

ه نشان دادن قدرت مشابه جهت به پايان رساندن اشاره به ضرورت اقدام بايدن ب س)
از تالش وليعهد  متحدهاياالتآور جنگ افغانستان در راستاي خاتمه دادن به حمايت شرم

طرد شدن عربستان از جامعه  يجابهعربستان جهت نابودي يمن كه در غير اين صورت 
  ؛7د شدجهاني، وليعهد اين كشور موفق به نشان دادن رياكاري بايدن خواه

 

، در 1400 ماهدي 21شنبه ، در روز سهزافرانتشار گزارش از سوي سايت فارين  -5
 قي متزلزل.آمريكا در سوريه بر اساس مباني حقو متحدهاياالتخصوص عمليات نظامي 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
 منظوربهدر سوريه  حدهمتاياالتاشاره به تداوم حضور صدها تن از نيروهاي نظامي  الف)

 ختهيوگرتهجسمبارزه  حالدرعينانجام مأموريتي مبتني بر حفظ شكست نيروهاي داعش و 
رفته از مجموعه حمالت اخير انجام پذي ازجملهنظامي مورد حمايت ايران، هاي شبهبا گروه
  ها؛عليه اين گروه متحدهاياالتسوي 

ه مبارزه با نه بميالدي،  2016در سوريه، از سال اشاره به اقدام نيروهاي نظامي آمريكا  ب)
ز سربانظاميان مورد حمايت ايران و تنها اعضاء داعش، بلكه ارتش دولت سوريه، شبه

ين اآميز بودن محيطي است كه نيروهاي روسي كه نمايانگر پيچيدگي و مخاطره مزدوران
ل وص دالييي را در خصهاپرسش نكهياكشور در آن به انجام عمليات پرداخته، مضاف بر 

  كند؛حقوقي بنيادين اعزام اين نيروها به اين كشور مطرح مي
افروزي و در المللي به ايجاد محدوديت براي جنگاشاره به اقدام قوانين داخلي و بين ج)

جمهور به استفاده يك جانبه از نيروي نظامي به دلخواه خود، نتيجه بر حذر داشتن رئيس
ايي، چون دفاع از كشور و منازعات مصوب كنگره، در سطح قوانين مگر در موارد استثن

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:گزارش نشريه نيو ريپابليك 7

 https://newrepublic.com/article/164998/bidens‐saudi‐arabia‐war‐yemen‐shameful‐silence 
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و يا كسب تأييد شوراي امنيت سازمان ملل، در سطح حقوق  متحدهاياالتداخلي 
  الملل؛بين
ور زدن هاي خالقانه حقوقي جهت دبه يافتن راه متحدهاياالتهاي اشاره به اقدام دولت د)

 باهدفميالدي  2014در زمينه سوريه كه از سال  ازجملهالمللي، قوانين داخلي و بين
بود،  ننموده تأييد اين كارزار را ابتداكنگره در  اگرچهمبارزه با داعش و القاعده آغاز شد و 

عليه داعش  متحدهاياالتاما در ادامه به تخصيص بودجه الزم براي عمليات نظامي 
  پرداخت؛

در سوريه به  متحدهاياالتيروهاي نظامي ميالدي، ن 2016اين در حالي بود كه از سال  ه)
هاي درگير در اين جنگ پرداختند، بدون آن كه تأييد اي ديگر از طرفمبارزه با مجموعه

  كنگره را كسب كرده و يا حتي آن را به بحث بگذارند؛
قوق اشاره به ممنوعيت استفاده از زور بر اساس منشور سازمان ملل در عرصه ح و)
امنيت  منظور حفظ صلح و ض مسئوليت تأييد اين امر به شوراي امنيت بهالملل و تفويبين
نها مورد تاين منشور مبتني بر حق ذاتي دفاع از خود،  51المللي: گفتني است كه ماده بين

نيز  ير دفاعيآيد كه اين دسته از تداباستثناء در رابطه با اِعمال اين ممنوعيت به شمار مي
  وند؛تهديد مزبور بوده و به شوراي امنيت اطالع داده شبايد ضروري و متناسب با 

 ن جنگ بر اساساز قدرت اعال متحدهاياالتبرخورداري كنگره  حالدرعيناشاره به  ز)
 ها (همچون جنگ سالماده يك قانون اساسي اين كشور كه از آن در اعالن رسمي جنگ

هاي قانوني آن جهت تأييد اد عمليهاي اخير از ابعميالدي عليه ژاپن) و در دهه 1941
 به متحدهاالتاياقدام  ازجملهاستفاده از نيروهاي نظامي در ساير كشورها بهره برده است، 

ي، با ميالد 2001جنگ با تروريسم يك هفته پس از وقوع حمالت يازدهم سپتامبر سال 
  كسب تأييد كنگره؛

كان مبارزه نيروهاي نظامي اشاره به هدف آغازين اين مصوبه مبني بر فراهم آوردن ام ح)
وجود  حالدرعينالقاعده) و  ازجملههاي مسئول حمالت تروريستي (با گروه متحدهاياالت

برداري از ابهام در آن، در زمينه تشخيص دشمن كه منجر به اقدام قوه مجريه آمريكا به بهره
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اي از دهگستر سال و توجيه عمليات نظامي خود عليه مجموعه 20اين مصوبه به مدت 
  وجود خارجي نداشتند؛ 2001ها در سال ها شده كه بسياري از آنگروه
از برخي اختيارات مستقل  متحدهاياالتجمهوري اشاره به همچنين برخورداري رياست ط)

جمهور را در زمينه استفاده از زور بر اساس ماده دو قانون اساسي اين كشور كه رئيس
به شمار آورده است: گفتني است كه  متحدهاياالتايي فرمانده كل نيروي زميني و دري

بوده، اما شامل دفاع از  مناقشه برانگيزجمهور در اين زمينه گستره اختيارات رئيس اگرچه
 شود؛اين كشور و نيروهاي آن در قبال حمالت ناگهاني مي

داخلي در با آغاز جنگ  زمانهمميالدي،  2011، در سال متحدهاياالتاشاره به اقدام  ي)
هاي انجام پذيرفته از سوي بشار اسد، اما امتناع اين سوريه، به محكوم كردن خشونت

  كشور از مداخله نظامي مستقيم در اين منازعه؛
به انجام حمالت هوايي عليه داعش،  اوباما، اقدام دولت باراك حالدرعيناشاره به  ك)
كارزاري از كشتار، تجاوز و  كه اين گروه، ازاينپسدر عراق و سپس سوريه،  ابتدا
در عراق را مورد  متحدهاياالتداري عليه ايزديان ساكن عراق را آغاز نمود و كاركنان برده

  تهديد قرار داد؛
، به ارسال نيروهاي زميني به سوريه به منظور اوبامااشاره به همچنين، اقدام باراك  ل)

  يك سال بعد؛كمك به مبارزان داخلي در راستاي مقابله با داعش، 
به آغاز عمليات نظامي در سوريه بر اساس توجيهات  متحدهاياالتاشاره به اقدام دولت  م)

المللي مبتني بر مأموريت اين كشور در زمينه مبارزه با تروريسم با حقوقي داخلي و بين
ز كنگره پيشاپيش استفاده ا - در سطح قوانين داخلي  -  اوبامااز نگاه دولت  نكهياتوجه به 

زور نه تنها عليه القاعده بلكه عليه داعش را در سوريه تأييد نموده بود و در سطح قوانين 
به شوراي امنيت سازمان ملل اظهار  51المللي نيز، دولت آمريكا با ارسال نامه ماده بين

داشت كه عمليات عليه داعش در سوريه در راستاي دفاع از خود بوده و در اين رابطه نياز 
سوريه از توان يا اراده الزم جهت مقابله  چراكهرضايت دولت سوريه نيز ندارد، به كسب 
 هاي ناشي از داعش و القاعده برخوردار نيست؛با تهديد
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ان وريه كه چنداز زمان ورود به س متحدهاياالتاشاره به اقدامات نيروهاي نظامي  ن)
فاع از الملل (دو حقوق بين متناسب با مباني حقوقي داخلي (مقابله با داعش و القاعده)

  :ازجملهخود) نيستند، 
  قاعده؛هاي ديگر، عالوه بر داعش و المسلحانه نيروهاي نظامي آمريكا با گروه منازعه -
ميالدي، به  2016اقدام نيروهاي نظامي آمريكا و شركاي ائتالفي آن، در ماه سپتامبر سال  -

 ، چرا كهدولتي سوريه در استان دير الزور هاياي از حمالت هوايي عليه نيروآغاز مجموعه
  جويان داعش هستند؛ارزه با ستيزهكردند در حال مبگمان مي

ان ها با نيروهاي سوري در دوربه تشديد خصومت متحدهاياالتاقدام نيروهاي نظامي  -
ق سوريه جمهوري دانلد ترامپ، عمدتاً متمركز بر پايگاه نظامي آمريكا در شمال شررياست

  تقابل با ايران؛ باهدفهمچنين و 
يالدي، م 2017، در ماه ژوئن سال متحدهاياالتهاي نيروي دريايي اشاره به اقدام خلبان -

 عمدتاً شامل -به ساقط كردن يك جت جنگنده سوري كه نيروهاي دموكراتيك سوريه 
  د حمله قرار داده بودند؛را مور –نظاميان كرد تحت حمايت آمريكا شبه

رزه اميالدي، به مب 2018، در ماه فوريه سال متحدهاياالتبه اقدام نيروهاي نظامي  اشاره -
 وهايچهار ساعته با نيروهاي حامي بشار اسد در شرق سوريه كه ارتش آمريكا و نير

يروهاي نزعه دموكراتيك سوريه را مورد حمله قرار داده بودند: گفتني است كه در اين منا
سي رو سرباز مزدورانها سربازان دشمن را كه بسياري از آن صدها تن از متحدهاياالت

 بودند، كشتند؛

به  ميالدي، 2019امبر سال ، در ماه دسمتحدهاياالتهاي جنگنده اشاره به اقدام جت -
هاي تحت ا...، در عراق و سوريه، در پاسخ به حمله موشكي گروهحمله به كتائب حزب

ر كه ها در نهايت منجعراق كه اين دور از خصومت حمايت ايران به نيروهاي آمريكا در
 كشته شدن (شهادت) سردار سليماني و عواقب در پي آن شد؛
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هاي اشاره به اقدام دولت ترامپ به انجام حمالت هوايي عليه دولت سوريه در سال -
 هاي شيميايي؛ميالدي در واكنش به استفاده اين كشور از سالح 2018و  2017

نظاميان تحت حمايت و شبه متحدهاياالتاوم منازعات ميان نيروهاي نظامي اشاره به تد -
  در دوران رياست جمهوري جو بايدن؛ايران 

 2021هاي فوريه و ژوئن سال ، در ماهمتحدهاياالتاشاره به اقدام نيروهاي نظامي  -
حاشيه  نظاميان تحت حمايت ايران در سوريه درميالدي به انجام حمالت هوايي عليه شبه

 مرز با عراق، در واكنش به حمالت صورت گرفته عليه نيروهاي آمريكا در عراق؛

هاي حقوقي ابداعي در راستاي به اتخاذ روش متحدهاياالتهاي اشاره به اقدام دولت س)
اقدام دولت  ازجملهالمللي، توجيه عمليات نظامي خود در سوريه در سطوح داخلي و بين

كه به نيروهاي نظامي آمريكا حق دفاع » دفاع از خود«وجهي از تئوري ترامپ به استفاده از 
هايي گروه –اند دهد كه از سوي كنگره تأييد نشدههايي را مياز خود حتي در برابر گروه
تر در راستاي تحديد و در حقيقت مبتني بر راهبردي گسترده –عالوه بر القاعده و داعش 

 تبار نيروهاي آمريكا شده است؛ايران كه موجب زير سؤال رفتن اع

جمهوري بر اساس قانون اشاره به اقدام دولت بايدن به توسل به اختيارات رياست ع)
اساسي جهت توجيه اقدامات خود عليه نيروهاي تحت حمايت ايران، به جاي تكيه بر 

 2001خوانش بسط يافته از مجوز استفاده از نيروهاي نظامي مصوب كنگره در سال 
و ارائه توضيحات در اين زمينه به كنگره مبني بر ضرورت انجام اين حمالت در  ميالدي

 و اعمال بازدارندگي در قبال حمالت آتي؛ متحدهاياالتراستاي حمايت از شهروندان 

اشاره به اقدام كنگره به تصويب مبارزه با داعش از طريق تخصيص بودجه به اين امر  ف)
عدم اقدام آن به تأييد گسترش جنگ و بسط دادن  الحدرعينكه خود جاي بحث دارد و 

  هاي دشمن كه در سوريه حضور دارند؛آن به ساير گروه
 2021حزبي از مجلس نمايندگان كنگره، در ماه نوامبر سال اشاره به اقدام گروهي دو ص)

هايي در رابطه با اي خطاب به جو بايدن، مبني بر طرح پرسشميالدي، به نگارش نامه
آن دسته از مخاصماتي  ژهيوبههاي اخير به وقوع پيوسته در سوريه، ي حقوقي خصومتمبان
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ماه  لياوااند: گفتني است كه كاخ سفيد تا هايي به جز داعش انجام پذيرفتهكه عليه گروه
 ژانويه سال جاري به اين نامه پاسخ نداده بود؛

تفاده د اسه در راستاي تحديتأكيد بر ضرورت ايجاد همكاري ميان دولت بايدن و كنگر ق)
هاي در نظر گرفته شده افروزي كه محدوديتهاي حقوقي ابداعي به منظور جنگاز تئوري

مل گيرند و همچنين ممانعت به عدر منشور سازمان ملل و قانون اساسي را ناديده مي
هاي هاي معمول كه با هدف گسترش خصومتآوردن از تبديل اين تفاسير به رويه

  در سوريه انجام پذيرفته است؛ متحدهاياالت
هاي الزم از سوي دولت جو بايدن و كنگره تأكيد بر ضرورت برداشتن گام ر)

  :ازجملهدر راستاي بهبود اين وضعيت،  متحدهاياالت
ر اساس بخود  ضرورت تعيين دقيق زماني كه استفاده از زور در سوريه به منظور دفاع از -

  رتي ندارد؛الملل ديگر ضروحقوق بين
 نكهيا وبر اساس قطعنامه اختيارات جنگ » مخاصمات«ضرورت تبيين آشكاراي مفهوم  -

ف ر اين تعريدر سوريه د متحدهاياالتچرا حمالت اخير انجام پذيرفته عليه نيروهاي 
  گنجد؛نمي

اين  د بهضرورت تصريح اين امر كه آيا دولت بايدن نيز همچون دولت دانلد ترامپ معتق - 
زمينه  ي دريه است كه مجوز كنگره در زمينه استفاده از نيروهاي نظامي، اختيارات فرعنظر

ست آورد؟ و اگر چنين اهاي تعيين نشده در اين مجوز، را براي دولت فراهم ميمقابله با گروه
 كند؟؛يمبر اساس كدام مباني از اين مجوز در تضاد با ماده دوم قانون اساسي استفاده 

و  2001ال ام كنگره به اصالح قانون مجوز استفاده از نيروهاي نظامي مصوب سضرورت اقد - 
 وها به بسط تتصويب قانون جديد در اين زمينه به منظور ممانعت به عمل آوردن از اقدام دول

  آيد؛چه كسي دشمن به شمار مي نكهياگسترش اين قانون و تصريح دقيق 
چگونه اقدام قوه  نكهيايوسته در سوريه از اشاره به حاكي بودن تحوالت به وقوع پ ش)

كه از سوي كنگره نيز به چالش كشيده  -هاي حقوقي خودساخته مجريه به ارائه نظريه
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هاي تعيين شده در قانون منجر شده و احتمال وقوع به فرسايش محدوديت - نشدند 
  اده است؛منازعات در آينده را افزايش د

هايي در اين يدن و كنگره آمريكا به احياء ضمانتتأكيد بر ضرورت اقدام دولت با ت)
اند، در راستاي بازگرداندن هاي پيشين از آن طفره رفتهزمينه كه بسياري از دولت

 .8افروزيهايي در رابطه با جنگمحدوديت
  

  *كانادا
بان حقوق بشر، در روز انتشار سي و دومين گزارش ساالنه از سوي سازمان ديده -

 100ي در بيش از ، در زمينه روندها و تحوالت حقوق بشر1400 ماهيد 23شنبه پنج
ش برخي از محورهاي اين گزار كانادا. ازجملهميالدي،  2021كشور جهان در سال 

  از: اندعبارت
م اين مقا وزير كانادا، از زمان بر عهده گرفتناشاره به اقدام جاستين ترودو، نخست الف)

شر در بم اقدامات قابل توجه در راستاي پيشبرد حقوق ميالدي، به انجا 2015در سال 
هاي داخلي و هاي جدي در عرصه سياستتداوم يافتن برخي چالش حالدرعينكانادا و 

  خارجي در اين كشور؛
  :لهازجمميالدي،  2021اشاره به محورهاي موضوعي حقوق بشر در كانادا در سال  ب)

  *حقوق جوامع بومي 
ها عليه جوامع بومي در سراسر كانادا و استفادهاي از سوءگسترده اشاره به تداوم سطح -

هاي ساختاري و سيستميك در هاي چشمگير بر سر راه خنثي كردن تبعيضهمچنين چالش
 هاي متمادي؛اين زمينه براي دهه

اشاره به تداوم دسترسي ناكافي به آب آشاميدني تميز و ايمن كه همچنان دغدغه  -
ها آيد و موجب ممانعت از انجام تالشسياري از جوامع بومي به شمار مياي براي بعمده

                                                            
  گزارش سايت فارين افرز. قابل بازيابي در لينك: 8

https://b2n.ir/d07104 
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شود كه يكي از ثروتمندترين كشورها در در زمينه پيشبرد حقوق اين جوامع در كانادا مي
 زمينه برخورداري از منابع آبي است؛

ف آب اشاره به تعهد دولت به خاتمه بخشيدن به تمامي هشدارهاي مربوط به مصر -
ت كه تا ميالدي: اين در حالي اس 2021يدني در مناطق سكونت جوامع بومي تا سال آشام

رهايي را در جامعه بومي در سراسر كانادا همچنان هشدا 30ماه سپتامبر اين سال، بيش از 
  ردند؛شان دريافت كهاي در دسترسزمينه ايمن نبودن استفاده از آب

الدي، به رد مي 2021در ماه سپتامبر سال  اشاره به اقدام دادگاه حقوق بشر كانادا، -
ه درخواست دولت فدرال مبني بر انجام بررسي قضايي در خصوص تصميمات اتخاذ شد

  در رابطه با كودكان بومي؛
دانه و ميالدي حكمي مبني بر اقدام عام 2019گفتني است كه اين دادگاه در سال  -
هاي بومي صادر نمود كه ن سرزمينتبعيض عليه كودكان ساك مالحظه اتاوا به اِعمالبي

ه اين ب اتخدممبتني بر ناكارآمدي دولت در زمينه فراهم آوردن بودجه الزم براي ارائه 
  بود؛ شانيهاخانوادهكودكان و 

ادا به ولت كاناشاره به سرانجام صدور حكم از سوي اين دادگاه مبني بر ضرورت اقدام د -
 اجباربهيالدي م 2006ان بومي كه از اول ژانويه سال هزار دالر به هر يك از كودك 40ارائه 

 جدا و تحت مراقبت دولت قرار گرفتند؛ شانيهاخانوادهاز 

ه روزي دولتي كهاشاره به يافته شدن صدها گور بي نام و نشان در محل استقرار مدارس شبان - 
ئيه از ماه مه تا ژو هاي بريتيش كلمبيا و ساسكاچوان،شدند، در ايالتتوسط كليساها اداره مي

  ميالدي؛ 2021سال 
ها و جوامع هزار كودك بومي به جدا شدن از خانواده 150اشاره به ناگزير كردن حدود  -

هاي مادري روزي كه در آن اجازه صحبت كردن به زبانخود و استقرار در مدارس شبانه
هاي استفادهسوء شان را نداشته و بسياري نيز در معرضمندي از فرهنگخود و يا بهره

ميالدي فعاليت  1990فيزيكي و جنسي قرار گرفتند: گفتني است كه اين مدارس تا دهه 
  كردند؛مي
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روزي اشاره به درخواست جاستين ترودو از كليساي كاتوليك روم كه مديريت مدارس شبانه - 
مدارك موجود در سراسر كانادا را بر عهده داشت به انجام عذرخواهي رسمي و انتشار اسناد و 

  در اين زمينه؛
هاي بومي و رئيس سابق كميسيون حقيقت و آشتي از دولت اشاره به درخواست گروه -

فدرال جهت انجام تحقيقات مستقل در اين زمينه و فراهم آوردن منابع الزم در راستاي 
 روزي سابق اين كشور؛مدارس شبانهشناسانه در محل دفن كودكان تداوم تحقيقات جرم

 –ميالدي، به تصويب اليحه سي  2021اشاره به اقدام دولت كانادا، در ماه ژوئن سال  -
، مبني بر ايجاد ساختاري جهت ِاعمال اعالميه سازمان ملل در زمينه حقوق جوامع بومي 15

گذاري فدرال اين كشور، مبتني بر تأييد حقوق بوميان از سوي تمامي سطوح در روند قانون
  المللي حقوق بشر؛ين بيندولت بر اساس مواز

  *اِعمال خشونت عليه زنان و دختران بومي
 2021هاي جديد ارائه شده از سوي اداره آمار كانادا، در ماه مه سال اشاره به داده -

زن بومي، حمله فيزيكي و جنسي را در  10تن از ميان هر  6بيش از  نكهياميالدي، مبني بر 
درصد از زنان دگرباش جنسي بومي  83و همچنين  اي از زندگي خود تجربه كردهبرهه

 اند؛استفاده شريك زندگي خود قرار گرفتهمورد سوء

ميالدي، به ارائه گزارشي مبني بر  2021اشاره به اقدام دولت فدرال، در ماه ژوئن سال  -
ها و آفرين در زمينه بررسي تداوم تبعيضاي از تغييرات تحولمجموعه ياجراتعهد به 

  عليه زنان و دگرباشان جنسي بومي؛ها تخشون
 2,2ميالدي، به اختصاص  2021اشاره به متعهد شدن جاستين ترودو، در ماه ژوئن سال  -

سال، به منظور پرداختن به علل  5ميليارد دالر در بودجه جديد دولت در مدت زمان 
نان طرح اي خشونت عليه زنان و دختران بومي: اين در حالي است كه دولت همچريشه

  فدرالي را در اين زمينه ارائه نكرده است؛
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  *حبس مهاجران
، به آزاد كردن شمار 19 –گير كوويد اشاره به اقدام دولت، در پي شيوع بيماري همه -
، حالدرعينهاي مربوط به سالمت عمومي و اي از زندانيان مهاجر به دليل دغدغهسابقهبي

الملل، در بان حقوق بشر و عفو بينهاي ديدهسازمان هاي گزارش مشتركحاكي بودن يافته
رايط شالباً در ميالدي مبني بر تداوم اقدام كانادا به حبس مهاجران، غ 2021ماه ژوئن سال 

  جويانه؛استفادهسوء
ز دي كه انين افرابه معلوليت و همچ مبتالاشاره به مشتمل شدن زندانيان مهاجر بر افراد  -

 –اند ردهآزار و اذيت در كشور خود گريخته و به كانادا پناه آو قرار گرفتن در معرض
شان با جهان خارج ها دستبند و پابند زده شده و از تماسمهاجراني كه معموالً به آن
  ممانعت به عمل آمده است؛

مال يان، احتبا توجه عدم تعيين تاريخ مشخصي براي آزادي اين زندان نكهيااشاره به  -
  هاي متمادي وجود دارد؛ها و سالي ماهها براحبس آن

همراه  هاي استاني بهاشاره به اقدام دولت به حبس بسياري از اين مهاجران در زندان -
 انفرادي در برخي مواقع؛ هايها در سلولساير زندانيان و همچنين حبس آن

 يجراامده تنها نهاد ع عنوانبهاشاره به تداوم ايفاء نقش آژانس خدمات مرزي كانادا  -
رد موا قانون كه هيچ سازمان مدني مستقلي بر آن نظارت ندارد و اين امر موجب بروز

 شود؛مكرر جدي نقض حقوق بشر در رابطه با حبس مهاجران مي

  هاپذيري شركت*مسئوليت
ر دهاي معادن جهان كه ار نيمي از كمپانيمحل استقر عنوانبهشمار آمدن كانادا اشاره به به - 

ترده به دسترسي گس رغمبهپردازند، اما دولت كانادا ي عمليات مياجراكشور به  100ك به نزدي
ها آن استاي مسئول به شمار آوردنري تعهدات خود در اجراها، همواره در زمينه اين كمپاني
  هاي مرتكب شده در كشورهاي ديگر، ناكارآمد عمل كرده است؛استفادهدر قبال سوء
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» هاانيپذيري كمپنهاد دادرسي كانادا براي مسئوليت«فقدان برخورداري  اشاره به تداوم -
مستقل  ميالدي تأسيس شده است، از اختيار الزم جهت انجام تحقيقات 2018كه در سال 

هاي حقوق بشري انجام پذيرفته از استفادههاي عمومي در رابطه با سوءو يا ارائه گزارش
هاي ل به شمار آوردن طرفمحدود آن جهت مسئو هاي كانادايي و ظرفيتسوي كمپاني

 خاطي؛

المللي، به بين اشاره به اقدام كميته فرعي مجلس عوام كانادا در زمينه موارد حقوق بشري -
دن نمو ارائه گزارشي مبني بر درخواست از دولت جهت معرفي قانوني مبتني بر مستلزم

مانعت، وق بشري در راستاي تشخيص، مي بايسته موازين حقهاي كانادايي به ارزيابكمپاني
محيطي و كاهش و ثبت پيامدهاي تمامي موارد احتمالي نقض حقوق بشر، حقوق زيست

  اند؛ها ناشي شدههاي توليد و عمليات آنحقوق جنسيتي كه از زنجيره
رت اشاره به همچنين درخواست اين كميته از دولت جهت در نظر داشتن تحكيم قد -

ن جهت زم به آال، با اعطاء اختيارات هايكمپان يريپذتيمسئول يادا براكان ينهاد دادرس
 فراخواندن شاهدان و دسترسي به اسناد و مدارك در اين زمينه؛

يالدي، به طرح م 2021اشاره به اقدام يكي از اعضاء پارلمان كانادا، در ماه فوريه سال  -
ينه هت انجام تحقيق در زمدادخواستي در مجلس عوام، مبني بر درخواست از دولت ج

محيطي و حقوق تكشور در قتل فراقانوني مدافعان زيس هاي معادن ايننقش شركت
 بشري در فيليپين؛

ميالدي، به انتشار  2021سازمان جامعه مدني، در ماه مه سال  80اشاره به اقدام بيش از  -
جمهوري دومنيكن،  و دولت 9اي مبني بر درخواست كمپاني معدن كانادايي بريك گلدنامه

هاي جهت تجديد نظر در زمينه طرح توسعه يكي از معادن طالي خود به دليل دغدغه
  محيطي و حقوق بشري آن؛موجود در زمينه پيامدهاي زيست

  
  
 

                                                            
٩ Barrick Gold 
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  *مبارزه با تروريسم
انادايي در كمرد، زن و كودك  48اشاره به تداوم حبس غيرقانوني و نامحدود نزديك به  -

هاي ويژه مظنونان به هاي صحرايي محصور و زندانيه در اردوگاهشمال شرق سور
  شان؛هايعضويت در گروه داعش و خانواده

ور به منظ هاي الزماشاره به تداوم ناكارآمدي دولت جاستين ترودو در زمينه برداشتن گام -
گوار، ار شرايط نافرادي كه بيش از دو سال را د –ها كمك به شهروندان خود و استرداد آن

  اند؛آميز و غالبًا غيرانساني سپري كردهبه شدت تحقيرآميز، تهديد
 ه جرمياز اين شهروندان كانادايي متهم به ارتكاب ب كيچيهاين در حالي است كه  -

 اند؛شان در دادگاه حضور نيافتهنشده و يا به منظور بررسي قانوني بودن و لزوم حبس

س سال ، در ماه مارمتحدهاياالتكمك يك ديپلمات سابق  اشاره به اقدام دولت كانادا به -
ها و ساله از يكي از اين اردوگاه 4ميالدي، به استرداد يك كودك كانادايي  2021
نجام ت كه سراامتناع از بازگرداندن مادر اين كودك به كشور خود: گفتني اس حالدرعين

درال لت فكتبر، حكمي عليه دوپس از طرح شكايتي در دادگاه از طرف اين مادر در ماه ا
 كانادا ر بهصادر شد و اين مادر پس از دريافت گذرنامه خود توانست در اواخر ماه نوامب

  بازگردد؛
ه، با در تمامي مناطق شمال شرق سوري 19 –اشاره به شيوع گسترده بيماري كوويد  -

 2021مبر سال ه سپتادر اين منطقه تنها در ما ابتالهزار مورد  30توجه به بروز نزديك به 
ع شيو ي و هشدار سازمان بهداشت جهاني در زمينه مخاطرات قابل توجه ناشي ازدميال

 ها؛گسترده اين بيماري در اردوگاه

 2021ل الملل، در ماه ژوئن سااشاره به اقدام كميته دائمي امور خارجه و توسعه بين -
شرايط بحراني  بر كودكان در 19 –يد ميالدي، به انتشار گزارشي مبني بر تأثير بيماري كوو

پذير به منظور استرداد كودكان هاي امكانو درخواست از دولت جهت اتخاذ تمامي گزينه
 كانادايي محبوس در شمال شرق سوريه؛
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هاي شمال شرق سوريه و كانادايي محبوس در اردوگاه شهروند 26اشاره به اقدام  -
كارآمدي دگاهي فدرال عليه دولت كانادا به دليل ناشان به طرح شكايتي در داهايخانواده

  و كمك به تضمين آزادي اين افراد؛آن در استرداد 
ها، در ، يكي از زندانيان كانادايي محبوس در اين اردوگاه10اشاره به اقدام كيمبرلي پلمن -

هاي ميالدي، به آغاز اعتصاب غذا در اعتراض به فقدان مراقبت 2021ماه سپتامبر سال 
 پزشكي؛

  *سياست كانادا در زمينه تغييرات اقليمي و پيامدهاي آن
اي كننده بيشترين گازهاي گلخانهتوليد 10يكي از  عنوانبهشمار آمدن كانادا اشاره به به -

اي را براي حقوق هاي اقليمي شده و پيامدهاي فزايندهدر جهان كه منجر به بروز بحران
  شته است؛بشر در سراسر جهان به دنبال دا

كردن  ميالدي، در زمينه دنبال 2015اشاره به تعهدات مكرر دولت ترودو، از سال  -
اي: اين در حالي است كه كانادا طلبانه در راستاي كاهش گازهاي گلخانهههاي جااقدام

د آيد كه ميزان توليهمچنان تنها كشور از ميان كشورهاي گروه جي هفت به شمار مي
 آن از زمان تصويب توافق پاريس افزايش يافته است؛ ايگازهاي گلخانه

هاي مالي توليد سوخت كانادا همچنين از بيشترين نرخ سرانه تأمين نكهيااشاره به  -
يالدي م 2050فسيلي در جهان برخوردار بوده و در زمينه افزايش توليد نفت تا سال 

  ريزي كرده است؛برنامه
 2030اي تا سال كانادا به كاهش گازهاي گلخانه اشاره به ناكافي بودن تعهد دولت -

وافق ت، در راستاي تحقق اهداف 2005درصد كمتر از سال  45تا  40ميالدي به ميزان 
ح باالتر از سطو گراديسانتدرجه  1,5پاريس به منظور تحديد گرمايش زمين به 

ه اين ي بستيابپيشاصنعتي شدن كشورها و اين در حالي است كه كانادا همچنان در مسير د
 هدف قرار نگرفته است؛

                                                            
١٠ Kimberly Polman 
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يش يي پيشاپهاي جهان در زمينه مقابله با تغييرات آب و هواناكارآمدي دولت نكهيااشاره به  - 
ا و نشين در كانادا به همراه داشته و افزايش دماي هواي را براي جوامع حاشيهعواقب فزاينده

يي سترسي جوامع بومي به منابع غذابيني بودن شرايط اقليمي موجب كاهش دپيش غيرقابل
 و افزايش معضالت و مخاطرات ناشي از درو محصوالت از زمين شده است؛ سنتي

تخاذ اهاي آب و هوايي فدرال و استاني كانادا در زمينه اشاره به ناكارآمدي سياست -
 ريازگاستدابير الزم در راستاي حمايت از جوامع بومي به منظور فراهم آوردن امكان 

بيني تغييرات اقليمي و ناديده گرفتن عواقب اين ها با پيامدهاي جاري و قابل پيشآن
  يرات براي حق بر غذاي اين جوامع؛تغي
فراد هاي ناكافي دولت به افزايش مخاطرات براي ااشاره به همچنين منجر شدن حمايت -

ه بيني در ماابل پيشبه معلوليت و سالمندان، با توجه به بروز موج گرماي شديد و ق مبتال
  يد؛ا انجامميالدي كه به مرگ صدها تن از شهروندان استان بريتيش كلمبي 2021ژوئن سال 

  المللي*كنشگران مهم بين
هان جاشاره به درخواست مكرر آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، از كشورهاي  -

ه ويت در گروونان عضمظن عنوانبهجهت استرداد شهروندان خود از شمال شرق سوريه كه 
اند و همچنين به شمار شان در اين منطقه محبوس ماندهداعش به همراه اعضاء خانواده
 2021اه مارس سال در م» كامالً ضروري«اقدامي  عنوانبهآوردن اين اقدام براي كانادا، 

  ميالدي؛
 ، در ماهبشر اشاره به اقدام گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حمايت و ارتقاء حقوق -

كشور حاضر در  57يكي از  عنوانبهشمار آوردن كانادا ميالدي به به 2021فوريه سال 
 دادن در استرآمبارزه اين كشور با تروريسم، به دليل ناكارآمدي  رغمبه، »فهرست شرم«

  شهروندان خود از شمال شرق سوريه؛
ا تاست نموده ي جهان درخونيز مكرراً از كشورها متحدهاياالتاين در حالي است كه  -

  شهروندان خود را از سوريه مسترد نمايند؛
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  *سياست خارجي
رسميت شناختن لزوم انجام مذاكرات در سازمان اشاره به اقدام جاستين ترودو به به -

مسائل مالكيت معنوي كه توليد كاالهاي مربوط به  وفصلحلتجارت جهاني به منظور 
كانادا از  تيحماعدم حالدرعينني را محدود نموده و در سطح جها 19 –بيماري كوويد 

پوشي از برخي از الزامات توافق جوانب پيشنهاد هند و آفريقاي جنوبي در زمينه چشم
  تجاري حقوق مالكيت معنوي در اين رابطه؛

ميالدي، به صدور هشدار تجاري به  2021اشاره به اقدام كانادا، در ماه ژانويه سال  -
كيانگ چين به لحاظ انادايي در رابطه با مخاطراتي كه فعاليت در استان سينهاي ككمپاني

ها ممكن است زنجيره توليد آن نكهياحقوقي و براي اعتبارشان به همراه داشته، با توجه به 
  توسط كار اجباري تداوم يافته باشد؛

به ارائه  اشاره به اقدام كانادا، در جلسه ماه ژوئن شوراي حقوق بشر سازمان ملل، -
كشور جهان، مبني بر ابراز نگراني در زمينه  44اي مشترك به نمايندگي از بيانيه
كيانگ و همچنين وضعيت رو به خامت هاي به وقوع پيوسته در استان سيناستفادهسوء

 كنگ و تبت؛حقوق بشر در هنگ

، به حمايت از اشاره به اقدام كانادا، در جلسه ماه فوريه شوراي حقوق بشر سازمان ملل -
پذيري به منظور گردآوري، جديد مسئوليت سازوكاراي مبني بر ايجاد تصويب قطعنامه

المللي در اين كشور، جهت استفاده تحليل و حفظ شواهد و مدارك مربوط به جرائم بين
  در پيگردهاي حقوقي آتي؛

كشور ديگر  30از  ميالدي، به همراه بيش 2021اشاره به اقدام كانادا، در ماه مارس سال  -
هاي حقوق بشري به وقوع استفادهاي مشترك مبني بر محكوميت سوءبه حمايت از اعالميه

سركوب جامعه مدني و مخالفان سياسي و درخواست جهت  ازجملهپيوسته در مصر، 
 درنگ معافيت آن از مجازات؛پذيري دولت اين كشور در اين رابطه و پايان بيمسئوليت
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هاي جديد عليه مميالدي، به اِعمال تحري 2021دام كانادا، در ماه آوريل سال اشاره به اق -
 ال تبادلحهاي كانادايي در افراد و نهادهاي وابسته به ارتش ميانمار و هشدار به كمپاني

  ا نهادهاي در ارتباط با اين كشور؛تجاري ب
هاي دي، به ِاعمال تحريمميال 2021هاي ژوئيه و اوت سال اشاره به اقدام كانادا، در ماه -

هدفمند عليه افرادي در كشورهاي نيكاراگوئه و بالروس، در واكنش به تداوم موارد نقض 
 .11حقوق بشر در اين كشورها

  
  *بريتانيا

 4 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
جوامعي كه بيشترين  عنوانبهوامع مسلمان ، مبني بر به شمار آمدن ج1400 ماهبهمن

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اند.ها را در بريتانيا تجربه كردهتبعيض
 مينگام وهراسي از سوي دانشگاه براشاره به انتشار گزارشي تحليلي در زمينه اسالم الف)

 عنوانبهنان بريتانيا مسلما ، مبني بر به شمار آوردنYouGovها به نام شركت تحليل داده
  اند؛جوامعي كه بيشترين ميزان تبعيض در اين كشور را متحمل شده

تري مايل بيشتدم بريتانيا احتماًال مر نكهياهاي اين تحليل از اشاره به حاكي بودن يافته ب)
ارند و دآميز و منفي در قبال اسالم در قياس با ساير اديان به اتخاذ رويكردهاي تبعيض

آميز در قبال جوامع مسلمان اين هاي نادرست و توطئهها از نگرشتوجهي از آناقليت قابل
 كشور برخوردارند؛

دهد كه افرادي كه احتماًال اين مطالعه نشان مي يشناخت تيجمعابعاد  نكهيااشاره به  ج)
نه هراسابيشتر از ساير شهروندان اين كشور از اين دست رويكردها و اعتقادات اسالم

برخوردارند را بايد در ميان سالمندان، طبقه كارگر، مردان و موافقان خروج بريتانيا از 

                                                            
  زمينه وضعيت حقوق بشر در كانادا. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشر در گزارش ساالنه سازمان ديده 11

 https://www.hrw.org/world‐report/2022/country‐chapters/canada 
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وزيري بوريس جانسون كار در زمان نخستاتحاديه اروپا، همچنين حاميان حزب محافظه
 جستجو كرد؛

 نكهيا، نويسنده اصلي اين گزارش، مبني بر 12اشاره به اظهارات استيون اچ. جونز د)
يشانه در قبال اسالم و مسلمانان در بريتانيا تنها به دليل اندرويكردهاي جرمبرجستگي 

گستردگي بيشتر آن در قياس با ساير اشكال نژادپرستي نبوده، بلكه به اين خاطر است كه 
 تر جامعه رواج بيشتري دارد؛كردهتر و تحصيلتعصب در قبال اسالم در ميان طبقه مرفه

لمان هاي متعصبانه جامعه غيرمسنگرش نكهياين گزارش مبني بر هاي ااشاره به يافته ه)
يت ز ممنوعاايت بريتانيا در قبال اسالم احتماالً سه برابر بيشتر از ساير اديان است و حم

هاي اقليت مذهبي و درصد بيش از ديگر گروه 6تا  4مهاجرت مسلمانان به اين كشور 
هاي ه ارائه قضاوتباطمينان خاطر بيشتري  مردم بريتانيا با گريدعبارتبهقومي است: 

  پردازند؛ناصحيح درباره اسالم در قياس با ساير اديان غيرمسيحي مي
آميز در هاي توطئهاشاره به برخورداري يك تن از هر چهار نفر بريتانيايي از نگرش و)

 26,5اند و حدود معروف شده» مناطق ممنوعه بر اساس شريعت«خصوص مناطقي كه به 
داره اشريعت  انونقدرصد از مردم اين كشور بر اين باورند كه برخي از مناطق بريتانيا بر مبناي 

از  فرادشده و ورود غيرمسلمانان به آن مناطق ممنوع است: گفتني است كه اكثريت اين ا
 كار و برگزيت هستند؛حاميان حزب محافظه

هاي منفي در قبال يا از نگرشتانچهارم از مردم برياشاره به برخورداري بيش از يك  ز)
ست ها رويكردي بسيار منفي در زمينه دارند: اين در حالي ادرصد از آن 9,9مسلمانان كه 

 8,4پوستان و ياهسدرصد در قبال  6,4درصد از جامعه بريتانيا در قبال يهوديان،  8,5كه تنها 
 ند؛هاي منفي برخوردارز رويكرداهاي متفاوت، درصد در قبال سفيدپوستانِ داراي مليت

لزوم  ازجملههاي اين گزارش در راستاي رفع تبعيض عليه مسلمانان، اشاره به توصيه ح)
هراسي در كشور اقدام دولت و ساير نهادهاي مهم دولتي به اذعان عمومي به وجود اسالم

هاي نادرست هاي جامعه مدني به اذعان به رواج آموزشو ضرورت اقدام سازمان

                                                            
١٢ Stephen H. Jones 



  27                                     )20( فرانسهامريكا، كانادا، بريتانيا و  متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

هراسي در اين كشور در رابطه با اسالم در جامعه بريتانيا كه منجر به بروز اسالم سيستميك
  شده است؛

هاي سرشناس بريتانيا به هاي دولتي و ساير شخصيتتأكيد بر همچنين لزوم اقدام مقام ط)
ه آن هراسانه و پرداختن بها و اقدامات اسالماذعان به فقدان انتقاد عمومي در قبال گفتمان

انديشي، نمود هراسي در قياس با ساير اشكال نژادپرستي و جزمچگونه اسالم نكهياو 
  بيشتري در اين كشور يافته است؛

كار در اشاره به انتشار اين گزارش كمي پس از اتهامات مطرح شده عليه حزب محافظه ي)
ليل كه رابطه با اخراج نصرت غني، متولد كشمير و وزير پيشين دولت بريتانيا، به اين د

  ؛13آورده استمسلمان بودن او موجبات ناراحتي ساير وزيران را فراهم مي
دور اشاره به اظهارات بوريس جانسون، مبني بر جدي تلقي كردن اين دعاوي و ص ك)

  طه با انجام تحقيق در اين زمينه؛دستور در راب
 درآمد.نيا ميالدي به عضويت پارلمان بريتا 2015نصرت غني در سال گفتني است كه  ل)
ميالدي  2018كار بريتانيا بود و در سال زن مسلمان از حزب محافظه گذارقانون نخستيناو 
  ؛14را بر عهده گرفت ونقلحملوزارت  تصدينيز 

  
، 1400 ماهدي 27بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2

هاي گاهتانيا با فراهم آوردن سكونتدر خصوص نقض حقوق كودكان از سوي دولت بري
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ها.موقت براي آن

بان حقوق بشر و اي مشترك توسط سازمان ديدهصفحه 51اشاره به انتشار گزارش  الف)
، مبني بر ناگزير شدن كودكان لندن به زندگي در »15چايلدهود تراست«نهاد خيريه 

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  13

 https://www.middleeastmonitor.com/20220124‐report‐finds‐muslim‐communities‐among‐
most‐discriminated‐against‐in‐uk 
١٤https://per.euronews.com/2022/01/24/uk‐boris‐to‐probe‐transport‐minister‐nusrat‐ghani‐
claim‐fired‐over‐muslim‐faith 
١٥ Childhood Trust 
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هاي متداوم وقت غيراستاندارد و غيرقابل سكونت كه ناشي از ناكارآمديهاي مگاهسكونت
  گذاري در اين رابطه است؛دولت مركزي و محلي در زمينه سياست

 ر راستايام وظيفه خود د، بر اساس اين گزارش، دولت بريتانيا در زمينه انجگريدعبارتبه ب)
هاي مناسب با شكست مواجه گاهتخانمان از سكونهاي بيتضمين حق برخورداري خانواده

  شده است؛
هاي اي از عواملي چون، كاهش بودجه نهاداشاره به منتج شدن اين شرايط از آميزه ج)

هاي رياضتي و فقدان محلي، كاهش منابع مالي نظام رفاهي به دليل اتخاذ سياست
  هاي مقرون به صرفه دائمي؛مسكن

بان حقوق بشر، مبني كننده ارشد سازمان ديده، هماهنگ16اشاره به اظهارات الكس فرث د)
بر ضرورت اقدام دولت به پرداختن اضطراري به اين جنبه پنهان از بحران مسكن، از طريق 

هاي نامناسب براي هاي موقتي و مقابله با معضل مسكنگاكاهش وابستگي به سكونت
  ها؛د براي آنهايي ايمن و آبرومنها، همچنين فراهم آوردن مسكنسكونت خانواده

يالدي، به م 2021بان حقوق بشر، از ماه مه تا اكتبر سال اشاره به اقدام سازمان ديده ه)
حاضر ساكن  نفري كه يا در حال 33تن از شهروندان لندن، مشتمل بر  75انجام مصاحبه با 

 مكاننقلهاي موقت در نقاط مختلف اين شهر هستند و يا به تازگي از آن گاهسكونت
  اند؛هكرد
ها سمي ها كه داراي كپكگاهشوندگان از شرايط اين سكونتاشاره به توصيف مصاحبه و)

اري شرايط ناگو –ها است بوده و هواي آن سرد و فاقد فضاي كافي براي سكونت خانواده
ي كه نقض حق برخورداري از مسكن مناسب و حق كودكان در زمينه ضرورت برخوردار

  آيد؛شتي به شمار ميهاي الزم معياز معيار
ها براي نهد كه برخي از خانوادهگفتني است كه اين وضعيت زماني رو به وخامت مي ز)

 شوند؛ها ميگاهچندين سال متوالي ناگزير به زندگي در اين سكونت

                                                            
١٦ Alex Firth 
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نياني ب عنوانبهتأكيد بر ضرورت برخورداري همه كودكان از مسكني باثبات و آبرومند  ح)
در تحصيل: اين در حالي است كه اين وضعيت با شيوع بيماري جهت كسب موفقيت 

ي براي و تعطيلي مدارس رو به وخامت نهاد، چرا كه كودكان از فضاي كاف 19 –كوويد 
ر اكث نكهياتمركز و محيطي ساكت جهت انجام تكاليف خود برخوردار نبودند، مضاف بر 

 است؛ ينترنت بودهشان فاقد خط اد كه منازلشوندگان اظهار داشتنمصاحبه

هاي محلي بر اساس قوانين انگليس، به فراهم آوردن اشاره به تعهد شورا ط)
خانماني قرار دارند و يا به هاي موقت براي افرادي كه در معرض خطر بيگاهسكونت
  اند؛خانمان شدهتازگي بي

 2011ل اسهاي موقت از گاههاي ساكن سكونتاين در حالي است كه تعداد خانواده ي)
واده در لندن خان 42290ميالدي،  2021درصد افزايش يافته و تا ماه اكتبر سال  65ميالدي 

 اند؛كردهها زندگي ميگاهدر اين سكونت

 حالدرعيناي و هاي منطقهاشاره به متعهد شدن دولت بريتانيا به پرداختن به نابرابري ك)
ن اي نكهيابه  ن را نيز شامل شود، با توجهبهبود شرايط زندگي در سراسر كشور كه بايد لند

هاي آن انوادهدرصد از خ 70شهر از باالترين نرخ فقر كودكان در انگليس برخوردار بوده و 
 كنند؛هاي موقت زندگي ميگاهدر سكونت

دي بودجه درص 37اقدام دولت مركزي به كاهش  ازجملهاشاره به عوامل بروز اين معضل،  ل)
دن با ميالدي كه در اين ميان لن 2019و  2018و  2010و  2009هاي ن سالهاي محلي بيمقام

هاي تهيه هاي اجتماعي (مسكنبيشترين ميزان كاهش مواجه بوده است، همچنين كمبود مسكن
هاي درآمد) و دشواري تهيه مسكننهاد براي اقشار كمهاي دولتي يا مردمشده از سوي سازمان

ال است س 10ها بيش از در لندن كه در برخي از مناطق آن، خانواده ژهيوبهدائمي براي مردم، 
  برند؛كه در فهرست انتظار به سر مي

بخشي از حق  عنوانبهشمار آمدن حق برخورداري از مسكن مناسب اشاره به به م)
بريتانيا در به رسميت شناختن  يدرپيپهاي مندي از معيار الزم براي معيشت كه دولتبهره

 اند؛اين حق ناكارآمد عمل كرده قو تحق
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رسميت شناختن حق برخورداري از مسكن تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به به ن)
در قوانين داخلي خود و حصول اطمينان از جبران سريع و كارآمد خسارات متحمل شده 

شان و حقوقهاي دهشتبار از استفادهكودكان كه از سوء ژهيوبهاز سوي قربانيان اين حق، 
هاي زندگي به شدت رنج عواقب مخرب ناشي از آن در زمينه سالمت، تحصيل و فرصت

  ؛17اندبرده
  
 24وز جمعه رانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  - 3

قوق ح، در خصوص منجر شدن اليحه مليت و مرزهاي بريتانيا به تضعيف 1400 ماهدي
  از: اندعبارتداري مدرن. برخي از محورهاي اين گزارش قاچاق انسان و برده قربانيان
يحه ه الاشاره به ابراز نگراني جدي كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در زمين الف)

حقوق  ها متناقض با تعهدات اين كشور بر اساسمليت و مرزهاي بريتانيا كه به گفته آن
  الملل است؛بين
ز امدهاي تصويب اين اليحه، مشتمل بر تضعيف جدي روند حمايت ااشاره به پي ب)

هاجران امي مكودكان، افزايش مخاطره قرار گرفتن تم ازجملهحقوق قربانيان قاچاق انسان، 
  كشي و وقوع موارد جدي نقض حقوق بشر؛در معرض استثمار و بهره جويانپناهو 

ه سازمان ملل در زمينه قاچاق انسان، ، گزارشگر ويژ18اشاره به اظهارات سيوبان مواللي ج)
زنان و كودكان، مبني بر ناكارآمدي اين اليحه در به رسميت شناختن تعهد دولت  ژهيوبه

و منجر شدن آن به  جوپناهبريتانيا در زمينه حصول اطمينان از حمايت از كودكان مهاجر و 
 ملل است؛التابعيتي كه در تناقض با حقوق بينافزايش مخاطراتي چون، بي

اشاره به ناكارآمدي اين اليحه در زمينه محترم شمردن تعهدات بريتانيا بر اساس قانون  د)
المللي حقوق بشر و حقوق پناهندگان و منجر شدن آن به فروپاشي بنيان حمايت از بين

                                                            
  ابي در لينك:بان حقوق بشر. قابل بازيگزارش سازمان ديده 17

 https://www.hrw.org/news/2022/01/17/uk‐temporary‐accommodation‐violates‐childrens‐
rights 
١٨ Siobhán Mullally 
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هاي پذير به سوي موقعيتحقوق بشر در جوامع دموكراتيك و سوق دادن افراد آسيب
 آميز؛مخاطره

دگان ناهناشاره به منجر شدن اين اليحه در صورت تصويب، به مجرم به شمار آوردن پ )ه
ال الملل است و همچنين ِاعمكه مغاير با اصل عدم مجازات در حقوق بين جويانپناهو 

 الملل؛وق بيندر تناقض با حق جويانپناههاي مختلف تبعيض در ميان گروه

، در صورت جوپناهزنان مهاجر و  ژهيوبهي اشاره به همچنين مخاطرات پيش رو و)
هاي جنسيتي را تجربه زناني كه پيشاپيش خشونت نكهيا ازجملهتصويب اين اليحه، 

 اند، به جاي برخورداري از ايمني، از بريتانيا مسترد شوند؛كرده

ر زمينه دهاي مكرر عمومي دولت بريتانيا تأكيد بر ضرورت ايجاد هماهنگي ميان بيانيه ز)
از  اطمينان داري مدرن، با اقدامات عيني آن در راستاي حصولمبارزه با قاچاق انسان و برده

  داري بدون ِاعمال تبعيض؛حمايت حقوق تمامي قربانيان قاچاق و برده
ايش به افز يحهاشاره به ابراز نگراني كارشناسان سازمان ملل در زمينه منجر شدن اين ال ح)

 يض داردكه ريشه در نژادپرستي و تبع –افراد از شهروندي احتمال محروميت خودسرانه 
  تابعيتي؛و افزايش مخاطره بي –

افزايش  هاي امنيت ملي واشاره به منجر شدن اين اليحه به استفاده ابزاري از دغدغه ط)
ان ها، مهاجردر قبال اقليت ژهيوبهمخاطراتي چون تبعيض و موارد جدي نقض حقوق بشر، 

  و پناهندگان؛
  ادي؛يشنهكردن روند اين تدابير پ اشاره به درخواست از دولت بريتانيا جهت معكوس ي)
ميالدي، اقدام به  2021گفتني است كه كارشناسان سازمان ملل، در ماه نوامبر سال  ك)

  ؛19نگارش نامه در اين رابطه به دولت بريتانيا نموده بودند
  

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  19

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28027&LangID=E 
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شنبه ، در روز سه20مديترانه – بشر اروپابان حقوق هيدانتشار گزارش از سوي سازمان د -4
به منظور  جويانپناه، در خصوص لزوم حمايت بيشتر دولت بريتانيا از 1400 ماهدي 21

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  مقابله با قاچاق انسان.
 اشاره به متعهد شدن وزير كشور بريتانيا در آغاز سال جديد به اِعمال الف)
مهاجِر  افزايش ميزان كودكان رغمبهانين پناهندگي، هاي بيشتر در زمينه قويگيرسخت

استاي ها در رقرباني قاچاق انسان در اين كشور كه دليلي بر ضرورت حمايت بيشتر از آن
  مبارزه با اين معضل است؛

 به 2012ال سنفر در  1182اشاره به افزايش تعداد قربانيان احتمالي قاچاق انسان از  ب)
اصله و چهار برابر شدن تعداد كودكان قرباني قاچاق در ف 2020نفر در سال  10613

  تن؛ 4946نفر به  1279ميالدي و افزايش آن از  2020تا  2016هاي سال
ارد كودك مهاجر كه در چهار سال گذشته و 2634 كمدستبر اساس آمار رسمي،  ج)

گفتني  در حال افزايش است: سالبهسالها آنه و تعداد اند، قربانيان قاچاق بودبريتانيا شده
 ؛هاي ارائه شده باالتر استاست كه احتماالً ارقام واقعي در اين زمينه از آمار

شوند، با بريتانيا مي كودكان بدون سرپرستي كه وارد خاك ژهيوبهپذيري اشاره به آسيب د)
 فزاينده وپا) مبني بر اقدامزمان پليس اتحاديه ارهاي يوروپل (ساتوجه به ابراز نگراني

ه رپرست ككودكان بدون س ژهيوبهقاچاقچيان انسان به هدف قرار دادن كودكان مهاجر، 
  اند؛دهشها در سال گذشته پس از ورود به نظام پناهجويي اين كشور مفقود صدها تن از آن

دام ها مبني بر مفقود شدن يك كودك از هر چهار كودكي كه به اشاره به گزارش ه)
 افتند و يك كودك از هر شش كودك بدون سرپرست كه تحت مراقبت نظامقاچاقچيان مي

  گيرند؛پناهجويي بريتانيا قرار مي
اشاره به احتمال ربوده شدن كودكان بدون سرپرست توسط قاچاقچيان انسان پس از  و)

هاي يل ناكارآمديشان به دلهايگاهها از سكونتورود به خاك بريتانيا و يا احتمال فرار آن

                                                            
٢٠ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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شان در قبال پذيريآسيب ژهيوبهها كه موجب آن قوع پيوسته به هنگام پذيرشوبه 
  شود؛هاي بزهكارانه ميهاي جنسي و استثماراستفادهسوء

هاي كوچك از اشاره به استقرار يافتن صدها كودك بدون سرپرستي كه توسط قايق ز)
ز اا قانون حمايت هاي مخروبه كه در تناقض باند در هتلكانال آبي مانش عبور كرده

سال  16ها زير برخي از آن نكهياميالدي است، با توجه به  1989، مصوب سال كودكان
  هستند؛

به  ودكاننظام پناهجويي بريتانيا خود عاملي جهت سوق داده شدن ك نكهيااشاره به  ح)
توان به رو به مي ازجملهه شود، كهاي قابل توجه ميسوي استثمار و ديگر اشكال آسيب

 شان اشاره كرد؛ها و خطر فزاينده خودكشي در ميانوخامت نهادن سالمت روان آن

 نيازاشيپاعتنايي سيستماتيك به كودكان مهاجر امري جديد نبوده و بي نكهيااشاره به  ط)
نيا ريتابميالدي، يك چهارم كودكاني كه توسط قاچاقچيان وارد خاك  2018نيز، در سال 

  اند؛ر داشتند، مفقود شدههاي محلي قراشده و تحت نظارت مقام
هاي هلند، در ماه مارس كودك ويتنامي، در پناهگاه 60 كمدستاشاره به ناپديد شدن  ي)

  ند؛ال يافتا انتقميالدي، كه احتماالً براي يافتن شغل توسط قاچاقچيان به بريتاني 2019سال 
دي، به تحت ميال 2020تِل، وزير كشور بريتانيا، در سال اشاره به متهم شدن پريتي پَ ك)

، فشار قرار دادن نهادهاي مسئول جهت افزايش ارزيابي سن كودكان بدون سرپرست
ن هاي حقوقي و مالي به شوراهايي كه به دليل ارزيابي نادرست سهمچنين ارائه كمك

  اند؛تهگرد قرار گرفاند، مورد پيپناهجوياني كه زير سن قانوني بوده
ه بد ميالدي ، اظهارات پريتي پتل مبني بر قصد او در سال جديحالدرعيناشاره به  ل)

ه تصويب اليح با تالش جهت جويانپناهپايان دادن به دور باطل حقوقي دعاوي ساختگي 
ركوب و س مليت و مرزها، مقابله با ورود غيرقانوني از طريق كانال مانش به بريتانيا

  ؛قاچاقچيان انسان
براي كودكان مهاجر  ژهيوبهاشاره به عواقب و پيامدهاي تصويب اليحه مليت و مرزها،  م)

  و قربانيان قاچاق انسان:
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ناكارآمدي اين اليحه در زمينه تمايز قائل شدن ميان بزرگساالن و كودكان قرباني قاچاق  -
  انسان؛

ادعاي احتمالي مربوط به  اطالعات در رابطه با هرگونهبه ارائه  جويانپناهملزم كردن  -
ها اند و تاريخ دقيق آن، چرا كه در غير اين صورت اعتبار آنقرباني قاچاق انسان بوده نكهيا

  رود؛زير سؤال مي
اقدام اين اليحه به سلب خودكار صالحيت از افرادي كه تهديدي براي نظم عمومي به  -

اي از تدابير ها از مجموعهآنقرباني قاچاق انسان و محروميت  عنوانبهآيند شمار مي
شوند كه به دليل حمايتي: گفتني است كه اين افراد حتي شامل كودكان و نوجواناني مي

در معرض استثمار، ناگزير به گذراندن  ارتكاب به جرائم ناشي از قرار گرفتن
  اند وهاي كيفري براي مدت بيش از يك سال شدهمحكوميت

يف توانايي دولت در تشخيص قربانيان قاچاق انسان و منجر شدن اين اليحه به تضع -
ها و تعارض آن با هدف پيشنهادي مقابله با اين روند به اين معنا كه بر حمايت از آن

  گيرند؛اساس اين اليحه قربانيان قاچاق بيش از قاچاقچيان مورد مجازات قرار مي
  :ازجملهيتانيا، هاي اين سازمان حقوق بشري از دولت براشاره به درخواست ن)
به  ژهيوبهالمللي خود و حفاظت و حمايت از كودكان مهاجر در راستاي تعهدات بين -

  نخستين اولويت؛ عنوانبهها منظور حصول اطمينان از تحقق منافع آن
  ها؛اقدام جهت مقابله با قاچاق كودكان و استثمار آن -
م جهت تشخيص كودكان قرباني هاي مسئول از امكانات الزتضمين برخورداري مقام -

  ترين فرصت ممكن؛داري مدرن در كوتاهبرده
با توجه به  ژهيوبههاي ايمن و مناسب، گاهاستقرار كودكان مهاجر در سكونت -

كشي از غيرقانوني و بهرههاي گاهاي دريافتي در زمينه ارتباط گسترده ميان سكونتگزارش
  كودكان؛

المللي مرزها با كنوانسيون حقوق بشر و ساير معاهدات بين تضمين تطابق اليحه مليت و -
المللي حقوق كنوانسيون بين ژهيوبهها نمايد، آن ياجراحقوق بشري كه بريتانيا را متعهد به 
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مدني و سياسي، كنوانسيون شوراي اروپا در زمينه مبارزه با قاچاق انسان، پروتكل پالرمو 
يافته فراملي) و پروتكل سازمان ملل در زمينه ممانعت، ن(كنوانسيون مبارزه با جرائم سازما
 .21زنان و كودكان ژهيوبهسركوب و مجازات قاچاق انسان، 

  
 *فرانسه

وز ريكا، در رتحليلي هيل، وابسته به كنگره آم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 1
عيت استفاده از ، در خصوص رأي مجلس سناي فرانسه به ممنو1400ماه دي 29چهارشنبه 

  :اند ازروسري در جريان برگزاري مسابقات ورزشي. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت
، به تصويب ماهدي 28شنبه اشاره به اقدام مجلس سناي فرانسه، در روز سه الف)

ي اي مبني بر ممنوعيت استفاده از حجاب (روسري) در مسابقات ورزشي: گفتناصالحيه
  سيد؛رأي مخالف به تصويب ر 143رأي موافق در برابر  160حيه با است كه اين اصال

ده از ستفااشاره به مفاد اين اصالحيه مبني بر وجود عدم اطمينان حقوقي در خصوص ا ب)
ر به كشو نمادهاي مذهبي در فرانسه در حال حاضر، ضمن تأكيد بر لزوم اقدام دولت اين

  تبيين آشكاراي اين مقررات؛
اين  شود،ناصالحيه چنانچه استفاده از روسري به طور مطلق ممنوع اعالم  بر اساس اين ج)

 ؛هاي ورزشي به ارتقاء نمادهاي مذهبي خاص خواهد بودكشور شاهد بروز اقدام باشگاه
ز دين مندي اتأكيد بر ضرورت برخورداري مردم فرانسه از آزادي كامل در زمينه بهره د)

هاي ها به نشان دادن آشكاراي تفاوتدم اقدام آنتأكيد بر ضرورت ع حالدرعينخود و 
  شان؛مذهبي

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددگزارش سازمان  21

 https://euromedmonitor.org/en/article/4837/UK:‐Fighting‐human‐trafficking‐requires‐
more‐refugee‐protection‐not‐less 
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مجلس  هنكيا احتمال لغو اين اصالحيه همچنان وجود دارد، با توجه به نكهيااشاره به  ه)
ه متن اين اختالفات خود در زمين وفصلحلشوراي ملي و مجلس سناي فرانسه بايد به 

 اصالحيه پيش از انتشار آن بپردازند؛

اير به اقدام مجلس سناي فرانسه به تصويب اين اصالحيه در پي تصويب س اشاره و)
 ارس؛ر مدد ازجملهقوانين مبتني بر ممنوعيت استفاده از نمادهاي مذهبي در اين كشور، 

گرايي طجمهور فرانسه در زمينه مقابله با افرااشاره به تالش امانوئل مكرون، رئيس ز)
اورند ين بي اخير: اين در حالي است كه بسياري بر ااسالمي پس از وقوع حمالت تروريست

 روي كرده است؛كه اين كشور در اين رابطه زياده

ر ميالدي كه قرا 2024هاي المپيك سال هنوز مشخص نيست كه بازي نكهيااشاره به  ح)
  اصالحيه قرار خواهد گرفت يا خير؛است در پاريس برگزار شود تحت تأثير اين 

ت كه فدراسيون فوتبال فرانسه پيشاپيش استفاده از روسري حين اين در حالي اس ط)
  ؛22مسابقات را ممنوع اعالم كرده بود

  
، در 1400 ماهدي 29انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه  -2

خي بر .خصوص عملكرد متفاوت فرانسه در قبال متهمان جنايات جنگي در قياس با آلمان
  از: اندعبارتي اين گزارش از محورها

 ان دولتأموراشاره به اقدام آلمان به صدور دومين رأي خود، در رابطه با يكي از م الف)
 ،نسهفرا ديوان عاليسوريه به جرم ارتكاب به جنايت عليه بشريت: اين در حالي است كه 

ن ه ايهاي اين كشور براي رسيدگي ببا صدور حكمي صالحيت دادگاه ،حدود سه ماه پيش
  از اساس مردود اعالم كرد؛ها را دست پرونده

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك:  –رش پايگاه خبري گزا 22

https://thehill.com/policy/international/590366‐french‐senate‐votes‐to‐ban‐headscarves‐
during‐sport‐competitions?amp 
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ر از وردارخب اروپاييِاشاره به منجر شدن اين تفاوت عميق در رويه قضايي دو كشور  ب)
نگاران امهواكنش بسياري از روزن شدن ، به برانگيختهثيرگذارأهاي حقوقي قدرتمند و تنظام

 ؛حقوق بشر مدافعالمللي هاي بينو سازمان
ي رد صالحيت محاكم فرانسوي در حالي صادر شده است كه أرتني است كه گف ج)

همچون ميالدي،  2011ز زمان شروع جنگ داخلي سوريه در سال هاي فرانسه ادولت
 يتماماز سوي  اين كشور،م عليه بشريت در ئآلمان بر پيگرد جنايات جنگي و جرا

  ند؛اداشتهكيد أ، تهاي درگير در اين مخاصمه مسلحانهطرف
ليه يت عاشاره به صدور رأي از سوي باالترين نهاد قضايي فرانسه، در پرونده شكا د)

هاي گاهمبني بر عدم صالحيت دادسرباز پيشين سرويس امنيتي سوريه، )، Cد (عبدالحمي
ريه فرانسه از صالحيت الزم جهت رسيدگي به اتهامات اتباع اين كشور، چرا كه سو

 به چنين، همالمللي در نيامدهه و به عضويت ديوان كيفري بيناساسنامه رم را امضاء نكرد
 ؛بيني نشده استجنايت عليه بشريت در قوانين جزايي سوريه پيشمبحث اين دليل كه 

يالدي، سال گذشته م هاي فرانسوي در ماه نوامبربسياري از رسانهاين در حالي است كه  ه)
هاي ه اتهامبخصوص رسيدگي هاي اين كشور در صدور حكم رد صالحيت دادگاه

ات دترين جنايببه در امان بودن متهمان ارتكاب  دال برقدرتمند  اينشانهعبدالحميد را 
رسد مقررات حقوقي به شدت به نظر مي :نداهدر خاك فرانسه توصيف كرد بشريتعليه 
  ي بوده است؛ يأاين كشور عامل اصلي صدور چنين ر كيفريگيرانه قوانين سخت

راي ب نسهاساس قانون آيين دادرسي كيفري فرا بر ره به فراهم آمدن امكان الزماشا و)
ر ه بشريت و جنايات جنگي ارتكابي دجرايم عليهاي اين كشور جهت رسيدگي به دادگاه

مي را تعريف ئالمللي چنين جرايك سند بينآن، تنها در صورتي كه خارج از مرزهاي 
  ؛كرده باشد

توانند به موارد تنها در صورتي ميفرانسه  قضايي محاكمت كه گفتني اسعالوه،  به ز)
كشي، جنايت عليه بشريت و م بزرگي نظير نسلئجرابه اتهامي يك فرد در ارتكاب 
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اقامت داشته  اين كشورجنايات جنگي رسيدگي كنند كه متهم به شكل مداوم و مستمر در 
  ؛باشد
ه يدن ببه اولويت بخش يفري فرانسهقانون آيين دادرسي كاشاره به همچنين اقدام  ح)

ري از بسياهاي اين كشور كه از نگاه بر صالحيت دادگاه المللي كيفريصالحيت ديوان بين
در  ،المللي كيفريسيس ديوان بينأبا اساسنامه رم، سند ت ،حقوقدانان و فعاالن منتقد

  تعارض است؛ 
هاي گاهسر راه رسيدگي داداشاره به مانع ديگر ايجاد شده از سوي اين قانون بر  ط)

ساس ام بر ضرورت ارتكاب متهم به خالفي قابل پيگرد ه ازجملهفرانسه به جرائم مشابه، 
 قوانين فرانسه و هم بر اساس قوانين كشور محل وقوع جرم؛

كشي در فرانسه مانند نسل ،جرميبه به اتهام ارتكاب  چنانچه فرديبه اين ترتيب  ي)
مه و محاك پيگردجرم به شمار نرود، امكان مبدأ جنايت در كشور اما همين  ،بازداشت شود

  وجود ندارد؛در فرانسه وي 
هاي فرانسه به صدور حكم در رابطه با متهمان ارتكاب به اشاره به اقدام دادگاه ك)

كشي روآندا و وجود احتمال اقدام جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت در جريان نسل
ثير أتحت تبه اصالح قانون دادرسي اين كشور  اي ملي فرانسهمجلس شور گذارانقانون

  ؛23خود و رويه قضايي كشور همسايه ايجاد شده در اين زمينه فضاي جديد
  
بان حقوق بشر، در روز انتشار سي و دومين گزارش ساالنه از سوي سازمان ديده -3

 100ر بيش از ي د، در زمينه روندها و تحوالت حقوق بشر1400 ماهدي 23شنبه پنج
ش برخي از محورهاي اين گزار فرانسه. ازجملهميالدي،  2021كشور جهان در سال 

  از: اندعبارت

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 23

 https://per.euronews.com/2022/01/19/differences‐between‐german‐and‐french‐courts‐in‐
crimes‐against‐humanity 
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ي ع بيمارشيو اشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت فقر و نابرابري در فرانسه بر اثر الف)
  تدابير دولت در راستاي كاهش آثار اقتصادي آن؛ رغمبه، 19 –كوويد 

جام هاي جوان جهت انقدام پليس فرانسه به مورد هدف قرار دادن اقليتاشاره به ا ب)
  آميز؛هاي هويتي تبعيضبازرسي

ها و تهاي حمايت از كودكان در زمينه فراهم آوردن مراقباشاره به ناكارآمدي مقام ج)
  خدمات مناسب براي كودكان مهاجر بدون سرپرست، در اغلب موارد؛

  هاي پليس؛استفادهسوء با شرايط غيرانساني زندگي و جويانپناهن و اشاره به مواجهه مهاجرا د)
  عه؛هاي نژادپرستانه در جاماشاره به تداوم ابراز نگراني در زمينه وقوع خشونت ه)
 افزايش شدن اشاره به انحالل قهري يك گروه پيشرو در زمينه مبارزه با تبعيض و منجر و)

هايي در زمينه انيگذاري به ابراز نگريند قانونزده در فرآاستفاده از روندهاي شتاب
  حاكميت قانون؛

  :لهازجمميالدي،  2021اشاره به محورهاي موضوعي حقوق بشر در فرانسه در سال  ز)
  *فقر و نابرابري

وضعيت  به رو به خامت نهادن 19 –اشاره به منجر شدن بحران شيوع بيماري كوويد  -
وي سفاظتي از اتخاذ تدابير حمايتي و ح رغمبهانسه، متزلزل فقيرترين اقشار جامعه فر

 وهاي به دست آمده از مؤسسه ملي مطالعات آماري و اقتصادي دولت، بر اساس گزارش
  محروميت اجتماعي؛ هاي مرتبط با فقر وشوراي ملي سياست

ردم كه ان ماشاره به همچنين منجر شدن شيوع اين بيماري به بروز ناامني غذايي در مي -
در اين رابطه كرده و رو به وخامت نهادن ميزان  ها را ناگزير به دريافت كمكآن

  هاي خانگي؛خشونت
اشاره به آمارهاي دولتي در زمينه كاهش نرخ دريافت واكسن در ميان اقشار فقير جامعه  -

فراهم آمدن واكسن براي تمامي مردم اين كشور از  رغمبهنشين، هاي حاشيهو جمعيت
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ت، به دليل موانعي چون، طوالني بودن مسافت تا مراكز بهداشتي و درماني و سوي دول
 ي به اطالعات الزم در اين زمينه؛فقدان دسترس

ساالنه تخليه مسكن در فصل زمستان، همچنين  اشاره به افزايش مدت زمان مهلت -
پايان  هاي آن، به مدت دو ماه تاممنوعيت قطع گاز و برق در صورت عدم پرداخت هزينه

نهاد، در اواسط هاي مردم، هشدار ائتالفي از گروهحالدرعينميالدي و  2021ماه مه سال 
هاي غيرقانوني از آغاز ماه گاهماه ژوئيه، در زمينه افزايش ميزان تخليه ساكنان سكونت

 ژوئن؛

  جويانپناه*مهاجران و 
ي غيرقانوني در پاريس و يا هااشاره به قرار گرفتن بزرگساالن و كودكان ساكن اردوگاه -

ميالدي، در معرض  2021آن، در خالل سال  اطرافدر منطقه َكِله در شمال فرانسه و 
هاي ِاعمال شده در قبال عمليات مكرر تخليه گروهي، آزار و اذيت پليس و محدوديت

  هاي بشردوستانه؛دسترسي به كمك
 2021ه در ماه فوريه سال اشاره به اقدام كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر فرانس -

ميالدي، به محكوم كردن شرايط زندگي و نقض حقوق مهاجران در شمال فرانسه كه به 
  اند؛اميد دستيابي به خاك بريتانيا در اين منطقه ساكن شده

ميالدي،  2021ها از كانال آبي مانش در سال اين در حالي است كه عبور غيرقانوني قايق -
بيش از دو برابر شده و دولت فرانسه طرح بريتانيا در زمينه  2020در قياس با سال 
ها به سوي اين كشور را كه با قوانين دريانوردي و تعهد كشورها به بازگرداندن قايق

  حفاظت از جان مردم در دريا مغايرت داشته، مورد انتقاد قرار داده است؛
كودكان  ازجملهاجران، اشاره به اقدام غيرقانوني پليس مرزي فرانسه به اخراج مه -
 سرپرست در مرز اين كشور با ايتاليا؛بي

تصميم دادگاه  رغمبهاشاره به اقدام فرانسه، در ماه آوريل، به اخراج يك شهروند چچني،  -
اين فرد شاهدي مهم در يك  نكهياملي پناهجويي مبني بر ممنوعيت اخراج او، با توجه به 
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آمده است: گفتني است كه وي دو روز پس از اخراج پرونده شكنجه در روسيه به شمار مي
  از فرانسه، توسط مأموران امنيتي چچن به طور خودسرانه بازداشت شد؛

با  ابطهراشاره به درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا، در ماه آوريل، از فرانسه در  -
 اي ديگر جهت ارزيابي كامل و دقيق مخاطرات پيش روي يك شهروند چچني،پرونده

 پيش از استرداد وي به روسيه؛

اهل  ك زنيحبس  نكهيااشاره به حكم دادگاه حقوق بشر اروپا، در ماه ژوئيه، مبني بر  -
شان قها از كشور، در تناقض با حقوكشور مالي و دختر چهار ماهه او پيش از اخراج آن

 حقيرآميزتاني و غيرانسمندي از آزادي و امنيت و ممنوعيت اِعمال رفتارهاي در زمينه بهره
 بوده است؛

ايان ماه اوت سال پشهروند افغان از كابل تا  2600اشاره به اقدام دولت فرانسه به تخليه  -
ها هاي پناهجويي آنميالدي و گشايش دفتري اختصاصي جهت بررسي درخواست 2021

  كه فرآيند آن به اين منظور تسريع شده است؛
  *حاكميت قانون

 2021ر سال پتامبسوراي حكومتي، باالترين دادگاه اداري فرانسه، در ماه اشاره به اقدام ش -
در ماه  كه» هراسي در فرانسههمبستگي عليه اسالم«ميالدي، به تصويب فرمان انحالل نهاد 

بعيض صادر شده بود و پذيرش اين استدالل دولت كه اين گروه ضدت 2020دسامبر سال 
ه ست كابعيض، تنفر و خشونت نموده است: گفتني سرشناس اقدام به تحريك به ِاعمال ت

ها در واكنش به حمالت منتسب به تر آزاديانحالل اين نهاد بخشي از سركوب گسترده
 آيد؛گرايان افراطي به شمار مياسالم

اشاره به ابراز نگراني كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر فرانسه و كميسيون اروپا در اين  -
طلبي و حمله به مبتني بر مبارزه با جدايي» يم اصول جمهوريتتحك«زمينه كه قانون 

تواند به نقض حقوق ميالدي به تصويب رسيد، مي 2021شهروندان كه در ماه اوت سال 
مندي از تحصيل بنياديني، چون آزادي تشكيل اجتماعات، دريافت اطالعات و بهره

 بيانجامد؛
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فرانسه در زمينه اِعمال قوانيني در واكنش به اشاره به هشدار نهاد دفاع از حقوق بشر در  -
كه همواره قابل توجيه نبوده و همچنين افزايش مقررات  19 –شيوع بيماري كوويد 

  هاي قضايي؛هاي فردي، بدون برخورداري از نظارتمحدودكننده آزادي
يه اشاره به اقدام كميسيون اروپا، در گزارش خود در زمينه حاكميت قانون، در ماه ژوئ -

 ازجملهزده، ميالدي، به متذكر شدن اين نكته كه استفاده از فرآيندهاي شتاب 2021سال 
نهند، به روال عادي تبديل هاي فردي ميتصويب قوانيني كه تأثيري چشمگير بر آزادي

 شده است، ضمن محكوم نمودن كاهش فضاي جامعه مدني؛

ميالدي، به ابراز  2021اه مه سال اشاره به منجر شدن تصويب قانون جديد امنيتي، در م -
به اطالعات و همچنين حق  ها در زمينه تأثير احتمالي آن بر آزادي بيان و دسترسينگراني

  اعتراض؛
اشاره به ابراز نگراني در زمينه مخاطرات تداوم برقراري وضعيت اضطراري به دليل  -

وز تبعيض، نقض هاي فردي و حتي امكان بربراي آزادي 19 –شيوع بيماري كوويد 
ها، با توجه به پذير و حمايت از دادهحقوق كودكان و ايجاد مخاطراتي براي جوامع آسيب

 اقدام دولت به ايجاد ساز و كار برخورداري الزامي از مجوز سالمت در ماه اوت اين سال؛

  هاي پليساستفادهقانون و سوء ياجرا*
بان حقوق بشر، در ماه ژوئيه سازمان ديده ازجملهگروه جامعه مدني،  6اشاره به اقدام  -

سابقه نزد شوراي حكومتي مبني بر تبعيض ميالدي، به طرح شكايتي بي 2021سال 
هاي انگاريفرضسيستميك نژادي اِعمال شده از سوي مأموران پليس در رابطه با پيش

  ؛هاي هويتيغيرقانوني قومي در خالل بازرسي
گران بدون مرز، در ماه آوريل، در زمينه حمالت پليس به اشاره به هشدار سازمان گزارش -

دادند، همچنين گزارش كميسيون اروپا، در ماه نگاراني كه اعتراضات را پوشش ميروزنامه
نگاران و اهالي رسانه، هم از سوي معترضان و هم مأموران ژوئيه، مبني بر حمله به روزنامه

گرايي و كثرت در زمينه حصول اطمينان از ساختار حقوقي مستحكم فرانسه رغمبهپليس، 
 ها؛استقالل رسانه
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ي به غيرقانون ميالدي، 2021اشاره به اقدام شوراي قانون اساسي فرانسه، در ماه مه سال  -
رم به جدر زمينه  ژهيوبهاعالم كردن برخي از الزامات لحاظ شده در قانون امنيت جهاني، 

  قانون در زمان انجام وظايف خود؛ يجرااشمار آوردن انتشار تصاوير مأموران 
  *حقوق كودكان

 كودكان مودناشاره به ابراز نگراني نهاد دفاع از حقوق بشر فرانسه در زمينه مستقر ن -
هاي برخوردار از دسترسي محدود در سراسر اين كشور، گاهبدون سرپرست در سكونت

هاي مناسب و گاهكونتدادن كودكان در س هاي آن جهت اسكانضمن درخواست از مقام
 آبرومند؛

ه كنويس قانون حمايت از كودك به مجلس سناي اين كشور ارائه پيش زمانهماشاره به  -
شان با انباشتگي جمعيت، ها را با توجه به مواجههاستقرار كودكان بدون سرپرست در هتل

ين در ات: ه اسانزوا، نظارت ضعيف و نزديكي به مناطق قاچاق انسان ممنوع به شمار آورد
تحميل ثبت  ازجملهنهاد از برخي از الزامات اين قانون، هاي مردمحالي است كه سازمان

  اند؛ردهاد كبايومتريك كودكان بدون سرپرست، به دليل مغايرت آن با منافع كودكان، انتق
جوي پناه 366كودك بدون سرپرست و  379اشاره به اقدام فرانسه به اسكان مجدد  -

  ميالدي؛ 2021ير از يونان تا ماه سپتامبر سال پذآسيب
ر دانوني، قاتخاذ  اشاره به اقدام مجمع ملي فرانسه (يكي از دو نهاد پارلمان فرانسه) به -

ان يك اقدام جنسي مي هرگونهميالدي، مبني بر به شمار آوردن  2021ماه آوريل سال 
 20به تحمل  ميت فرد متهمجنسي و محكو تجاوز مثابهبهسال  15بزرگسال و كودك زير 

  ؛سال حبس، بدون نياز به اثبات استفاده از زور
يالدي، م 2021اشاره به گزارش مسئول حمايت از حقوق زندانيان، در ماه فوريه سال  -

 ر زمينهن دمبني بر ابراز نگراني در زمينه افزايش حبس كودكان، ناكارآمدي مكرر مسئوال
هاي پليس و هاي بازداشتگاهها و سلولن در زندانجداسازي كامل كودكان از بزرگساال

 هاي روحي و جسمي؛فقدان دسترسي كودكان زنداني به تحصيل و مراقبت
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  *تبعيض و نارواداري (عدم تحمل)
 26ميالدي، مبني بر كاهش  2021اشاره به آمار رسمي انتشار يافته در ماه ژوئيه سال  -

و  2019در قياس با سال  2020ر سال انديشانه در مجموع، ددرصدي جرائم جزم
  درصدي اقدامات انجام پذيرفته عليه مسلمانان؛ 52افزايش  حالدرعين

تن از افرادي كه به دليل قوميت،  5086اشاره به اقدام وزارت كشور فرانسه به ثبت  -
درصد كمتر از  5ميالدي مورد حمله قرار گرفتند كه  2020مليت، دين يا نژاد خود در سال 

است و بر اساس همان گزارش جوامع كولي همچنان در اين كشور بدنام به  2019ال س
هاي گردآوري شده از سوي كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر فرانسه، شمار آمده و داده

هاي جدا از دهندگان، اين جوامع را همچنان گروهدرصد از پاسخ 75حاكي از آن است كه 
 كنند؛جامعه تلقي مي

 نكهياه گزارش كميسيون ملي مشورتي حقوق بشر فرانسه، در ماه ژوئيه، مبني بر اشاره ب -
اقدامات  19 –هاي قرنطينه به دليل شيوع بيماري كوويد در دوران اِعمال محدوديت اگرچه
در فضاي مجازي هاي گفتاري پراكنيانديشانه جدي كمتري انجام پذيرفته، اما نفرتجزم

 افزايش يافته است؛

 2021نهادِ حمايت از دگرباشان جنسي، در ماه مه سال ه به گزارش يك گروه مردماشار -
جوانان، از سوي  ژهيوبهميالدي، مبني بر افزايش خشونت عليه دگرباشان جنسي، 

با تالش دولت جهت  زمانهمشان در دوران شيوع ويروس كرونا، ها و جوامعخانواده
  ؛ 19 –وع بيماري كوويد تدابيري در راستاي ممانعت از شي ياجرا

  *حقوق زنان
اشاره به اقدام مجمع ملي به تصويب كنوانسيون خشونت و آزار و اذيت در محل اشتغال  -
ميالدي و  2021در ماه ژوئيه سال  –المللي كار هاي سازمان بينكنوانسيون ازجمله –

اي فمينيست و هتصويب آن از سوي مجلس سنا در ماه اكتبر: اين در حالي است كه گروه
هاي كارگري معتقد به لزوم ايجاد اصالحات بيشتر در اين رابطه مطابق با اين اتحاديه

 كنوانسيون و موازين آن هستند؛
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اي م مجموعهميالدي، به اعال 2021اشاره به اقدام وزير كشور فرانسه، در ماه اوت سال  -
نت ه خشوتصاب مأموران ويژان ازجملهاز تدابير در راستاي پرداختن به خشونت خانگي، 

  ها در سراسر فرانسه؛هاي پليس و ژاندارمريخانگي در تمامي پاسگاه
كشي در اروپا به فرانسه و منجر هاي زناشاره به اختصاص يافتن يكي از باالترين نرخ -

ها هاي خبرساز به بروز اعتراضات و درخواستهاي پليس در زمينه پروندهشدن ناكارآمدي
 اكنش مقامات به خشونت عليه زنان؛د وجهت بهبو

اسب ن نامتنار گرفتاشاره به مطالعه انجام شده توسط پارلمان اروپا مبني بر تحت تأثير قر -
 ؛19 –ميالدي بر اثر شيوع بيماري كوويد  2021استخدام زنان در سال 

  *حقوق معلوالن
ر علوليت، دمبه  مبتالافراد هاي كميته سازمان ملل در زمينه حقوق اشاره به ابراز نگراني -

يض عليه افراد ميالدي، در زمينه اِعمال تبع 2021مشاهدات نهايي خود در ماه سپتامبر سال 
ها به خدمات و تسهيالت عمومي، محروميت از داراي معلوليت، محدوديت دسترسي آن
ا، هگيريهاي الزم در زمينه تصميمها از حمايتخدمات حقوقي و عدم برخورداري آن

ه به ناگزير كبه معلوليتي  مبتاله دليل معلوليت، آمار باالي كودكان بشان از آزادي محروميت
 اد؛ن افرعدالت در قبال اي ياجراتحصيل در نهادهاي جداگانه هستند و موانع پيش روي 

 وهاي سالمندان اشاره به انتقاد از شرايط غيرانساني و تحقيرآميز جاري در خانه - 
هاي جنسي، استفادهاِعمال خشونت، تحقير و سوء ازجملهي ويژه سالمت رواني، هاآسايشگاه

 وهاي انفرادي، جداسازي بيماران قهري، استفاده از سلول يپزشكروانهاي درمان ياجرا
 يكي؛هاي شيميايي و موانع فيزاستفاده از بازدارنده

ري اسب بيماوجه به تأثير نامتنعلوالن با تمهاي حمايت از اشاره به همچنين فقدان برنامه -
  به معلوليت؛ مبتالبر افراد  19 –كوويد 

اشاره به درخواست اين كميته سازمان ملل از دولت فرانسه جهت آغاز برنامه اضطراري  -
ها) و حصول اطمينان از به معلوليت از آسايشگاه مبتالزدايي (ترخيص افراد آسايشگاه
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به معلوليت و  مبتالعه، همچنين مشورت با افراد ها در جامزندگي ايمن و مستقل آن
  هاي عمومي؛گيريها در زمينه تصميمهاي نماينده آنسازمان

  *مبارزه با تروريسم
انتقاد چندين سازمان جامعه مدني از قانون مبارزه با تروريسم، مصوب ماه ژوئيه سال  -

 2017و  2015هاي ده در سالميالدي، به دليل احياء دائمي تدابير اضطراري اتخاذ ش 2021
هاي جمعي، ميالدي و تفويض اختيارات جديد به نهادهاي اطالعاتي در زمينه نظارت

ها و هايي به منظور بررسي ارتباطات اينترنتي و مرور دادهامكان استفاده از الگوريتم ازجمله
  اي؛همچنين شنود ارتباطات ماهواره

بروز  منشأهايي كه يار تعطيل كردن عبادتگاهگفتني است كه اين قانون همچنين اخت -
ر ها را در اختياپراكني يا تبعيض باشند و اماكن وابسته به اين عبادتگاهتروريسم، نفرت

  نهد؛دولت مي
بزرگساالن و  –اشاره به تداوم امتناع فرانسه از استرداد شهروندان خود از سوريه  -

 اند؛هاي شمال شرق اين كشور محبوس شدهنها و زنداكودكاني كه خودسرانه در اردوگاه

  *سياست تغييرات اقليمي و پيامدهاي آن
شمار آمدن آن اشاره به نقش فرانسه در افزايش بحران آب و هوايي جهان با توجه به به - 
اي كه حقوق بشر در سراسر جهان را كنندگان گازهاي گلخانهيكي از بزرگترين توليد عنوانبه

  داده است؛ تحت تأثير قرار
 2030اي تا سال درصدي گازهاي گلخانه 40اشاره به متعهد شدن فرانسه به كاهش  -

ميالدي: اين در حالي است كه بر اساس گزارش ماه فوريه شوراي عالي تغييرات اقليمي، 
هاي دولت جهت دستيابي به هدف هاي صورت گرفته در اين زمينه، تالشپيشرفت رغمبه

  ند بوده است؛تعيين شده بسيار ك
درجه افزايش يافته و اين كشور  1,7گفتني است كه دماي هواي فرانسه پيشاپيش  -
سوزي هاي گرما و آتشموج ازجملهدر معرض پيامدهاي شديد آب و هوايي،  شيازپشيب

 ها قرار گرفته است؛جنگل
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دور حكمي ه صبميالدي،  2021اشاره به اقدام دادگاه اداري پاريس، در ماه فوريه سال  -
هاي بسابقه مبني بر كاهلي دولت در زمينه مديريت تغييرات اقليمي كه منجر به آسيبي

ه صدور بمحيطي به اين كشور شده است، اشاره به اقدام اين دادگاه، در ماه اكتبر، زيست
هاي گذشته خود در حكمي ديگر مبني بر ضرورت اقدام فرانسه به جبران ناكارآمدي

ا در و اقدام مجلس سن 2022اي تا ماه دسامبر سال شتر گازهاي گلخانهراستاي كاهش بي
  ؛»پذيريو انعطاف وهواآب«انون ماه ژوئن، به تصويب ق

 طلبي الزماهجاشاره به مورد انتقاد شديد قرار گرفتن دولت به دليل عدم برخورداري از  -
ژوئيه  ، در ماهاي حكومتياتخاذ برخي تدابير مثبت، ضمن اقدام شور رغمبهدر اين زمينه، 

اه متر تا ، به صدور دستوري مبني بر ضرورت اقدام دولت به اتخاذ تدابير بيش2021سال 
 اي؛انهميالدي، به منظور تحقق تعهد خود در زمينه كاهش گازهاي گلخ 2022مارس سال 

  *سياست خارجي
ار اين اتحاديه ساز و ك –اتحاديه اروپا  7اشاره به تداوم حمايت فرانسه از قانون شماره  -

در  –اندازند هاي آن را به مخاطره ميدر قبال آن دسته از كشورهاي عضو كه ارزش
 ؛ها در رابطه با حاكميت قانون در مجارستان و لهستانراستاي پرداختن به نگراني

ن حبس الكسي ميالدي، به محكوم كرد 2021اشاره به اقدام فرانسه، در ماه فوريه سال  -
ول ور و مسئهاي اتحاديه اروپا عليه اين كشني، رهبر مخالفان روسيه، حمايت از تحريمناوال

ها عليه مهاي روسيه و تهديد به افزايش تحريبه شمار آوردن والديمير پوتين و ساير مقام
 ها در صورت مرگ ناوالني؛آن

ن اير از رايااري پرواشاره به اقدام فرانسه در ماه مه، به محكوم كردن فرود غيرقانوني اجب -
نويس و فعال سياسي سرشناس هاي بالروس و دستگيري خودسرانه وبالگاز سوي مقام

و  تمنداين كشور، ضمن درخواست جهت اقدام اتحاديه اروپا به نشان دادن واكنشي قدر
 متحد در قبال اين تحول؛

يانيه مشترك شوراي ميالدي، به امضاء ب 2021اشاره به اقدام فرانسه، در ماه مارس سال  -
 حالدرعينحقوق بشر سازمان ملل مبني بر محكوميت وضعيت حقوق بشر در مصر و 
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جت جنگنده رافال از سوي  30انعقاد قراردادي با اين كشور، در ماه مه، مبني بر خريد 
 هاي مالي فرانسه؛مصر به كمك وام

ترين خريدار تسليحات بزرگ عنوانبهاشاره به تداوم به شمار آمدن عربستان سعودي  -
وجود شواهد گسترده مبني بر ارتكاب ائتالف به  رغمبهميالدي،  2020فرانسه در سال 

پذيري رهبري عربستان و امارات متحده عربي به جنايات جنگي در يمن و فقدان مسئوليت
  اين كشورها در قبال اين جنايات؛

ميالدي، در  2021سه، در ماه مه سال اشاره به هشدار ژان ايو لو دريان، وزير خارجه فران -
رأي  حالدرعينزمينه بروز خطر آپارتايد بر اثر رويكرد رژيم اسرائيل در قبال فلسطينيان و 

ممتنع فرانسه به قطعنامه شوراي حقوق بشر كه اقدام به ايجاد كميسيوني به منظور تحقيق 
 اشغالي فلسطين نمود؛ هايدر زمينه موارد نقض حقوق بشر در رژيم اسرائيل و سرزمين

ميليون  100ميالدي، به اعالم پرداخت  2021اشاره به اقدام فرانسه، در ماه اوت سال  -
هاي بشردوستانه به مردم لبنان در كنفرانسي با مشاركت سازمان ملل و كمك عنوانبهيورو 
نه هاي قربانيان و جامعه مدني در زمياين كشور از درخواست تيحماعدم، حالدرعين

 المللي مستقل در رابطه با انفجار بيروت؛انجام تحقيقات بين

ميالدي، در كيگالي، مبني بر به  2021اشاره به اظهارات امانوئل مكرون، در ماه مه سال  -
كشي روآندا و طلب عفو از مردم اين كشور هاي فرانسه در نسلرسميت شناختن مسئوليت

  كشي مشاركت نداشته است؛انسه در اين نسلمتذكر شدن اين نكته كه فر حالدرعينو 
اين در حالي است كه، در ماه مارس، گزارش تهيه شده به دستور مكرون حاكي از اين  -

بر عهده  1994كشي سال اي را در نسلهاي سنگين و گستردهبود كه فرانسه مسئوليت
 داشته است؛

ميالدي، به محكوم كردن  2021اشاره به اقدام وزير خارجه فرانسه، در ماه فوريه سال  -
هاي چين، ضمن درخواست جهت انجام مأموريتي سركوب نهادينه ايغورها توسط مقام

طرفانه و مستقل تحت نظارت كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، به منظور بازديد از بي
در  ياهفرا منطقمشترك  كيانگ، همچنين اقدام اين كشور، در ماه اكتبر، به ارائه بيانيهسين



  49                                     )20( فرانسهامريكا، كانادا، بريتانيا و  متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل، در راستاي محكوميت موارد گسترده نقض حقوق 
 كيانگ؛بشر توسط دولت چين در سين

اشاره به ناكارآمدي فرانسه در زمينه ايفاء نقش راهبري در راستاي ِاعمال تحريم عليه  -
و  متحدهاياالتون درآمدهاي نفتي و گازي ميانمار و همچنين ناكارآمدي اين كشور، همچ

هاي تسليحاتي جهاني، در بريتانيا در شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه اِعمال تحريم
هاي انجام پاسخ به كودتاي نظامي به وقوع پيوسته در اول فوريه در ميانمار و خشونت

 .24گرفته به دست حكومت نظامي اين كشور
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